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Rakousko jest velmoc katolická.L
Tak aspoš prohlasil ministr hr, Aehbién

tha). A nyní si všimněme každodenní skoše
nosti| Jiš 18. května 1908 cítovalo „Právo L.“
toto hrdé prohlášení soc. dem. posl. Němce:
„A toho jsme dosáhli. Ať je to vláda, af je to
panská sněmovna, všdy, kdyžebtějí oěco pod
úiknouti, napředge ptají, co toma řeknoa 80
ciáloí demokraté. Ta jest úspěch. « kterým
můžeme býti spokojemi.“ A 00600. demokracie
a naší ebrkví obmýšli ? Podívejte se do Francie
a Portegal. Ostatné oc. demokratická kladen
ská „Svoboda“ napesla již 1. února roku 1906:
I kdyby klerikálové vzdali se svých hospo

dářekých a'sociálních výhod, kdyby řídili se
sketečně jen. písmem v ovaagolin a konání své
jen ve smyslu nábožepském zařizovali, i tebdy
mobli by i museli bychom se postavit i proti
tomantonáboženství“ — Atéble straně vláda“
so klaní.

Samy židovské noviny přiznaly, že hlavní
vliv v ministerstvu vídeňském měl syn koše
rákův, semite Bieghbart; vliv svůj odršoval
dloaho i «.době té, kdy do lidového parla

mentu přibyl jistýpočet katolických poslanců,A ministru Anancí vázal ruce dle libosti mil
honář žid Tanssig. —

Odtnd si lehce vysvětlíme, proč byrokraté
vystupojí v Rakoosku protí rozbodným kato
Mkům krátce a řízač. Na př. loni „Našinec“
edělil. „Na ovátek sv. Cyrilla a Methcda dne
5. července letos měl býti krajineký ojezd ku
tolickébo spolku rolnického, venkovské on la
dinya Všeodbor. sdražení křesť.dělnictva o
Dobré Vody a Kdousova okr. jemnického. Když
Be v určenou bodino sešly zástupy účastníků
u Dobré Vody, přijel pan komisař od hejt.
manství z Morav. Budějovic a oznámil, že ko
nání tábora nedovoluje. Od té doby se věc ta
„stále vyšetřoje, napřed četníky, nyní ještě
v listopada, byli všichaí, kdo v jednotlivých
obcích rozdali nebo přibili plakáty o táboru,
předvolání k výslechu k okreshíma soudu, jenž
má, co vyšetří, zaslati kraj. soadu do Znojma,
u něhož o aáložitosti té bude vynesen rozandek.“

Tak vlídně se chovají pánové ke straně,
která má oa programu udržovati stát a úctu
k panovníkovi proti revoločním 800. demokrá
tům. Jako by Se jednalo o veliký katolický
zločiní

Dr. Myslivec 19. června r. 1908 v parla
mentě promlavil řeč proti pronásledování ka

ži tva, s níž vyjímáme: „Myv Čechách mámeWojém, jakoby soudní a politioké úřady byly
přímo dostaly roskas, aby všemošně vzrůst
strany katolioké potlačovaly .. . Jistý sondce

"nechal přísabati v trestal záležitosti, vedené
proti oašinci, svědka, který byl trestán Smé
síěním těžkým šaulóřempro hřívou přísahu u na
základě výpovědi tohoto svědka vynesl pak
rozsudek . . . Jibý soudce tyká ovědkoví a
brosí mu vězením, když ovědek nevypovídá:
podle jeho chnti .. . Opět jimýsoeilce sepi

s protokty o líčení teprve po skončenémMěgní vo své kanceláři . . . Jedná- se o proces,
kde bylo slyšeno nejméně 30 evédků 4 sedělo.
us lavíči obšalovaných ? sašich lidí. Tentýž
dozdce odsoúdti našeho člověkasa základů vý
(povědí svědka, jeně součaeněbyl žalobcem.a

přítomen.Boudce tem je protestant... Jako
pomoc:.fci těobto soudců sískali si oeobyčejné
záslohy — četníci! Jich znuřivost v adávání
našich lidí budila zhusta úžas i samých stát
ních návladnléh. Za noci ploužili se vesničkami
a bušili na dvéře klidně spících obyvatelů,
probouzeli je a zaváděli s nimi protokoly. A
co učinili tito třesovcí se na celém těle brů

'zou, za nářko dětí a lomení rakou poděšc
ných žen výelýchaní ubožáci? Několik Jetáků
fosšířili, jimiž kandidát etrany katožické 6. j.
„řevoluciosáiřské“ byl odporučován , . . Álio,
na přácí ěkolika sociálních demokratů zspo
„vídal zástapce vlády, okresní komisař řeční
dm úaší strany, aby mluvili proti 80c.demc

"kratům ... Tentýž komisař dal také nasrosum
něnou svolavatelům schůze, že masí býti také
drahá strana t.j.s0c. demokratická připoštěna
do předsednictva a že inasí jeji řečníci připu
štění býti,ke slovu. A nás bylo na tábora onom
k osmi tisícům a socialistů bylo dvě stě.“

+ Tyto a padobné případy dr. Myslivec u
váďšl, dokasoje zároveň, jak macešsky odklá
dají vládní krahy žádosti katolických poslanců
za pomoc rolníkům, stiženým v katolických
okresích pohromami.

Loni lablaňský pastor dr. Hagermann
přednášel ve Frýdlandě na thema: „Proč mo
síme bojovati proti klefikalisma ?“ Jaká be
ránčí ta řeč byla, patrno z toho, še byl pastor
nepomenut několikrát komisařem. Pak stíhán
státním sastapiteletvím pro přečin dle 6 303.
trest. zák. Úřední žaloba dokazovala, že přečin
spáchén mimo jiné těmito výroky: „Dogmata
katolické církve jeou vůbec proti rozumu.
D.gma svátosti oltářní jest v rozporu 80

Leč čtyřčlenný
"eenát po ústním přelíčení pastora osvobodil.
V důvodech rossudka ee praví, že evangelický
farář neměl v úmyslu jkatolickon církev ura
siti, nýbrž zdůvodňoval pouse nutnost boje
proti klerikalismu, jako polítickéma směru.

Kdokoli prohlásí za hlopáke, za člověka
nezdravého rozumu muže věřícího katolickým
věroačným článkům, nebaní tím katolickou
církev a víra, sle bojuje jen — proti politi
ckému směru klerikalismu. Co má činiti ka
tolická víra v Nejevětější svátost s „politickým
klerikaljemem“, zůstává nám záhadou. Někdo
namitne: „Ale přece má býti dovoleno, aby
každý pronesl volně pokrokový násor 0...
Jen počkat a nepřehíhat na jiné pole! Ra
kouský zákon, který dosud odvolán není, za

povídá zřetelně zlobčování našich věroačných
článků. A dle tohoto zákona tedy páleží sou
Biti, pokud nebude vydán paregraf jiný. A jak
v uvedeném případů bylo souzeno, o tom volný
posudek napsati nesmíme.

Jestliže v katolickém listě šlápneš jenom
neopatraě na knří cko židovským millionářům,
jest Jist zkonfiskován. Dokonce předešlý měsíc
byla zabaveca příloha „Selské Obrany“ pro

„citát z epištoly sv. Pavla. Tedy i s otisková.
ním části Písma sv. musí býti katolík v „zkle
rikalisovaném“ Rakouska opatrný. Mimochodem
připomínáme, že v pražském návladnictví (kde
se konfiskace stala) zasedá dr. Berger, pů
vodem žid.

Ale co všeckoprojde bez závady| Pokrc
kářský valašskomeziříčeký list „Palacký“oapsal
dne 9. prosince v č. 60. pod nadpisem „Tma,
tma .. .“ doslovně: „Soomrak houstoe, na
stává černá noc, v níš vládu budou míti sovy,
kolichové a netopýři. Jen vkatolickém Ra
koosku nastává noc, jen tam, kde vane vítr
od Konopiště. A to ještě žije tolerantní císař
František Josef L., jak pak to zde bade vypa
dat, aš na trůn dosodne přísně katolický Fer
dinand d'Este? Jeho vliv je ovšem ož cítit.

Dnes jaš je kotas sojvyšší státaj antoritou a
-| Prošlasli tato slova hladce <oensurou

v Meziříčí a v jiných městech, donfáme, že

-eomalená, fanatioká slova odsusuje, zasna
monávuje tatář k vůli výstraze. Stává se totiž,
še projdva onnrvalá slova v lista pobkrokář

Bota bene sni při spáchání činu samého nebyl ském robo rodém. A jestliže katolický tlsk

slova nveřejní s Dy proti 80
rovému útoku, jel konfiskován,
jako by s nimi ac vy boď proti
víře aebo stála Masarykově

ující fádost,
aby katolíci byli Povwemem==-uiN0všecky zá
kony jako zvěř a aby se do nich kopalo.

Katolická velmoc! Pokrokářští učitelé
sice okládají přísahu na náboženeko-mravní
výchovu, ale jest jim dovoleno oásilně šika
Bovat učitele, kteří v dacho přísaby si počí
nají. Katolický hierarc a Pó.ting zalaži! velikoa
škola pro křesťanskou výchova dívek. Tam
však působí dvě učitelky, které otevřeně 8e
přiznávají, že se e křesťanským názorem na
život rozešly. Podepsaly se též na provolání
k založení spolku pokrokových žen. A nyní
může věděti každý chlapeček, že kterékoli po
krokářské sdružení podvrací základy křesťan
ských d.gmat, popífajíc i Božství Kristovo.

Mladý úředník ochotně vyplul některé (or
mality, kterými zevaě potvrdí své příslušen
ství k některé církvi státně uznané. A pak
může dělati cokoli— i silně útočiti va veřejné
echůsi proti církvi, k níž se úředně přihlávil.
Vymlavi ee snaduo, že útočil „jen“ proti kle
rikalismu a je po starosti. Zato však úředník.
který rozbodně se hlásí i ve veřejnosti k naší
cirkvi, zakosí mnohoi od evých představených.

Leč zatím dosti. Byl by těch dokladů pře
dlouhý řetěz. Nynější situace nejlépe dokazuje,
jak jest potřebí svurné, veliké, nevně sečlán
kované katolické ořganisace,aby skůdcové naši
polevili ve své smělosti a aby katolík měl
o nás skutečných, reelních práv lidských aspoň
tolik, jako v protestantském Německu. Všichni
do jedné řady! Teprve epolečný, mocný, da
vový hlas bade prospěšně imponovat!

Obrana
Budá národní spravediivost židov

ských pohlavárů vídeňských okázala se již na
kodaňském soc. demokratickém sjezdu, kde
ostrými výpady a intrikami bylo tolik národ
ním právům soc. demokratů českých obližo
váno. - Zákeřná taktika „mezinárodního“ ru
dého štábu však pokračuje dále. Nejlépe český
národ cítil a dosud pociťoje,jaké pluky českých
lidí ze sčítacích archů mizí obratnou otázkou
o „řeči obcovací“ (nikoli tedy prostě mateřské)
každého jednotlivce. A tu přichází ústřední
orgán rakoaské soc. demokracie „Arbeiterzei
tang“ s tímto cficielním a pro všecky 800
drohy závazným „poačením“. „Odstavec 13.
obsahoje otázku obcovací řeči. Tento odstavec
Jest nutoo jen od rakouských státních občanů
vyplnit. Obcovací řeč nelze 8 národností, nebo
ještě méně s původem nebo rasou zaměňovat.
Jest natno zde udati řeč, kterou člověk v oby
čejném obcování v rodině, v díloě atd. potře
buje. Pro dítky nebo němé jest notno udati
řeč okolí.“

Každý vidí, že to jest chytřa nastražená
udice na chytání zvlášť vídeňsko-českých ru
dých kaprů. Tak tedy radí papežové rozumějí
národním právům, tak semitský vrobní koman
daot dr. Adler snaží se rozmnošiti vídeňskou
německoa většinu v příslušníky národnosti
české. Toto radé rozhodnotí vrhlo nové cstré
paprsky na povahu národního „Sokola“, který
soc. demokratům pochlebuje, přijímá je do
svých řad, ale čleay národních katolických
spolků vylačaje. Jest ještě v čerstvé paměti,
jak se statečně postavilo české Všeodborové
sdružení křesťanského dělnictva proti lapání
českých katolických dělníků pod křesť-sogiální
klobouk německo=vídeňský. I ve Vídmětvoří
čeští křesť. soc. dělníci národní samostatnou
organisaci. A tito našinci nemusí apoaleobnonoti
nacionálního komanda semity dra Adlera. Leč
„Sokol“ se domnívá, še národ svelebí odstrko
váním katolického šivla nároésího a námlu
vami se slahy vídeňských židů,

Obytrá pokrekářsko-agrérní logika.
Když la koenŠpanělskaSao ráda



čenýsákořnýanarchista Forrer světskouvládou,
rozčilovalee pokrokářekýtisk proto proti —
katolické církvi, ba i protí katolíkům českým.

Agrárníciovšem savčas r také dobřeodpočítanou dávku als. Toho bylo ovšem nejvýš
potřebí, sby náš národ nesbynali

Teď obratme list! Semite Nethan napadl
pepelskou stolici tak drze, Že nevite, zda 60
máme dříve diviti jebo igaoranci či drzé lha
vosti. Vychrlení toho jedu z Judey rozhodně
ee mosilo dotknouti každého křesťana, který
posad uznává papoše sa hlavu ojrkve a tím i
sa nejvyššího arcipastýře našeho. Ale kolo
agrárního mlýna začalo se nyní točiti zcela
obráceně. Agrární „Záímy Jiho“, list určený
pro ten kraj země naší, kde Kroiber působí,
napealy dne 17. prosince o protestu budějovic
kých katolíků:

„Celý kra sbyb ku protestu, všecek
český lid měb rotožšeřímský pri
mátor se néjí „že dva Italiáni:
primátor něco mezi sebou
řeklil To Arost křesťanských

y lid klesá pod

škoseoím způso
Ale 00 jsou šivelní pobromy proti urážce spá
obané israelitoů porkmistrem Nathanem, co
jest hlad a bída zemědělského lidu proti uráž
livým slovům, které(!) si řekli ve vádě mezi
sebou Natban a papež! Lid katolický, protože
ee dva lidé v Římě arasili, musel v Českých
Budějovicíchprotestovati | Křesťanštísociálové
tomu tak chtěli a lid katolický musel zapo
menouti Da vše,o0 8e kolem něho děje, jen ne
na — směšný protest! ...“ Že v následajících
řádkách pak tupí křesťansko-sociální stranu «

oslsance — rozumí se samo sebou. Konec pak
lásku jest takovýto: „Co jest národu českémo

do toho, co se v Římě děje? Kdo dal těm čes.
Koniášům svolení, aby mlavili jménem čes.
národa na ochranu černého Říma, který ná
rodu českému tolik zla natropil, ješ ani nej
menším 80 nepokasll odčiniti, který nás o 58
mostatnost připravil a který jest v dějinách
našeho národa pro rdousení českého jazýka
tak černě zepsán?“

Věru, že člověk prostomyalný těmi rafi

omámiti. Loč všimněme si aspoň něčeho! Prý
„dva Italiéni si mezi sebou něco řekli.“ Leží

Nathan nemlavil k papeži, ale o poreži, protipapeži a proti naší víře a to před obrovským
ebromážděním. Ta řeč se rozlétla do celého
avěte. Leč „Zájmy Jiho“ úhořovitým spůsobem

ší.tak, jako by se jednalo o nějakou sou
romon hádku.

Agrární orgán klepe na cit farisojským
poukazováním na bída lidu. Ta se tážeme : Proč
v době veliké bídy lidu ee libily tolik agrár
níkům volnomyšlenkářské štvanice a proč ag
rárníci tak horlivě posud rozšiřují čtvavého
Havlíčka“ a „Volnou Myšlenku“ ? Proč v době

bídy právě agrární velkořepaři zradili maloře
paře, proč SVenkov“ poškozoval rololotvo při
té bídě uveřejhováním klamných tržaích po
kynů? Proč volnomyšleokáři i v nynější době
veliké bídy raději čtvou, než by židy vybídli,
eby tolik z mozolů Jidských nelichvařili? A
kdy že mluvili katolíci při svých protestech
tak falešně jménem celého českého národa, jako
ee odvažují mluviti agrární egoisté jménem
českého venkova vůbec? A nejdrzejší jsou lži,
že Řím(!) nás připravil o samostatnost, že
rdousil český jazyk atd. Na takové fanaticky
štvavé lži netřeba před lidmi intelligeutolmi
odpovidati. Spiš slašno vysvati fanatického pi
eatele, aby vi přeříkal historický slabikář. My
jeme chtěli hlavně zde ukázati agrárnický dvojí
metr a dokumentovati, zda tsková struna jest
sobopna epojovati český venkov.

stinyprot! „Orlů“Ryní po wrýchšelmy , . Nyni po svýc 0
bách jest val. meziříčský starosta Úhbrastina
v úských. Dokázáno mu světle, že svým refe
rováním o podpoře s sháňce „Orlů“ delegáty
Seské obce sokolské oměle klamal. Pravil mimo
jiné, že se obánějí „Orli“ i nabízením velikých

ponátitýoh obnosů (tedy nabízejí se veliké sumyned na několikstran !!) Prý Chrastinovi sa
mému bylo nabízeno z okolí děkana Gillika
třicet pět tisíc korun!! Chrastina dovedl ho
vořiti tak, jako by ta obrovská suma byla na
bisena k vůli posile „Orla“ jiš v městě existo

Koho. Zatím pravdou jest, že Chrastina nasel „Orlám“ své tiskařské eložby sám, tak
že tito mohli „oklidniti“ radikálně-pokrokovou
jeko krev mnobem levněji. Dále jednalo se o
mmoaší poraChrastinovyrodiny atovčase,

kdy „Orel“ vůbec ve Val. Meziříčíještěmobyl nastaven.
Chrastina pokusil se na přímou výzvu ka

tolického tisku nepoň o důkau, že «atolíci jeho
samého chtěli zakoupiti. Nepsal v Pa

laském, Pr do ka emchtělivdobě(Chrastinovy tísněpodepsati směnka na 4000K
tedy už mikoli na 86000 KID. Jolště se ptal

ne Kavama, proč n raději kato

ježým ubolákům, chtěl-li konativáči jeho po

o Bpinění, poseržířání Ml
Leč kaplan Kavan odpoveaei dne ŠÍ, pro

sme „Koko S Pod ok Radslér. — “ ještě 
čekal mne ry před 0. hodinou večerní p.
prof. Číp a sdělil mi, že p. přof Groh rád by
ee moon mluvil o zěčem vejmí důležitém. Táral
jsem se, co by to asi bylo? — „Běží o Chra
stino“ — praví p. Číp — „vlástně o jeho děti.
Kolega Groh obce vás sda bysle mohlésa
Chwastinu saručit.“ — Olhromilomě to. Blaskem
rolétly mou duší všechny ty urátky a křivdy,

Jichě dopostil ee p. Chrastina proti nám,
svláště proti panu děkanovi,ale hned zas viděl
jsem utrápenoa paní a plačící dítky. Slíbil
jsem, še o tom řekou p. dékunovi. Večer měl
Jsem přinést odpověď k Schiedkům do Krasna.
Pan prof. Grob měl ni pro ni přijít, Veledp.
děkan překvapen byl neméně, než já. Pu krátké
úradě dohodli jsme 6e, že sachráníme rodinu
p. Ohrastinovu. Večer sešel jsem 86 v soukro
mém bytu p. Bohiedka v Krasně s p. prof.

rohem; svědkem uúaší rozminvy byl p. prof.
ip. Pan Grob řekl asi tot.: „U Chrastinů je

zle. On ujel do Prahy ehánět penize, Zítra dojde
erměoka — taším asi na 4000 K pravil, paní
neví si rady. Není jisto, zda a s jakou Chra
stina se vrátí. Ale směnka mosí být zítra baď
vyplacena nebo prolong:vána. Nikde nemohu
najít rukovníka — prosím vás ledy, podepište vy.
Pan Chrastina pak nemůšeprofi vámvystupovat“.
Oznámil jsem Krátce p. Grohovi, že směnka
ono, bude-li třeba, podepiše pan děkan a já
— ale s jednou podmínkou: bylo by odnás ne
čestným, vásat sa to Chrastimovi ruce v polářice.
Nechceme ho koupit, ale rodině jeho pomoci.
Chrastina nechť politisoje dál, jak mu líbo.“

Tak Be tedy věcí měly. Teď ať ai adělá
o charakteru Cbrastinově každý čtenář eprávný
pojem eám. Choe-li projeviti katolík skutek
milosrdenství, pokrokář ge ma odměnítek, že
dobrý skutek přebarví koptem na čin nepěkný.
Když „Orlové“ nechtěli u Chrastiny tisknonti,

zástapci sokolské obce.
Nyní by měla česká obec sokolská pro

mlavití o Chrastinovi sama. Jedná ae ta
o amělou mystifikaci, ješ jen uspíšila snámé

zásadní roshodnutí proti členům katolickýchspo
Dále: co. tomu řekne Národní rada? Ta

české obce sokolské, jeko by členové národ
ních spolků katolických k národu nepatřili.
Když se roznesla gcola lživá denunciace, že
„Obnova“ rozkasujé voliti Němce proti evan
golickému kandidátovi českému, hned byl sto
dentský odbor Národní rady na noboa; pro
jevil úšasnou lebkomyčlnost už tím, že reální
podstatu denunciace ani movyšetřil, ale hned
s patra protestoval proti toma, 00 ani v „Ob
nově“ vytištěno nobylo. Takové přátele mají
čeští katolíci! A když se píše v listech ná
rodních proti katolickým organisacím daleko
hůře než proti vídeňským židům, když ce jim
veřejně odpírají práva národní (ba i politická
a lidská), to Národníradou nehne.

Jen samé povinnosti — ale žádná práva!
Tak přikazují katolíkům „jednotitelé“ českého
lidu. Jednání deské obce sokolské po pomlo
vách Chrastinových zůstane vážným historic
kým dokumentem, jak „klerikálové všecko
ovládají“

Bosumy Macarykova demníku ©
klorikalismu. Na výtky „VídeňskéhoDon
níka“ odpověděl „Čas“ v č. 356: „Myprý po
kládáme za klerikalismus, chodí-li někdo do
kostela. Chodí-li do kostela — ovšem prý ne
do kostela protestantského, ne do uynagogy
židovské, jenom do kostela katolického. Žid
emi chodit do kostela, evangelík smí chodlt do
kostela, jen katolík je nám hned — klerikálem.
Domnívali jsme se, že jstne v Čecbách dál, přes
to mosíme se vracet k vysvětlování pojmů sto
krát vysvětlených.Tedy pravíme: cheděfdo bo
stela nepokládáme sa klorikolismus, neboť někteří
redaktoři Času sami ohodí do kostela. Proto
e velikým klidem ohlašojeme (nejčastěji v in
sertní části) také služby boží židům a ovange
likům, neboť předpokládáme, že evangoličtí s
židovští lidé, když svolávají ma bohoslužby,
chodí do kostela 06s modlit s ze dělat poli
tiku... Za měsíc, sa dva, až ponkášem na
nějské zabedněnce nebo chytráky (nejednou to
byli atbeisté), kteří budou v kostele přisla
hovat církevní parádě, mladočeský a radikální
tisk badou nám zase dávati poučení, že chodit
do kostela a modlit se není kleříkalismem.“

Věruchytrácké vykraoování| Ale kdo ma
sarykovskoa redakci zná, hned vidí. jasně, ja
k oestičkami szaží se realistický úhoř pro
klousoouti.
+ 1.„ne“ ažpřeces%prohlásilsaotgán

beskonfessní; dle "másásadu

v thooril), o Josépoř bojovati protivšem
stávajícím „P tivníce konfossím, proti všemueirkovaitt
(a to většinou v části rodakčaí) bohoslužbám

lidovským a ovangelickým.
klamuj německo- t
a monisticko-německo-židovskému „Vělkovor
olna“, který zakládá šidovako-německhéškaiy

Doceladělal.

semi germanisují.

nveřejšuje bohotlošby Bidům a ovange
To „také“ jest simoťitempopletení, nby se sdálo,
že katolíkům ureřejňoje „Cas“ bohoslažty

te někdy o buboslužbách katolických jen se
štvavou tendencí proti nim. Jiady nikoliv,i
kdyš nemůže mlaviti ani slovem o klerikalismu.

8. Ovšem — „očkteří redaktoři Časn také
chodí do kostela“, a to — dirte sej — nejra
ději-do kostelů katolických; ale blávně k vůl
Špehování. V „Čase“ objevují se pak překrou
cené zprávy o kázaních a ozývá se evrový
ohechtot, jestliže některý uličník do kostela
vpašoval sírovodík.

4. Prý se jimověrcichodí modlit a ne
dělat politiku. Čosnamená již to dryáčnické
osnamování „kásaní z b:blo králické“ a ta lhavá
návěští, še se bnde kázati učení Hasovo? Ač
koli masarykovci tolik ulídí a čenichají v kato

provozuje v kostele politiku, přece lov jest
tak hubený, že Čas leda v roce jednou smaší,

barvením. Není divu, že „Čas“ nemůše pode
příti ové neastálé lhavé fráse o „politice na
kazatelně“ věcnými doklady. Kteří kačší ne
účastníse -katolicko-politického živote al ve
veřejoosti,ti: tím méně vtabojí politiku ná

kasstelou. .
5. Ačkoli „Čas“ dobře ví, jak málo polí

tiky 9e ma kazatelnách katolických pronese,
tváří se, jako by o politieování pastorů pic
nevěděl. K:o pak jen patří k hlavním slonpům
Masarykova politického čštába? Kdo pomáhá
statečně samým protikřesťtanským živlům v pro
tikatolické politice? Kdo to čel rokovati do
německého kasice s pruskými pastory proti
„klerikalisma“ P? Byli to přece čeští pastoří.
Dobráček „Čas“ tváří 00, jako by nověděl, jaká
slova £ kazatelen evangelických hřměla proti
„Národ. Listům“, kdyš tento mladočeský list
spranýřoval po sáslese měkolik ovangelioko
klerikélních špic pro příliš důvěrné styky
s pračáckými šovény. Lhalo 6e bez přítrže,že
jest napadeno české ovangolictvo vůbec. Ale —
pastoři nikde oepolitisují. Patrao to na př.
s toho, jak horlivě evang. farář Šádek pracoval
pro zvolení beškonfesního Al. Hajna do snému.
A přisvědšil,še evangelíci spojí se proti kato

ifkám třebas s čertem. Tak tedy vyhlíží ne
olitisující evangelický boránek, který nota
eno jest dlouboletým redaktorer náboženského

časopisu evangelického. Šádek „hleděl si věcí
čistě náboženských, pouze svých záležitosti cír
kerních“ — podporováním muže beskonfes
ního. A kdo podporoval tak horlivě kandida
turu dra Bačka i jioých „protioirkevniokých“
masarykovch? Pastoři stáli aa. přední stráší
se židy. A ústa blaholila v kostelích poska
sováním na politické nebezpečenetví, hroslol
„Siona“ ae strany „klerikálů.“ .

8. „Čas“ Skabá sebou nerrosně při výtoe,
že by problašoval návštěvo katoliokého kostela
sa klerikaliemas. Jen af se odváží některý

kovec navštěvovati pravidelně katolický
obrám nikoli za účelem Špiolovským, ale k vůlí
modlení! Hned acítí na zádech realistický ka
rabáč, hoakne se mu do uší slovo o spáteč
niotví, bezoharakternosti. Nenasval bezobar
ukterními lidmi „Čas“ Sokoly, kteří 00
účastní nepolitických katolických poutía prů
vodů o Vzkříšení? Když se dva delegáti sta
dentstva aúčastnili v Třebíčipřed zabájením
výstavy boboslueb, napsal „Čas“ o nich:„Ti,
kdož sají býti jádrem České intelligence, stojí
svými názory daleko míše než prostý sociálné
demokratický dělník. To uvádí v úžas“ 

Ostatoě marně ci vlk nastrkuje Škrabošku
buránčí už proto, že jest dobře snámjeho sa
vilý protikatolický fanatismus, který ve své
slepotě uveřejnil celou kopu protikatolických
správ, jichž nepravdivost byla stojme hned

každému člověkutrocha přemýšlejícímu. A nadto nade všecko: Ce vlastněv prakcí
m0 sásady, foláknátJaně o Čas vy

$ Masaryk přece ce vyjádřil, Ze „kato
lictví jest „v rozpora s moderním myllením“.
Prohlásil, še moderní věda masí státi proti

ště proti církvi katolické. Jak tedy vůbec muše
„Čas“ svým příslašníkům dovolovati, aby se
častnili katolických obřadů, katolických koz

fosních modliteb jsko lidé katolicky věřící?
Buďto mají nyní vědecky ověřené právo kato
lické bohoslašby nebo věda Mesarykova. Zde
nepomůže žádné vykracování, překracování,

výtka, že se semá vnitřní náboženské
přesvědčenímlejtis vědeckýmipoznatky. Ty
dra proudy narážejí aa tak sásada
vědeckéa náboženskámá zde tolik soběpřímo

olob zájmů, sdo nevyhao
RE Kobeovrntnějšíaboř.Jestliže lséyme.
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-: oapykovskétak(pdce ns „katolickádomata, pak jest holým jetvím tvrdíti, že
temtýš tiek může se chorati ko -katolickéme

přesvědčení máboženskémasnášelívě: Jinak s
50 vyohovávali lidé dvojích, sobě odporný

správami podporojenejpokrokovější, nejosvice
nější anejlidumilnější konfessí — talmodisti
ekých německých rabínt. V tomto případě to
tiš ani oejsětší nedůslednost kapse meškodí.
Když věsk ve Žďáře měli kásuti naňi miesio
náří ryze nábožensky, „Časn“ se líbil poštvaný
dav, sakazojící kněším j Jalkům katolickým
vstap do katolického kostela.

Politický přehled.
Ministerstvo Bienerihovo .ve Uřelím vydání.

Bienerth vlastnoračním přípisem panovníko
vým z 31. prosince 1910 opětně pověřen sesta
vením ministerstva a jest už v proadu vyjed
návání s předními politiky. Na prvním místě
so uvádějí bar. Cbisri a dr. Gross, kteří prý
byli ujištění, že směr vlády, třebas nové, zů
stane starý. Bienerth konferoval i s prof. Glom
biňskim a z Čechů pozván jest na konferencí
dr. Fidler, předseda Českého klubu. Bar. Bio
nerth čeká s rozhodnutím, až dobodovací jed
nání v Praze bude míti určitý výsledek. Ně
mečtí poslanoi předložili prý 4 přání a roz
množení kabinetu o Čechy by milostivě povo
Uli, ale jen na základě pevné dohody. Němci
zvykli si hráti na vedlejší vládu a určují, kdo
má vstonpiti do ministerstva a jaký má býti
jeho směr. České poselstvo stojí zatím stranou.
Češi se nepotřebují nabízet a také se nabízet
nebudou. Přijíti se musí k nim 8 nabídkami.
Předseda dr. Fiedler svolal telegraficky členy
předsednictva Českého klubu k poradě do Vídně

- pa 4. ledna.

Nové vyjednávání o smír začalo v Praze 2.
ledna. Běží o to, aby Čechové svolili k novému
požadavku Němců, kterým za povolení berních
předloh má se dostat nejen permanentního ná
rodně-politického výboru, nýbrž také schválení
těch částí dohod, které dosud byly projednány
a které jsou ra prospěch Němců. Tato porada
skončila bezvýsledně; posl. dr. Eppinger pro
hlásil totiž, že za pouhé prohlášení permanent
nosti komise vyrovnávací Němci nemohou pro
pustiti obou předloh. Ale ani 4. t m. nedošlo
k patřičné dohodě,

Císař ochuravěl následkem rýmy, ale v čin
"nosti jeho nenastala žádná směna.

Pověstný Stapiňskí, vůdce polské lidové
sfrany, zsse změnil svou taktiku. Po tři roky
stál proti dra Glombiňskému, proti němuž se
spojil s konservativoi, kterým však nyní vypo
vídá přátelství a nabízí se demokratům z toho
prý důvodu, aby oslabil vliv konservativců, aby
totiž při řešení krise ministerské nevyšla pol
eká lidová strana na prázdno.

Delegace přijaty v Pešti 20. prosince v au
dienci od následníka trůnu arciknížete Fran
tiška Ferdinanda. Následník přednesl krátkou
trůnní řeč,kterou prohlášen dobrý styk se všemi
mocnostmi, vysloveny však větší požadavky pro
námořnictví, Delegace povolily prozatímní tří
měsíční rozpočet a byly nato odročeny. Den
před příchodem arciknížete uspořádali socialisté
v Pešti velké demonstrace pro všeobecné vo
lební právo.

Vláda proti sem. výboru v Čechách. Vláda
odepřela schválení usnesení zemského výboru
o 10procentním zvýšení zemské přirážky. Ale
ponechává prý zemskému výbora na vůli, chce-li
podati žádost za další vybírání zemské při
rážšky v dosavadní výši 65%/,.Jakoby vládě zá
leželo na tom, aby zemské finance byly na
dobro zničeny.

Rakousko-uherskábanka konala 28. prosince
valnou hromadu, na níž schválena byla všemi
hlasy proti hlasům Čechů smlouva banky s
oběma úašimi vládami a schváleno také pro
dloušení platnosti dosavadního statata na 6
neděl, pro něž hlasovali také Češi. Při českých

. fečích bručeli Němci a zvlášť proti Čechům
zaútočil vídeňský milionář Luo. Brunner

0 sblíšení rakousko-ruském mnoho se psalo
v poslední době, k čemuž zavdávala pověst, Ze
následník trůnu arcivévoda František Ferdi

nand pojede na carské ph do Skierněvio,kteroužto zprávu vyvrací v nyní sám za
hraniční úřad v Petrohradě.

Silnacs + P Dle soukromých
vjest situace v Portugalskupřes popírání

v lisabonské nentěšená, tak že každou
ohvíli jest se obávati vzpoury., Ovšem vláda
přehlíší 00 nejostřejí všecky telegramy z Por
tugalska do olziny.

VJ Hi t s6,k vál óato

pou Ol = ohyřalme18 íproti"životu olsaře, alo včas vyzrazeno.

Zprávy organ. a spolkové.
Valsá schůze křeať. sociál.. ku

i a dírek „blak. Anešky“ v Hradelt
levé. Schůzi zahájil dachoval rádoe dr Fr.

Rey! delším pr.slovem, ve kťerém pouvázal na
vadělavací, charitativní a sociální výsnam spolku,
pracujícího na sákladé žásad katolických. Spolek
seloši) již před6 lety nedělof útalnu pro elažebné
divky, čĎÍmědokázal, že má pro časové sociální
potřeby náležité porozumění. Spolek klade váhu
ua platnost náboženských zárad ve veřejném ij
votě a tím přispívá ku vývoji nutné sociální re
formy, která dle znamenitého paedagog: Fórstra
jest ve své podstalě vlastně otázkou výchovy. Po
úkásev ns. desetileté trvání spolku, povzbudil
čienky ku obětavé apolkové práci, vzájemné acá
Belivosti a vytrvalosti. Jeduateleká zpráva nakre
slila přehledné obraz spolkové Činnosti za uply
nulý správní rok. Výbor konal 11 schůsí, pořá
dáno bylo 6 přednášek, členky úěsetníli se kor
porativně společného sv. přijímání, slavnost: Bo
žího těla a spolkového procesní do Svatoňovic.
Členek je 290, z nicbž 8 během roku zemřelo a
11 nově přistoupilo. Puřádán byl výlet, divadelní
představení a koncert. Vrecky tyto spolkové 14
bavy vysesly brabý příjem 845 K a potkaly 80
8 pěkným úspěchem. Pokladol zpráva vykazuje
příjem 1447 K 96 h a vydácí 1419 K 68 h. Na
podporách vydání celkem 476 K, z nichž nemoc
vým vyplaceno 80 K, pobřebného 200 K, vánoční
nadílka 119 K a potřeby patronátu 77 E. Kai
beyna byla rozmnožena letos opět koupí s dary
nových knih. Patronát aložebných dívek sbromaž
doje kolem 40 elužeboých dívek, které se vyučují
v šití prádla a vzdělávají se ve všeobecně pro
spěšných vědomostech Při volbách byly svorně
dle kendidétaí listiny povolány do výboru p It
dámy: pí Ráženu Hobzková, předsedkyně, pl Rů
šena Jirotková, mistopředeedkyné, pí Růžena Nos
ková, jednatelka, sl. Adéla Aiglová, pokladní, pí
Merie Roesová, správkyně pstronátu, pí Emilie
Ubrová, knihovaí, pí Joa:fa Smolíková, pl Žufie
Rezková, pí Antonie Škodová, sl. Zdenka Hůlová
jednutelka sábavuího odboru, pí Marie Honsíková.
Za náhradnice: pí Marie Hadaníková, pí Anna
Podhorová. Za revisorky: pí Anna Dvořáčková a
al. Josefa Hodková. Duchovním rádcen byl svolen
p. dr. Fr. Reyl. Při volných návrzích bylo usne
seno ošlaviti přiměřeně 1Oleté jubileum trvání
spolku, přistoupiti ku zomekéma svazu křesťan
ských žen a vybírati členské příspěvky pochůskou
důvěraic. Pobřebné bude se vypláceti jen těm pří
buzným chndých členek, kteří ae prokáší, že po
hřební útraty nesli. Schůze skončena za povzne
sené nálady pro myšlenku Bpolkovon. Zdař Bůbl

Rusek u Hradce Králové. Na Nový
rok pořádalo sdejší Sdružení katolické mládeže
veřejnou členskou schůzi s přednáškou. Prostranný
Bál u Sováků byl domácími i cizími hosty a Členy
našeho Sdružení silně naplněn, Z Ponchova přišel
k nám soačný počet našich přátel s panem far.
Kon:čným a 8 panem Bastlem z Hradce Králové.
O sedmé bodině večer měl přednášetí o zemědě!
ské otázce rolnický syn p. Lochmann, jenž však
pro nepředvídanou překážku nemobl ge dostavit
am v Čas omlaviti. Nicméně zahájil dp. farář jako
obvodní předseda mládeže katolické oblášenou
schůzi i přednášku, k níš ochotně se uvolil pří
tomný náš pracovník z Hradce Králové p Basti.
Mlavil o nutnosti katolických organisací velmi
poutavě a včeně i řízně téměř hodinu a osvědčil
se dobrým řečníkem Po úěm ujel ae slova dp.
Konečný, aby osvětlil různé námitky, které se
proti nám činívají k vů.i „klerikalisma“, jenž prý
jest jedizým a blavním neštěstím českého národa.
Pan farář ukázal, že toma tak není a vyvrátil
různé protikatolické fráze. Posluchači bitali vý
klady řečníkovy, a když skončil, děkovali mu a
Ueskali se všech stran, ač na přednášce bylo pří
tomno hodně hostů jinak než my smýšlejících. Po

evangeliků, kteří však též svoji epokojenost hluč
ným potleskem projevili. Schůze ekoačila v nej
lepším pořádku a s dobrým výsledkem. Čílá sku
pina rusecké katol. mládeže můše býti plně spa
kojena se schůzí touto. Dlušno též pochvalně se
smíniti, že předuášce obcovalo macho raseckých
žen a mužů, mezi nimi také stoupenci strany
agrární, kteří chovali se všichni Vzoroě 8 proje
vovali čilý zájem na věci od počátku až do konoe.
Těšíme se na novou slíbenou schůzí přednáškovou
a doufáme, že se nás opět tolik sejde a še bude
tak spokojeno, jako tentokrát.)

Ném. Brod. Katolickávzděl. jednota naše,
Jež nedávno teprve Bezrodila, nkásale, že nebudo
pořád útlým, slabým nemluračtem, oddávajícím
8e ponejvíce jen spánka. Shodila jiš se sebe tlenící
ji plénky a v srdcích avých zakladatelů i členů
utvrdila radostné přesvědčení, že nebode jen ži

probe v hotela p. Stolze naší mikulášskézávě, byl překvapen, be přímonadšen při pohledu
maodatví horlivých stoupenců mašich, kteří

spřiredenými hosty s města i s venkovav počtapřes tisnili Be ve třech místnostech
P hotelierem Jedaotě s milou ochotou propůjče

jednatelka spolku sl M.Pytlíková vi
Ě

Sala všechny upřímofů proslovem s AYalbohatýsouladaý program zábavy 80 počalrouvlnovati a
jeviště vystoupil náš obětavý stoupenec p. učitel
v, v, Ambrvš a žertovnou rýmovačkoa naladil

Inobače k srdečné veselosti. Nato sehrány ve
ice Štastně 2 jednosktovky „Neteř“, fraška od M.

Fučíka a „Plesové střevíce“ veselobra od G.
Gaatinau, při nichž účinkojící pp. e sl.: K. Blažek,
Jos. Eis, A. Marešová, Růž. Vacková, A. Bělo
hlávková, M. Krejčová a A. Calková, ač téměř

vělohsi prvně bráli, aa jevo dali, še jsou spůso
bilými uspokojiti svými výkony i sebe přísnějšíhu
kritika. Těšíme se, še nám — tímto úspěchem
povzbuzení -— srým vystoupením na prknech 2200
brzy některý večer zpříjemní. Po první jedno
aktovce sbor mladých pěvkyň zazpíval dvojhlasné
Vojt. Říbovského „Lásky máj“ s doprovodem
pisoa a národní píseň „Dulina, dolina.“ Jako di
vadilo tak i zpěvy byly přijaty obecenstrem
8 ploým uznáním a vděkem. Tím odm -něna asp
s Části obětavá snaha vážené sl. Hadačové, která
s obdivaplnou pílí a trpělivostí s účiakujícími
všechny úlohy vzorně nacvičile. Záploa za vše od
platiti ji ovšem může jen dobrotivý Bůb. Zdařilá
zábava pak ukončena mikulášskou scénou a roz
dáváním dárků, uačež po veselám rozhovora u jed
notlivých utolů spulečnost se rozcbásela v té na
ději, še takových krásných, hřejivých večírků sa
žije v naší milé jednotě ještě vice. „Zdat Bůh“

Osečalce. „Sdružení venkovské mládeže
křesťensko-sociálol“ sa přispění hospodářsko-ěte
nářeké besedy v Oječnici u Dobrého pořádalo dae
26. prosince r. 1910 v aále pí Anoy Andršové di
vadelní představení „Fariaot“ od E. Poškové. Ač

mimo ohoť p. Hdícího učitele, ktorá brála výtečně,
všichoi poprvé vystoupili na prkna divadelní, možno
Mci, Je souhra byla velmi sdařilá a všichni 8e vy
snažili, aby obecenstvo, jež velmi Četně z obce i
z okolí Bedostavilo, co nejvíce uapokojili. Ovšem
blavní zásluha o zdařilou souhru patří v prval
řadě řídícímu učiteli zdejšíma p. Arnošta Aoato
wiczovi, který přese všecky překášky obětavě a
rád divadelní kas nacvičil, Těšíme se, že v brzka
ochotníci zdejší chopí se práce ušlechtilé za vůd
covatví p. řídícího a pozvou obocenstvo k novému
výkonu divadelnímu. Kéž při novém jevišti'!

Ples organisace mládeže a českoslov. lídu
okresu Kosteleo n. Orl., Rychnov n, Ku. a Žam
berk v nově upravené dvoraně na Rabštejně po
řádá se 17. ledna pod protektorátem vysoceuros.
p. Františka br. Kinského, c. a k. komořího,
velkostatkáře atd. v Kostelci n. O. Hudba c.a k,
pěšího plaka č. 18. Začátek přesně v 7 hodin.
Vstupné 2 K. Jen pro zvané. Stížnosti na zvaní
vyřizujev Pardubiofoh organisaceČeskoel.lidu,
Čistý výnos ve prospěch kajhovoy výhradně zmí
něných okresů.

Ronov nad Doubravom. Vmladémvěku
zemřela srdečně oplakávaná paní Růžena Calková,
choť váženého učitele a ředitele kůru. Zvsnula po
delší bolestné nemocí n věku 29 let 28. prosince,
byvši zeopetřena Bvátostmi omírajících. Pohřeb
konal ge za veliké účasti dae 30. promince. Od
počívej v pokoji|

Koronhov u Pollčky. Dae28. prosince
1910 pořádala sv. Josefská Jednota zdejší před
nášku „O pouti do Sv, země“, ktorá provazona
byla 180 avětelnými obrazy. Přednášel dp. J. Pe
trásek, kaplan v Černilově. Velice poutavě líčil
cesta po mofi i po místech posvátných v Pale
stině, takže nad očekávání četné shromážděné ube
censtvo odměnilo dp. řečníka za jeho výkon dlouho
trvajícím potleskem. Dp. Petráskovi srdečný dík
— a daší činnosti spolkové: Zdař Bůhl

Zprávy místní a z kraje.
Pro zdar cirkovního umění a amě

lecké výchovy. SnabonJ. Excel. nejdp. bis
kupa Dr, Jos. Doubravy bylo vždy šířití rozbled
s porozumění v nměleckých a stavitelských pa
mátkách vlastní diecése a vychovati badoucí du
chovenstvo tak, aby uejen hledělo zachovati to, co
má cenu umělecko-historickon pro naše kulturní
enaby a tvoření, ale aby také bylo rádcem v u

mělecké výchově. Vlivaplným působením J. Exec.u vys. c. k.minist. kulta a vyučování povolena
pro tbeologický ústav bradecký docentura "dějin
církevního umění a architelktary, počínajíc “škol.
r. 1910-11 (v minist. č. i9779 18. července 1910).
Docentem doporučen p.c. k. konservator arcbitekt
B. Dvořák. Bude ge moci pochlnbiti bisk. theolo
gický ústav hradecký rosbledem v umění, jehož
postrádají ostatní semináře rakouské. Ba ani the
ologické ústavy evang v Německa nevěnojí tolík
pozornosti úělechtilému předmětu jsko si předse
vzal theologický ústav hradecký. Dle návrhu před
nášek probrati se má bístoricko-umělecký a teoh
nický výklad slohů antických od roku 3000 před
Er. až dor. 200 po Kr. v Egyptě, Asii,

a v Italii. Dále slohy Dyzaneský,gotický, rensit=nanční, barok, rokoko a erpir. vní umění od
L do V. stoleti. Křesťanské stavby a výtvory u
mělecké v h u na Moravě od uv. věro

avěstů Cyrilla a Methodějeač po naše dy 0lrkevní uměnídoby renelsmance. Výklad ná a
nařízení minist.. aměřejících k záchraně amělec



1., i
histotických památek, výprava£ Repořádání kuo.leěých hat b dle sázaP Hargický (F atgělec
kýeh. Tím docílise výchovného momentu naje
kpěšstvá. Připomenaútiještě, že přednášky určeny

tato, tak. pro širší vzdělání kleru potřebná, došla
nálešitého ocenníl !

"V poslední dem v roce shromáždilose
veškeré kněžstvo královéhradecké v bisk. residenci,
aby projevilo Jeho Excel. nejd. arcipastýři svéma
plnou synovskou oddanost a vřelé přání k novému
roku. Promlavil vedp. prelát a ibfol. archidiskoa
Fr. Hampi. Poukásal, jak Bůb ustanovil sv. Josefa
badiivým hospodářem v prosté jizbičce oageretaké
a jaký úkol ma avěřil. Podobně řísením Božím
vetenoven nejd. arcipastýř Josef hospodářem nad
rozsáhlou diecésí. Obrovská atarust vložena v Dy
ečjší pohnuté době na bedra arcipastýřova. Jeho
Exe. všsk neúnavnou starostí a prací získal si
u Boba sásiuh velikých. Věichoi vzdáráme mu
vroací dík sa otcovskou, vědy bdělou péči. Bůb
račiž v roce novém nejdp. biskupa síliti svou po
mocí. Kněží a neochvějnou věrností a poddaností
budou se jeho pokyny říditi, aby obtížný úkol
vrchní dochovní blavy diecése byl usnadněn. Pak
poprosil řečaík o vrchaopastýřské požehnání Jeho
Bisk. Milost v zřejmém pobnuti děkoval za milá
slova, která jsou tím útěňnější, že doba stává se
stále trudnější, bolestnější. DF svízelích však jest
útěchou pevná důvěra v Boha 8 horlivé spolu
pracovnictví duchovních bratři. Kéž jest Bůh
Štědrým dárcema podporou v příštím roce £ pří
tomaým milým synům duchovním, Když skončena
delší, vřele procítěná odpověď Jeho Excel., přijali
přítomní vrchnopastýřské požehnání k další práci.
— Odpol. o 4. bod. naplnila se celá kathedrála
věřícími, k nimž měl kázání Jeho Bisk. Miloat.
Promlouval sa napisté pozornosti o veliké ceně
sv. víry a o nástrahách, jež ae proti ní dějí od
odpovědných nepřátel kříče Kristova. Vylíčiv jakuě
a obsažné podkopnou práci protivníků, povzbudil
přítomné k stálosti. Nato měl litanie s požehnáním.
Na kůru zapěny zdařilé skladby p. ředitele kůru
Wůusche „Pange lingaa“ a „Te Denm.“

. Velkez skadomil v městském Klle
porově divadle v Hradci Králové pořádána
oslavu 2bleté činnosli tohoto bumanního ústava
dne 6. ledna 1911 ve proapěch pokladny dámský
výbor „Obec. kuchyně“ v HradciKrál. Laskavé
epoluúčinkují: pí Anna Jaočová, pí Emma Mare
šová, 81. Marie Ulrichova, virtnos na housle pan
Fráňa Daniel, pan Vojta Mádlo-Veress a hudba
c. a k. pěšího pluku arcivévody Leopolda Salva
tora (ís. 18. Pořad: 1. Bed. Smetana: Šárka.
Symfonická báseň pro velký orchestr. Hndba c. a
k. pěš. pl. č. 18. 2. Vlad. Hořaov: Proslov. Před
nesesl. M. Ulrichova. 3. Fel. Mendolsobn : Koncert
E moll. (Allegro molto appassionato- Andante-Al
legretto nou tropo-Allegro molto vivace). Zahraje

: p. Fr. Daniel s průvodem orchestru. 4. a) J. Ma
Ját: Gdouloň Píseň. Dr. A. Dvořák: Zpěv Mariny

z opery „Dim'trij“. Děje pí A. Jančová, uklavíru pí É. Marešová. 5. V.Mádlo-Veress, Svato
pluk Čech: Sněženky. Melodram 8 průvodem or
ohestru. Přednese pí Růž. Jirotkováa hudba c. a
k. pěš. plaka €. 18. 6. a) Ci. Debnssy: (Ch. vé
voda z Orlóanů) Le tempa'a laísné son mantosu.
b) C. C.i: (J. R chepin! „Kde šít mně?“ c) V.
Madlo-Veress (Torgaato Tasso) Madrigale. d) V.
Mádlo-Verres (A. Bázlová) Když si náš dědeček
babičku bral. Zpívá p V. Mádlo-Vereus, u kla
víru pí E. Marešová. 7. Č. Baint-Sa6ne: Hava
Daise. Zabrají p. Fráňs Daniel a pl. Emma Ma
rešová. 8. P. J. Čajkovský: Závěrečná scéna £ 0

po „Eugenij Oněgin“ Tafans: pí A. Jančová.něgin: p. V. Mádlo-Veress. Hudba c. a k. pěš.
pluku č. 18. Začátek v 7 hodin večer. Klavír
„Petrof". Ceny míst: lože 10 K, křeslo a balkon
2 K, I. míňo K. 170, II. místo K 1-10,- galerie
v L řadě 80, v II řadě 60. b. :Mínta k stání:
parket 70 h, parter 50 h, galerie 30 h. Stadent
ský, vojenský a dělnický listek do parketu 40 h,
do partern 30 h. —. Předprodej lístků laskavé
převzalo knihkupectví p. B, E. Tolmana ns Velkém

"náměstí. Otevření pokladny v divadle o 6. bodiné
večerní. u

Z okresní jednoty živnostenských
upolečenstev. Spoločensývase-snova upozor

. ují, aby podals své. žádosti za pořádání před
nášek. Jsou'pak k disposici: o tivaostenském
řádu, starůbalm a invalidním „žirnost

victva, o Spee zkoujkách,o maietrovakýchskouškách, viďáníosnově o sociálním- pojištění, o
maloživnostenskám úvěru, zakiádání "drušetev ná

pních a výrobsích,4o živnostenské stézce, o
|okresdích jednot apelešemstevaich; o. sových

foch v živnostenské polititoji ovývojš čivno
kéhoáKobčdárství, o“ osobíží1a -výdělkové

atd. Přednáška „o tovaryšských zkoněkšoh“
pořiy1,MPI ze

měnírnyly čá hěnl“+019 E mnstát

vých hřebenů,

objnkVníkyu firmy: Foja s
eaproti labskéma mostu.
ceny veskrse solidní.

taky, MakraV ikoně
$běr veliký, obsluha a

Navánočnínaěříkupro chudé díky
bluchoněmé laskavýdárky zaslali :20 K.: Jeho

Vysoceváž. p. dvorní rada Viater. Po 4 K' vysoedtt:
pp.: K. Hubáček, Dr. J. Holeček, rade Patsek,
sl.. Neubertová a sbor dívěíměšť školy. Po 8 Ki
vysocevář. p. míst. H, Stelofeld, vodp. M.

usil, vadp. A. Brychte, vldpp. K. Keppl « L. 81
chánek, velect. pp. A. Libický, J. Urban, vyeooeet.
pí M. Srpová. Po 2 K: vedpp.: A. Pogertb, Dr.
J. Soukop, J. Huráň. Velect. ppi: A. Mattulová,
B. Darchánková, M. Imiaafová, A. Slámová, E.
Bussová, E. Ubrová, M. Rosová, J. Zlatníková,
V Jiblavcová, R Jeřábková, A. Plesnivá, Z Šašková,
M. Dostálová, M. Pippichové, O. Hromadová, V.
Zachovalová, B. Draalarová. M. Fajererová. sl.
H. Koutolková, E. Petrová, R. Rátžová, M Špal
ková, B. Frůnklová, T. Tvrzaká, A. Jančová, M.
Férová, A. Šubrtová, A. Javůrková, vadp. Dr. F.
Reyl, velect ppi: A. Collinová, M. Faltová, M.
Rottrová, M. Harránková, M Hoiličková, E Pro
cházková, B Gaduldigrová, K. Malá, A. Nováková,
H. Ippenová, E Kracíková, F. Julišová, M Voj
tová, B. Vojtová. M. Fischerová, M. Hackersvé,
K. Taussiková, F. Zippeová, sl. H. Leadecková,
vadp. Dr. F. Šulc, velect. ppí: Č. Jelfoková, J.
Weinbengstová, M. Honzáková, A. Vanfčková, M.
Klamparová, L, Wiplerová, A. Pilnáčková, A. Bau
čková, vadp. prof. A. Rotter, velect. pp: H Číbá
ková, L. Morávková, M. Waltrová, A. Hanělová,
A. Brtoická, M. Baťková. Aug Urbanová, firma
Berger a Maak, c. k. dvorní továrna V, F. Červený
s synové, releci. ppí: F. Bpitznerová, A. Krechová,
B. Peřinová-Bronkalová, vedp. Kerner. vidp. V.
Sekera, Buchánkova lókáros, ctib, Školské nestry,
velect. ppí: F. Mabrlová, A. Londecková, K. Bit
terlichové, M. Sehmiedtová, M. Fialová, M. Radol
fová, vlet. pp.: Dr. Hodoval, Paldue, R. Helvich,
J. kůžička, jedno jméno nečitelné. 1 K: vldpp:
Dr. G. Domabyl, Dr. Jindra, Dr. Pavlík, A. Hrubý,
vadp. J. Barták, Dr. Novotný, Dr. Doskočil, J.
Černý, J. Sabula, F. Hrubý, prof. J. Veverka, J.
Brabec, J. Kopecký, F. D stál, B, Augustin, 8t 
Beneš, prof.A. Ritter, Kotrbalec, vlet. pp.s S. Ji
Trásek, J.Komárek, veleot. ppí: A. Růžičková, Z.
Resková, H. Steinová, L.Novotná, P. Melzrová,
A. Battková, A. Stejskalová, A. Štirská, M Rejt
bárková, M. Trappová, A. Šolcová, A. G+rgaričová,
M. Hrousková, E Jiříková, R. Nosková, F. Vo
cásková, sl. R. Pospíšilová, M. Svobodová, Z Zim
mrová, B. Kuklová, A. Morávková, F. Součková,
M. Moravcová, A. Scheinorová, A Šteffaová, A.
Lukešová, A. Riedlová, E. Melicharová, Ř Vie
wegbová, M. Rybová, M. Kadaníková, Stebliková,
M. Kašparová, A. Enšpengrová, el. B. Baše-ová,
J. Smolíková, A. Melicbarová. P. Marvanová, M.
Kneprová, J. Schrollová, F. Hermannorů, M. Pe
třčková, A. Škabradová, H. Pokorná, A. Nepeřená,
M. Králová, M. Šadová, M. Sporová, V. Haaková,
A. Stakková, F. Richtrová, M.P.šová, A. Košťá
lová, Z. Štěpánková, A. Oebmorá, Červenkové, F.
Riemrová, A. Šandová, J. Poapíšil, tři jména ne
čitelná. Dámy z výboru „dobročinného komitétu“
seslaly: po b K: ppíA. Czarbováa A. Novákové,
po4 K: K.Eoglhortová, B. Kořínková, T. Šte
fanová, A. Šantrůčková a P. Tolmanová, 3 K A
Eiglová. Všem těmto vysóteváženým dobrodincům
vsdává jménem těch ubobých dítek dobročinný
komitét dam v Hradci Králové ardečný dík a volá:
Zaplat Bůh! C

Abírka Svatováclavského daru proÚ. MŠ. = obcí okresm Královéhradec
kého. Spořitelna v Hradci Králové 30 K, Urba
nice 20-20 K, Nepasice 2070 K, Skalička 981 K,
Libnikovice2 K, Polánky 2125 K, Všestary4870
K, Plačice 86 K, Bélč 10 K, Piletica 970 K,
Chlam 30:30 K, Librantice 10 K, Lípa 16 K,
Čistěves 26-84 K,Břesbrad 970 K, Světí 10 K,
Bukovina 4 K, Číbus090 K, Blešno 6 K, Divec
5 K, Jenikovice 20 K, Slatina 10.K, Vlčkovice
20.K, Bříza 90 K, BRussk 5 K, Věkoše 20 K,
Nedělišté 16 K, Roadnička 6:30 K, Svipary 80 K,
Střebeš 8290 K, Plotiště n. L 20 K, Slezské
Předměstí20K ; úhrnem528 30 K. V některých
obcích vykonaly abírku místní odbory Ú. M. Š.
Jiné obce zaelsly sbírka přímo. Zokresního vý
boru v Hradci Králové.|

Výkaz příspěvků pro Obcenen ku
ebymt. Spořitelna se sisku z r. 1900K 300.
Obec: výnos jab. nadace sa.r. 1909 K 400. Za
stavárna na r. 1010 K 50. Pivovař K 9). ;Stav.
J. Novotný K 20. Stav. Fr. Černý K 10.Jog.dr.

sny ná Kresa M dnyvánodky věnorali , : . dp. biskup,

Spotitelsa,.Zál POLE, Polka kotobchod.
nika; ZáložníÚvěrníÚstav10K; Českábanka

A Zasarámnupo R z.jerůs 2 ads: Čen: hanka -: „Jprane. ;
| pontěníchkoncemměsíce pros.činíoŘdán dada:
"E ottdíž o 1,460.448-18 K vice neš v měsíci pře
došlé 0 en v"m8

UJlezafov..: napě pitancpábo
"Ubotalm:-0sxátka 88..

HD

lánkem, farářem Horákem, kat sonMarin em,
kaplany Kolářskýma Petráskom. Prostranný chrám

2 4 5“ . « + ,

byl věřsení saplnde. Jie, přykythgováleplná učave
věech úřadů jn“ soměpanskýcha orhič
aprávných. jež samjaly mísa přední, což dojímatě
působilo na celý posvátný úkdn. —“ Viděly jsmě
i osadníky ličenské, kteří přispěchulí“sa drým:
bývalým duchovním správcem se slzami vděčoonti,
PH iostellaci promlorilK iastallovanému a osad
níkům běsk.rikář, poukazoje na posvátoou úmluva
úkong aamého. Po inatallaci vsdp. kanovufk
v řeči své vylošil jasné a působivě, jaké plynou
důsledky £ lošského poslání duchovního spráres
pro něho, maého i „svdalky vůbec a Josefovské
svlášté. Věichni byli dujati a řeč slovatného řeč
ulka dosad je předmětem úvah účastníků slav
nosti; tak blazevětípila te jim v mysl. Iastalland.
celebroval slavnou mši uv. za překrásných spěvá
kůra chrám vého. Milá zábava p. posvátném úd
konu byla ztodem vzájemného projavování úcty
a Jásky mezi osadou a novým správcem dachov
ním, což nejlépe vyjádřil vysoký hodnostář nad
Šeně pronesenými slovy. že den installace bade
sapséu zlatými písmenamí v letopitech josefov
ských. S láskou všichni avítali od nejdůstojnějšího
urcipastýře poslaného svého duchoraího správce
s Jásse k nim. je i odznakem jeho. Bůh febnej
všem vzaoštným hostům, duchovaíma správci i

osadníkům |

Kyšperecká MBylvestrovskánábava
u Palečků lotos vynikala.tlustou sprostotou. Je to
špatné vysvědčení pro obocenatvo, že ai divadelní

ochotoictvo kyšperocké dovolí něčím tak spronýtJe častovati. Divadio má sušlechlovatia vad i
vati Ani když poskytaje něco veselého, osami
sesurovovati mravy. Jeden pánamýbleníliberálacho
se vyjádřil: „Jsem starý kozák,ledaco snesu, ale
pad tou sprostotou 9 Gylvestru letos jsem se
styděl, a jen Medivím, še krasoritné městeké dce
rošky takoré sprostotě tleskaly.“ Koranu slývy
s večírka klidil ovšem „fráter“ Novotaý svým
duchaplným sylvestrovským kásáním a představo
vásím aenicha. Terto pán beg zaměstnání s
Blechtilejšího vsdělání má na světě jen tu zásluhu,
še má bohstéhotetíka; jinak by si muss zařídit
loutkové divadlo a cestovat — Jinak so noušiví.
Do kláštorase rozhodné nehodí, aěkoli si to živo
bytíčko tan představuje podle způsobu avéha ží
vota. — Ostatné je podivmo, jak může c. k. hejt
manství něco tak sprostóho a urášlivého je
náboženského propostit cenauroní Bade záhodno
so jednou otázat.. :

Čáslav. Zasedání ob. sastapitel.
stva tak svaně rozpočtovákonáno bylo dva day
před novým rokem a ještě pří tom položen -byl
rospočet us míst) poslední. Jest vidéti, že aui
občanstro ani jeho zástapca finance obce příliš
nými těžkostmi nenaplňují. A přece vyskytoje Be
tentokráte zvýšení jak obegních tak Školních při
rážek s Jistou vyblidkou na pokračování, až vstoupí
v život neryhnuteiné podniky obecní jsko kána
lisace a stzení dostatečného vodovodu. PA pro
jednávání veškerých položek rozvinula se aš prudká
debata, als věeoko dopadlo konečně ku největší
spokojenosti. Opposice, která se sem tam ukázala,
počínala si příliá rostříštáně a nebyla ani v zá
sadních větech vždy atejného náhledu. Tim oršem
posici většiny jenom sesilovala, Počtyřhodiuném
Sasodáví ropočet schválen ise 60%/, přirážkou
obecní a 30/, školní. O jedaotlivých položkách
amíníme ce, af vyjde tiskem a bude rozdám: ob
čanstvru.— Vojithova deska Mezi jiným
otočila se debata při poslédním zasedání obeeního
zastopitelstra i na odalranóní desky Vojthovy
a ehrámu Páně a umlstění její v omkristii. Za
elouží pochvalné zmiúky, že přece salozli se mosi
zástupci občanstra mušové, kteří ne tóto trapné
záležitostiujali. Bylo usaeseno,aby -deska byla
umlatěna opět oa vhodněm místě v chrámu Páně.
Při tom vyšlo na jovo zajímavé doanéní z úst
Jednobo předního otce města, proč vlastně byla
deška z býv. úilsta odstraněna. „Jak prý miobla
zdetat padětní-dběka c. k. úředalka na tom jistě,
kde byl hrobtetička Žižky !“ Vlastenecký cit jest
jistě krásnýa šlechetný cit, alepokud 4e nesprhue

ve-vlastonsokoufaatas. A ta stropila a Dásv poslední dobéjíž tolik krkolomných kousků,že na
"ně král. město dlouho bude památováti! — Soud
pp. c. k. konservátora,J. V. Jenička a“ P.
Zvětiay, člens Maltézského řádu s jškářškým
mistrem Pafikángm,jenčje nařkl, žb'
'osíž destikg. s. aápisemo Žikori do pyjit(ado
výklenku koplg vložiji, skhčil podolin MWfojed
něvání,—pmírem. Žalobciúdýastili p. ovi,

„kdyš odproviv jich, „proBřlsil,P'fe Waprosto ne
„moůšavmiij;z jedbáhitohoto, ja tal těšce
barani; ovedenfálešůými indidiěií“ « kdyžeuvalil

M5 atiti věpoky dotivadní' útraty upámaaCo p.ikána přivědlo k'tomu, aby sl:6:obotibstivé
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nlčebo krásnějšího.



: Od. Donbravky. Po dlonbém-čase doví
-dát ne opětněco o projednávánípro más.:tal

«důležitá úpravy *oku Doubravkya jejího přítokuHestačovky. Ku konci měsíce proslaca konala
-sehězi zemská komisse -pro Úpravu řek v králov
ství. Českém a ta vspomenoto bylo jak urychlení
stavby -nádriby Pařížovské, tak i novostavby nd
drše na „Hostačovce.Bylto přís zemskéhovýboru
p. Adámek, který se těchto obou 'sáležitostí ujal
s šádel, aby v obou případech aastelo rychlejší
tempo. Pafižoveká nádrž jest šťastnější, pro to
mejí páni ze stavebního departementu milostivéjší

-vko, ale nádrž na Hostačovce nemůže naléztí stále
s dostatek příznivců, ač stejně tak důležitá jest
jako. prvá, Aspoň jistě důležitá stejně jeat pro
doloí tok Doubravky, nehoť mívá nezřídka Hosta
čovka více vody s prudší vodu než same Doa

"bravke. Byl to. nelaštá stavební rada p. Štupucký,
-který posiacil se proti přání p. Adámka a doka
soval, že jest prospůsa? odlošiti stavba přepážky
Hostačovské až po úplném dobotovení Paříšovské
a prot. že vládní orgáoy v této záležitosti rosho
dají, tu asi hoed tak se počátku prací nedočkáme.

-Jen když aspoň víme, jek veliký náklad jest na
přehrada Hvstačovakou rozpočten. Obnáší 800000
Ka Téšme se tedy, když ničím jioým, timto úcty

-hodným číslem.
Okresní nemocnice v Pardubicích

"tepl atálo vleklou a 2s otávajících poměrů nevy
Iéčitelnoou chorobou. Patbologickými zjevy jsou
ustavičné třenice, půtiy a boje, které json ta na
denním pořádku. Jak to nemocnici prospívá, patrno
atobo, že výdaje stále více etoupají, ale nemoc
pice při tom chudme na pacienty.V těchto dnech
„bylo dokonce zrušeno místo třetího sekundáře. A
Jiode nemocnice rostoa a prospívají, nemocníce
+ Pardubicích -byne úbytěmi. Správní rada Ge
'mooničoí, akláďájící se s členů okresního zastn
"piteletva, má a gošťastoou nemocnicí botový kříž.
PM posledním zasedání svém trpce ei do těchto
neblabých poměrů v aemocnici stěžovala. Pan před
eeda kuratoris Benáček pvaloval vinu toho všeho
ne primáře p. dre Messanybo. Přátelé i odpůrci
„primářoví jsou toho přesvědčení, še p.Bonáček
"trefil toho pravého. Političtí přátelé bledí sice se
-všechsil novinářekými Askulemi přikrýti p. pri
máře. ale sami json přesvědčení o jiném. P. primář

„má tu nešťastnou povahu, še žije v domměnce,
jeko by ned něho nebylo. V důsledcích toho je
"nesmírné nedůtklivý a mírně řečeno velice Aro
gántní. Když k tomu ke všému vybíjí se tato jeho

ost ještě neboráznými tituly všech, kteří před
mím neleží na břiše a veobdivají se mu jako“polo

bob přišlému botově « Olympu, není divu, žeokresní nemocnici v Pardubicích atíbají finanční
i kolturoí mizerie. Pen primář svojí povabou bez
odporu není nemocnici na prospěch a škodí i sobé
samému. Vina ovšem nesou i ti, kteří včas pá
novité domýálivosti toho pána nedovedli čeliti.
Bude zavedeno vyšetřování, Bteré du celé této ne
blabé sáležítosti nemocniční má přinósti avětlo.
Strannické listy vehly se na p Benáčka pro jeho
troufalost, s kterou odbaluje clonu, zakrývající ne
přístojnosti v nemocnici. Píší, jak se mohl p. Be
náček vůči graduovaněmu intelligentu tolik opo

„vášiti, ale ovšem zajomněly říci, že graduovaný
intelligent se má také dle alupně svého vedělání
-chovati! Pan Benátek tv.dil, že dle stanov ce
mocnice nenmí p. primář za operace v nemosnici
provedené požadovat svláštní boporář.Ale p. primář
takové honoráře nejen žádá, ale i vymahé a to i vo
výši 200 K sa jednodachou operaci kýly. To by mura

„jisté každý ze srdce přál a nedinil by mu po šťastné

aby o žádnýchvýtek, aleto jest aspoň žádoucno,Ge to dálo způsobem „důstojným opravdového
intelligenta. To věak bohutel se neděje. Kdyby
bylo třeba, můžeme podati specielní případy, které
máme posnámenány i8e všemi okolností a svědky.
Homanita, humenita, bumanita, p. primáři | Ostatně
ráčlte čísti také „Osvěta lidu“ a ta napsala r.
1908 dno 5. listopádu: „Můše-li co činiti člověka
ve společenském jedsání protivným a odporným,

je 10nedostatek takto, nadutost, domýšlivost a

Všodůborovésárušení křesťanského
dělnletva v Pardubieich bepořádalov ae
děli dne 1. ledna ve 4hot. v sále „Staré Beaedy“
+ Pardubicích veřejnou spolkovou scbůsi dělnictva,

„při které mluvil br. Fr. Vesecký, sámečník a red
-aktor z Kladna, na tbema „Upřímná pomoc děl
nlotvu“. Pěkné a'přisvědčivá jeho řeč vyslecknuta
byla, 6 horlivou ruostí a odměněna blnčným
potleskem všech přítomných.Po uěm ujale se slova

JA. Fr. Jakubcová, redaktorki „Jitřenky“, kteráž

„plavila o čá dllnic. Také tato známáunaševýbalite "Wójí promýšlenon a obsažáou
Ješ šivý zdjem, švlášté u'přítomvých dělnie, které

blilýp okoncíP teratým potlesitem.Natoevil jp. $, : řeší,

Vi Moj ů tetý Kone nikom
o "Řecko
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sek byl +

oni, ěčněRen ona
hoddíh činá "Af!vtoadbamimáhhu

(mnojs oponě če „poěníčlenů
j akon tdabopanerarog

aby kde kobo zastrašili. Kde to nejde po dobrém,
tam hrosí vším mošným.Toť zase nezvratný důkaz,
te ta červená organ má tuze slabé základy,

ti násilí Spravedlnost a
pánové, teroru ani básilí.

Ples sdružených jednot katelic
kých v Pardabicich budí vásobecnýsájem.
I mezi ioteligenty vyskytlo se několik, kteří při
slíbili svoji účest. Jsme přesvědčení, še to bude
ples opravdu representačal.

Bylvestrovská zábava měšťanské
bosody v Pardubleieh. Měštsoská beseda
v Pardabicích uspořádsla pro své členy aylve
atrovskou zábavu. Většina katolických kněží v Par
dobících jsou členy bos-dy, ale to pranic nevadilo
zábavnímu výbora v předvedení při této příleži
tosti na scónu karikatury mnicha, kterou podal
„interessantaím“ způsobem známý p. Kachyoka,
takó-sokol. Pan Kucbyoka je katolfk a neváhal
přece poreflovat jinatitaci katolické církve. At
tento pán jde po celém světě a hledá žida, který
by byl sc
rabína| Pravý inteligent je si vědom, že takovéto
zesměšňování stavu duchovního (buď Bi to nábo
ženství kterékoli) jest neďůst-jné, třeba to bylo i
o Bylvestru. V našem případě tím bolestnější je to,
če de tak stalo v měšťanské besedě, jejíž členové
tvoří smetánku pardubské společnosti a nota bene
za přítomnosti dvou kněží! Kdyby se tak stalo
umad v mějterém óbskůroím lokále! Ale v míst
nostech besedních před intelligeucí a výkvětem

společností to přece jen zaráší. Proč pak psu Kachynka nevzal si 24 předmět avé maškarý věkte
réhopovedeného žida? Ani jediný žid neníčlenem
besedy a nebyl by tadít svým komickým výskur
pem uváděl někoho do pochopitelných rozpaků.
Tekhle si měňťunslábeseda neposlouší. o

Ronov mad Doubravou. Mass Tbalia
uvedla ne scénu našeho oblíbeného ropertoiru ku
dai sv. Štěpána velkou frašku o 4 jedo. „ideály
manželství“ od Eog-na Bartoše. Přepločný sál
divadelní svědčil jasně, jaké oblibě těší se naši
milí oobotníci. Paní Lookadie v póse vážné mu
tropy, úvyklé držeti žoslo a hráti vdomácností
„prim“, s prostadováním karakteru domiovala po
celý večer. Gratalujeme z plna srdce. Jak přiro
zeně vyjímala se její služka Marie, ktorá s chy
trácky maivním vystupováním, za zády 8vé paní
přebírá ženichadoeří svojí velitelky. První milov
nice Jalie s Pavlinou dělily se tentokráte o po
tlesk, jebož se jim v plné míře dostalo. Cbara
kteristická mluva © břitkým vtípem Pavlininým
doplňovala eleg«nci v přednesu a pohybech u Ju
lie. Jen tak dále na začaté dráze! Jak něžně tolí
ne Žofie s Klárkon ku své matince a upadají
v naprostou melancholii citů při vspomínce, že
jejith ženichové“mokli by jich opuatiti! Vroučnost
eita, projevovavá chováním, vyjímá Bo-čarokrásně.
Bap Štucel po delší přestávce opět senesl na
podium starý humor a jema patří díka uznání na
předním místě. A náš vždy vítaný Beran, jakoby
byl nasadil všeoken um, snad proto, še již brzy
sám vpluje do ráje manželského. Donfáme, že i

k bude na jevišti dále účinkovati. Ten vážný
ala, ten vždy charakteroí muž, jek praktické

dává rady v příčině stavu manželského. Ký div,
že jeho slov chytá se Jahoda u Novák, aby po
zrale úvaze v manželství způsobili obrat. Jmeno
vitě Jahoda o porozamění tentokráte odnesl si

ovinu vavříou. Potutelný Hlavatý 8“ vervou
přednáší výstup s paní Leokadií. Nekonečnéh“
smíchu, veselosti a potlesku sklidil sluhs s ob
chodu a opravňuje k nejlepším nadějím. Případně
počínaly si kuobařka se složkou jiou, zejména
v bonění zloděje v domácnosti. Všem hrajícím
vzdává odbor katol. spolku „Rovnost“ opřímné
díky a volá srdečné „Zaplať Pán Bůb“. Též patří
dík p. A. Barcšovi a p. J. Svobodovi sa přípravy
uobystané ku produkci.

Boney mad Deub. Hubert Koačický,do
savadní účetnínedačního velkostatku Ronov nad
Doub. a velkostatků „Běstvina Hojzáin jmenován
byl v těchto dnech důchodním v táže službě. Pan
důchodní Končický pro svom milou a konciliaatní
povahu získal si opřímné přátelství růených stran.
Každému mile a ochotvě v mesich své působaoati
s redoatí vyhoví. Přejeme aovému p. důchodnímu
v'novém úřadu macho zdraví a voláme 5 plDa
erdce: Ad muitiš sanoe!

Žďárky' mfiromova. K vybídautíp. J.
Rýdla, 'snámého to přítele školy a mládeže,po
fidila odbočka sdražení katoliokých zemědělců pro
bkola zdejší 3 krásué, okutečné omělecké kříže,
jímit třídy osdoběny byly. Obraz Ukřižovaného
činí dójem neodolatelný a -přitom přece něžný.
Dárcům vyslovají se tímto uctivé a srdečné díky.

"Růitné *zprávy.

ja Nopřáte é máředa VeVídoĎsbíráhnané„aby m drtí“

pu m a ne Potrotnů PoiVvleGyoidáků;Panřelý hrabě

K ha! českou Aktlu.-Hnevé eilera-půnoval
"K" údtodní da Horný
K"k dána.Prof.: dr. Drozda,

kterého chtěli Češi vídeňstí míti zástopcem na
radě Fiňské a žádají, aby ma byl popaštěa mandát

v Česbách, dal na české podniky videňskésp,000K atd. Podirno jest, že na Vídeň ajejí. Cechy
pamatojí hlavně „nepřátelé nárada“, klerikálové.
Zato všsk lýčkaní aoe. demokraté pomabejí na
komando Adlerovo Němcům. .

Nová výstraké. Dívka. 23letá, vysoké
postavy, Seděoblečené, mlaricí výslovností morav-.
skou, byle na sv. Štěpána v Hořicích, kde se do-.
vulávala snámosti jisté domácí slečay, a níž byla
prý v klášteře a žádala za půjčku, ježto prý od
cizila peníze, jež musí vrátit, -nemá-li býti jako
učitelka na matiční ókole propuštěna. Kdyá alečna,
k níž bylo po+láno, potvrdila, že ji Horákora gas
a že je bodná, byla jí půjčka učiněna; zatím 80
však ukázalo, že to byla jen známost z vleku.
Je to dle všebo zboží svlášť vybrané a leží v zájmu
veřejné bezpečnosti a majetka, aby podvodnice,
kde se-objeví, byla-odevzdána Četnictvn s aby to
k vůli soudnímu „materiálu, jenž bade, jak i ze
zpráv „Čeoba“ patrno, větší, v novinách ozn
meno bylo..

Z katol. světa. Slovinský ovaz křest.
sociální, jehož duší -jest říšský poslanec Krek a
biskop Mabaič z Krku, nabývá v lidu vždy větší
půdy. Nynl má celkem asi 33.000 členů, kteréžto
číslo vzbuzuje i úctu a každého nepřítele. Zvláštní
pozorovat zaslouží si rychlý varůst tělocvičných
odborů „Orel“. R 1906 bylo těchto odborů té
locvič. celkem 2, do konce 1910 jest jich však
ož 128 s 9691 členem. Tyto tělocvičné odbory
java pod křídly místatoh akopin křestansko-gociál
ního spolko. — Utalna pro katolické dítky ole
vřena byla právě v Londýně. Slavnostní ř<č měl
arcibiskup dr. Fr. Boure, který vylíčil veliký
význam toboto avciálního ztízení.

Jed s Judey. Komuprospěloargentinské
maso nejvice ? Židovi Karpelesovi, který byl zpro
středkovatelem. Když drahá objednávka vázla, zlo
bili se soc. demokraté ve sněmovněvelice,protože
dr. Karpeles jest jejich vrobností a dodává zboží
do soc. dem. konsumních spolků. — V Ubrách
obchod obilím, dobytkem a vínem jest výbradné
v rakou židovských. Israelité jsou netoliko před
ními, ale přímo absolutolmi pávy v krazích finanč
ních. Maďsrská šleclita jest u nich a£ po krk za
dlažena. Magnát Kornfeld, sástupce vídeňského
Rotsohilda v uherském úvěraím ústavu byl první
Aosnční osobou v semi. Aby obrovské panství
šidů tolik nekřičelo, projednávala se vmioulém
másíci ve sněmovně „reforma“ trestního zákona.
Jaké? Aby se židům Ubila. Doloí sněmovna 80
usnesla, že při výslechu svědků mají odpadnouti
dotasy eoudcovy D0 náboženském vyznácí Fřorol
soěmovna týž návrh přijala vétšinoa také. Až by
Be i příště veřejnost dovídela, kteří svědkové to
byli, již vytáhli židovské bankrotáře z kaše, pů
pobilo by to varašení, židům velice nemilé. V naší
říši jiou židé nejmocnější v Haliči a v Ubrább.
Jaké požebnání a spokojenost tam zanesli svou
sháňkou po msmoaa, to patrno z toho, že 1 těch
zemí prchají křesťané do Ameriky nejčastěji. —
Komu posluhojí časopisy rudé 8 liberální? Jen
malá akáska! Soc demokr. „Záť“ má vpředposl.
čtsle 116 řádků proti „klerikálům“, proti židům
aní jediné. Předposl. číslo „Cepu“ má 87 řádků
proti našincům, proti židům však také ani jediné.

Povaha moderních mladých krdlsů.
„Hlas“ dne 26 prosince oznámil: „Dne 21. t m.
při premieře opery „Óu0 vadis“ v městském di
vadle ve Št. Hradci došlo k bouřlivým demon
stracím výrostků, hlavně gymnasijních žáků, kteří
nebyli spokojeni a „klerikální“ tendencí kusu. Při
třetím jednání při scéně, v ntž av. Petr vypravuje,
že se mupři útěku z Říma zjevil Kristus a na
Petrovu otásku: „Pane, kam jdeš?, odpověděl:
„Poněvadž opouštíš můj lid, jdn do Říma, abych
ještě jedaou podstonpil smrt kříže“ — výrostci
a stadenti počali pískat a uyčet. Chot herce
Wernera nad klakovstvím projevila avou nevoli a
dostala sa proto do sporu s jistým eladým mužem,
který ji arazil. Když po divadle Werner, pravý
to mlák, vyšel ještě s jinými herci ven a dověděl
se, co sa jeho chotí stalo, zastavil ihoed mladíka,
který mu byl osnačen, še jeho ženu urazil. Pravil
mu: „Domnivám sv, $e mám před sebou univer
sitního studenta, a proto pošlu vám své avědky.“
Výtráník, který před tim měl plso kuzáše proti
jeho choti, nyol obrátil a vymlouval se: „Já ne
jsem sobopen satisfakce, jsem jsěté Gymnasistou.“

hetec dal dvě pořádaéfacky. Celý výjev
měl mooho diváků a byl přlóinou nových bouří.
Gymnasisté nebyli totiž 8 atou. jíš se dostalo
Jisb kolegovi, apokojeni. D a bude před soadem.,
Výtržníci jsou většdou členové němooko-radikál
ního spolku žáků ktředních škol. divadle řvali
a řámusili při každém poubém slově „Řím.“ — Co
s,toho referátu vysvítá? bozi « mladičkovébyli
plo ýmí nástroji v růlkonskrytých, zbabělých fans
, před tebe iniadou zedď-:Jaké
bylo „samostatně myšléní "evědomělého studovat.
atra“, patrno %tolto, Jeu: WečhoJil ti ebutezení
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sepříčetnos. Ztakových mladých, svedených hošků
stávají se nejhorší tyrani, kteří by měli odvahu

lidem "a svobodně přemýllejícím sapo
vědět | dýchati. Hošek, který koktá u bebá, má-li
Pprofeesorovi pověděti několik aložených řádků o
Neroaovl a Tiberlovi, najednou manifestuje „nej
vyšší moderní samostatný filosofický násor“ ohlu- |
bjicím řevem. Diejvětším trestem a spolu výbor-|
ným lékem pro rozpálené hlavičky by bylo, kdyby

odborníci ihned randálisty přezkoušeli se
základních vědomostí o době Neronově a pak to
ehlapecké koktání uvedli v Širší snámost.

Kdo zavodi télosné trestání dospě

lých lidí v Wánskaf B to právě velikývolný myslitel, oslavovaný zednářů po celém
světě, totiž mivistr Alberti, Tanto atarý partyka
ovšem abledán jako bezcitoý zloděj a za řížován.

„Od té doby jiš přesteli o něm volní nzsiitelé
2 opatrnosti mluriu. „Nár Listy“ dameŽ. tm.
přinesly tyto řádky: „Po Novém roce bude dás
nkému sněmu předložena osnova sákona, jímě se
zrušuje tělesný trest, zavedený r. 1906 v Dáosku
na návrh ministra justice (spravedlnosti) Albertiho,
téhož ministra, který před čtrnácti dni byl od
sovsen k několikaletému pobylu v káznici pro
zpronevěru 16,000.000 K a (falšování veřejných
listin. Rokn 1905 stál parlament dáoský před
těškým problémem: správa justiční nedovedin
najítí jiného prostředku trestného proti tolákům
a zhovadilcům, přepadávajícím sa bílého dne dívky
a ženy na ulici, a tělesný trent b;l povašován za
jediný lék na tuto sociálně-mravní chorobu. A
skutečně také se osvědčil: treat tělesný stal Bo
postrachem všem tulékům a shovadilcům, ač ho
bylo od r. 1906 až do loňska pouze devětkrát
použito, takže se ministerstvo apravedlnosti od
bodislo jej nyní zrušiti. Tělesný (rest zaveden
byl sa vlády Deuntzerovy8 sice na zkouška na
6 let, tudíž do konce r. 1911. Usnesení s zave
dení tohoto justičního opatření mělo v sápěti par
lamentní krisi: spojená levice parlamentu dán
ského se rozpadla a radikálnější její živly přiblí
žily se soc. demokratům. Vedle věcných práv
nických důvodů vede prý vláda dánskou k zrušení
tělesného trostu také to, aby z historie just ční
reformy bylo smazáno jméno Albertibo, který sice
navrhl řadu znamenitých reforem justičních, sám
ale dopustil se největších zločinů ze zištnosti.“
Zkrátka s těchto řádků jest patrno, žo zavedení
tělesného trestu bylo chybou toho volnomyšlen
káře celkem nejmenší.

Obrázek = kraje, kde se noorgami.
amfe. Ještě posud, kdy protivníci již odkryli své
karty scela, slyšíme „přátelské“ rady: „Nechejte
organisování! Národ jest stejně katolický. Zby
tečně dráždíte pokrokáře, kteří na katolickou čin
nost organisační odpovědí svýšenou Činaostí.“
Zatím by to dopadlo při nečinnosti srovna tak
jako v Portogalsku, kde přece zednáři nebyli
drátděni žádnou usilovnou katolickou organisací.
Tam si katolíci počínali tak, jak radí nám naši
čeští protivníci. A přijali za svou krajní ústopnost
takovou odměnu, jaké se nikdy nenadáli. Teď te
prve portogalští katolíci sbírají so k obraně, kdy
Již jest blavní bitva prohrána. — Jen si všimněme
u nás Benešovska, kde jevili katolíci ke všem
kopancům až přemrštěnon snášelivost a mírami
lovnost. Jsou tem snad nepřátelé méně útoční,
liknavější ? V Benešově v městské radě zasedá
vedle pěti šidů také židovský rabín. Z osmi ka
tolických kněží není tam ani jediný. Organisace
křesťanských žen tam echásí, zato však jiš dávno
tam existuje „spolek israelekých paní a dívek“
s židovsko-klerikální tendencí. „Také jest tam
„spolek pokrokových dam,“ v jehož čele jest vol
nomyšlenkářka, pořádající čile přednáš.y proti
katolické. Sdružení křesťanské mládeže také tam
achází, zato však čile pracuje sdružení mládeže
pokrokové (ponejvíce šidovaké). Klerikální škola
v celém okresu jest jediná, ale ta nenáleží kato
likům, nýbrž židům. Proti té volnomyšlenkářské
sdružení nic nepracuje, ačkoli jest německá.
Z vojska byl až do svého přeložení členem „Volné
Myšlenky“ židovský šikovatel. Ve „volné škole

ro lidovou výchovu“, kterou tam míní zříditi
raelité,- bude přednášeti křesťanům o nábo

ženství rabía. V čítárně městského musea není
jediného katolického časopisu. Zato však jsou tam
listy radě a pokrokářské. V místnostech hostin
ských marně byste žádali nějaký český katolický
list. Zato však tam visí listy šidovsko-německé.
Předacšta.c. k. okres. soudu v Benešově uveřejnil
v „Hlasech od Blaníka“ dne 16. prosince problá
čení, že po 85 let se díval na církevní průvody
vědy jen s okna nebo balkonu. K tomu však ješté

:dodává „Čech“, še pan rada díval se z okoa své
úřadovny na církevní průvody bes kabátu a žo
se patriotic slavností. baď vsdaloval nebo se
jich účastnil jan v krátkém občanském kabátu.
Podávaje v kanceláři úředníkům posvání k cír
kovaímo průvodu, vyjádřil se: „To pro mne není,
jsem athoista.“ A tento pén žádá při soudech od
katolíků složení katolické přísahy. V takovém
tedy „sklerikalisovaném“ státě žijeme. A pak af
“ batobití pociralové těší, že v případě nutností
obbájí jejich práva hofráti. Jen y budou míti
vlivní byrokraté před katolickým lidem rospelt,
až organiovaný katolický lid bude žádati davově,

mělaspoňtakovápráva,jakýmse těšívRa
Bolekykasdý přívandrovalýpastor neborabín

Jinak protikatlcká troufalost baie stále stoopati.

Proto úo peke, pokadjeit jelté čas! Připozdívá
Jeme ve státě „alerikalinovraném.“

Moravský tisk oznamuje následojící: Proti odb.r.
učiteli ubersko-bradišťskéma Obrátilovi byla po
dána interpelace pro neslušnou fot.grafi a jiné
přestapky. Učitel cbytře se chytil toho, že ra
konský zákonník nepřipouští v chonlostivých ně
kterých záležitostech podání důkazů pravdy s
proto podal žalobu „na nesnámého pachatele“ s
Vedl as svědky všecky poslance,kteří se pode
psali na interpelaci. Soudce Škorpil nářídil sku
tečně, jak chtěl pokrokář dr. Svifert a společníci,
obeslání poslanců, ač mu jako sondel jistě bylo
známo, že poslanec nemůže býti sní jako avódek
vyslýchán o tom, o čem jednal sebo mluvil v paf
lameotě. Poslanec Chlebas pří prvém výslechu od
volal se ns $ 153. a 173. tr. řádu a poslanockéa
immonitu, rovněš tak | posl Bartoň, jenž inter

fed soudem mimo fo, že 00 jako podavatel sám
ioterpelaci psal, poněvadě je v Uh, Hradištidoma,
tedy měl příležitost k ioteřpelaci materiálu na
čerpati. Leč Škorpil, když viděl, že a posl. Chle
busem ničebo nepořídí, obul se na posl. Bartoně
a povolal jej k novému výslechu. Posl Bartoň
odvola] se soova na svou prvoa výpověď a žadal,
aby jeho výpověď byla protokolována tak. jak ji
diktaje. Soudce Škorpil věsk roskázal: „Do pro
tokolu diktuji já a nikoliv vy! — Budete vypo
vídat, kdo je původcem interpelace, anebo do
stanete 100 K pokaty !“ Přirozeně, že posl. Battoň
výpověď odepřel a tu p. Škorpil mu nadiktoval
100 K pokoty a roskázal ma protokol pódepsati.
Posl, Bartoň ovšem podpis odmitl.

Všestranný charakter. Všestranným
občanem jest předák českoslov. aoc. demokratů
redaktor Steio. Samo soc.-dem. „Právo Lida“ jej
lěl takto: „Kdysi po prvních volbách do V. ku
rie vatoupil do České aoc-dem strany dělnické
bývalý český vlastenec Vítězslav Stein. Za nedlouho
na to — stadoval prý filosofii — vstoupil do re
dakce „Dělnických Listů“ ve Vídni. Po nějaké
době však odtad vystoupil a vetoupil do knoihku

časně přestoapil do strany německých sondrahů;
poněvadě shledal, že se změnilo jeho přesvědčení,
směnil i svó jméno z Vítěz. na Viktora Steina. Po
několikaletém sáslužném působoní ve straně ně
mecké — bylo to opět po volbách r. 1907, ovšem
že jen náhodou — provedl náš Victor opět nový
důkaz své mesinárodní neochvéjzosti a ryzosti a
vystonpil ze služeb knihkupectví sondrahů němec
kých, vstoupil opět do redakce „Dělnických Listů“
a zároveň do strany českých soc. demokratů. Na
nedávném sjezdu „Volné M “ o Bruselu
mluvil jménem německé skupiny jch myslitelů

eh. Nyní vedle své redakční funkce v „Děl.
Listech“ vydává korrespondenci pro české cen
tralistické listy odborové aobstarává takto zájmy
něm. strany politické mezi Českými sociál. demo
kraty.“ — Ovšem takových všestranných „osvěco
vatelů“ jest nyní mnoho. A ti prý jaou schopni
Atvořiti šulové charaktery“ z lidí jiných.

Paříž v smíchu a veselí. Costojí Paříž

daně ve prospěch cbudých, která aa ukládá ve
tejným zábavním podnikům. R. 1909 tato da od
povídala sumě 61,419.616 franků, vydané za zá
bavu. Ovšem Be zase bavením jiných živí 60.000
lidí. Zajímavo je, jak se obnos rospadá na jed
notlivé druhy sábav. Tak sv. „lepál“ zábavy, di
vadlo a dobrá hudba, stály 34 milionů, tedy více neš
polovici. Tiogl-tangly a cafó-concerta upadají umé
lecky i mravaě a kritika lomí nad nimi rukama,
ale obliba jejich, jak patrno, velice varoatla. S kon
certy je to pro pařížský vkua velmi zlé — přijalo
se na niob všebo všudy 611000 franků, ovšem
e koncerty v obou operách více než 6 milionů.
Vefejné tančírny přijaly vstupného za 700.00
franků. Za to kinematografy ovládly pole a stále
ještě jim přibývá obliby. Přijely o celý milion
více než loni, 1,731.000 franků. Asi tolik vybraly
i cirky, ovšem příjmy jejich klesají a velmi těžko
některý obratný fiditel přiláká mimořádný potet
obecenstva. C:fra 51 milionů, kterou veselý Paří
žan na svou zábavu minulého roku vydal, je nej
větší s normálaích let. Jenom r. 1900, za světové
výstavy, vybralo se oelých 57 milionů. Avšak
varůet letošní sumy mutao přičísti i tomu, že fidi
telé napořád daňovou kvota přirasili na vatupcé.
Celkem s toho vysvítá, že nejvzdělanější město
evropské upadá do byrokrstismu, še touha po
čistém umění klesá, ale tactové zábavy se Šíří.
Bohaté kraby koketují « dělnictvem, ale jen ko
ketují. V době tak hrosné sociální krise praktické
luštění dělnické otázky se odbývá vybazováním
milionů na tiogbtaogiy. Již loni „Národ. Listy“
konstatovaly hrozný úpadetr uměleckého vkusu a
pařížského obyvatelstva, poukazujíce na to, jak
vášné dramatické kasy netéší se návětěvě, ale vé
deňské opery plní pokladay.

Nelidskýpastor Broithaupt odsou
zem. Jiš krátce ní jek tento 106

Evaogelického spolku pro výchova sirotků ve
Východní Marcos“ubohébochytrýznil. Státní sa

stapitelstvo uaněhovzscalo žalobupo případůstýráníaaazdraví poškozenív doběpoubých

trochu mrkve, již přikročeno knelidským trostůzu.
Když aa jednobo ohlapce padlo podezření, že chse
utéci, byl stýrán 200 ramami, tak še přirozené
omdlel. Byl polit vodou a když přišel k sobě,
byl týrán znova. Hodi byli | přivazování ke otro
mám a biti přes chodidla jako v Tar.cxa. Breit-—

haupt kontroloval, sda přisouzené ráay v určeném
počtu a kapitálně přiléhají. Pastor odsousem ma
oem měsícůdo těžkého žalářea k pokutě 900 marek.
Při tolika děsných případech zajísté byl souzen
velice mírač Může snad za tu barbarakou bez
Citaost celá eraogolická církev? Nikoli. Ale dobře
jest přistrčiti tato fakta před oči tém, kteří bouří:
celou českou veřejnost proti kněžím vůbec, jestliže
kateoheta drihoe někdy navedeného nezbeda,
8 nímě nelze ve škole vydršeti. k

Všeljces. 5. ledna b3ge koacertovativ Praze
Jan Kubelík, při čemž použije houslí. které ne-
dávno koapil v Angtii za600 lib. šter (145 000K).
— Na Kanárských ostrovech způsobila děsaou
spoustu vétrná amršť. — V Řecka madělalo z6
métřesení velkých škod, — Od I.dabas 1911 za
vedena bude v Námecku novinka; natel [onické,
písemné nebo ústal zavolání přijde do byta poát.
aHzenec, jent na pf. za poplatek 25 faniků pře
vezme ob)čejný dople a odevzdá jej poště kdalál
dopravě. — V Nienstedteru u Hambarko zemřel
Vi:ém Hagorbeck, nejslavnější obchodaík, dsda
vatel a krotitel dravoů a exotických zvířat vůbec.
— Uhry jsou už ebolery prosty. — V berilaském
panoptika vystavují obra J. Dasora, 26 r. starého.
který jest 258 m vysoký Jeho chodidlo měří 68
em. Na šaty potřebuje 8 m látky. — V celé
Dalmacii zavedeno Jest 1. lednem ve všech oborech
státní správy chorvatské úřadování. — Zemřelý

inspektor ústecko-teplickédrábyTJ Kuchynkaodkázal celé své jmění 500000 K Ú.M. Šk-lské.
Zujímaro jest, že zesnalý mecenáš přes 30 let
pobyboval sa výlaěně v německé společnosti a
Jeho paní byla horlivou čteakou Schulvereina. —
Zomětřesením znibená můsta Mossina a R+gg:o die

Calabria: npět. x trosek. — Cisahským
u mmmítonta žádost říšského výboru
Eúopu s ma změnu odóva v Čícě. —

inámý prof. Haeckel, aby se o něm opět
poslo, zakládá v Německu ligu lidí bos vysnání.

v Aoglii zabynalo 348 osob, s nichž bylo 190
sýobodných. Ztráta živitelů oplakává 276 sirotků.

určen jest pro zachranitele životů a jich pozůsta
lá Jedná ne hlavně o hasiče, lékařo a mužstvo
sáchranných společností. — Ve Vídni chystají
plán stavby dráhy, kteráž by se pro-
vedla nejdéle do r. 1918. — Letos jest tomu
právě 60 let, co v Rakouska zatedeny byly první
poštovní snámky a poštovní schránky. — NAB..
vensku uherském vychází Celkem 41 časopisů
slovenských, s nichž je 8 politických, 10 mábo
ženských a 6 revuálních. 7 „vlasteneckých“ časo
pisů vydává vláda. — Výsledek procesu Vasičova
v Srbeku jest ten, že průmysl rakonský byl úplné
vytlačen německým. — Dao 32.ledna sabájens ve
Vídni stávka 2000 mistrů krejčovských a 6000
pomocalků, ješto jejich zaměstnavatelé konfekci
omářinechtěl vyhovět jejich mzdovým požadav
kům. — Dle nejnovějšího nařízení nastane ještě
přísnější vybstřování vystěhovalců do Ameriky.
Katdý bude tázán, zamochal-li ve vlasti nějaké
členy své rodiny a jaký jest jejích tělesný a du
Řevnístar.— | »

Hrosué poměryvradém Ostravska
otávají se jiš nesneaítelné. „Ostravský Kraj“ píše :
Dne 17. t. m. byl děluík Antonia Fieon 3 chas
níky a sice Pavlem Marožem, Josefem Vrublem a
Josefem Dvorokem přepaden a 030 K oloupea a
lehce a hostince v Petřvaldě zranán. — Dne 18.
t m. ráno byl horaik Josef Bystroů « Hor. Saché,
když se ze Bichty domů ubíral, v lese mezi Balsou
a Hor. Suchou dvěma chasníky zastaven a o dýmka
oloupen. Četnictvu podařilo se jednobo s pacha
telů dopadaouti v osobě nádeníke Al. Michalélka.
— V Mar. Horách byl v noci « pátku na sobotu
přepaden nádeník Kiwiera, když čel domů z ho
stince. Přepadli ho pobudovébez zaměstaání, Da
vid a Viček, protože v bostinci jim vyhrožoval,
že je udá s loupeže, kterou prý spáchali v Dol.
Suché, Pobadové mrštili Kiwieroa o zem, až mo
lebku rozbili, a pak jej rdousilí tak, at ma ps-
bmošdili i bitan. Potom olonpili bo o 29 K, jež
měl a sebe. Kiw:era byl dopraven do nemosnice,
kdež o jeho uzdravení pochybují. Lapiče zatkla
policie a dopravila do vasby k soudu. Vo Vítko
vicích byl přepaden v neděli v noci v parku but
ník Robert Točka. „Chachar“ zastoapil mu cošta
a maje veliký obušek,hrozil mu zabitím, nedá-li.
mupeníze. Točkase dal klidně obratí. Lupič ma
vzal 10 K66 h a hodiakyaaprohl. Olospený
hutaíkozmámilpřípad četnictva, jež dareba jiš.

Smutné osudy zemědólců v Ba
kousku.. Statisticky -ujištěno,:še rošnů přijde
v Rakouska 10.000 solských statků dea“

BaředolstavK ddká,ktažtí ý“
rodiaamí řadybezasiaké-p: .



bosili za vidímoustěbujíse za moře,sby00
etimtaké nastáváješ jim doma nepřálo.

„pováti. Mezi koadaktéry, kočími, nádražní mi zří
send a dělníky, úředními sluby ve městech je

-50 aš 70 procent původu rolnického. A příčise
"těešto sociálně noblsbých sjovů leží v zadlažování
aslských statků. Volmá scizitelnost a sadluženoet

-selaké půdy je dílem liberálů, následkém a účin
kom I:beralistických sákonů. Za 68 mil. korun
prodává se ročně v Iskonsku selských statků
v pucené dražbě. Dluhá na selské půdě knihovně

"sajištěných jest v Rakousku jep —7 tisíc millionů
"korna! Z této sumy platí se asi 400 mil. korun
„jroků. Nemá-li dojíti ke skáse stavu selského,
musí novými sákony o vyvazení půdy s dluhů a
omezením volné scizitel a sadluženosti selské
„půdy býti zjednána náprava toho, co liberalismns
pokazil u zavinil, Liberální sásady staly se slatým
"dolem pro židovstvo, jež s bídy selské těží hlavně
v Uhrách. -©

Mtatečná Raska. Při slavaostisv.Jiřího
"9 Petrohradě budila všeobecnou požornost dívka
Jménem Xenie Vasiljevna Křišková, která byla
ozdobena křížem sv. Jiříbo. Dívka tato byla při
jata pod jménem Konstsatia Křižko do řad ras
kého pluku a súčastaile se více bitev. Při útoku
na pahorek Putilov byla poraněna. Po svém pro
poštění s nemocnice vstoupila do pčš. pl. č. 209.
a opět sáčastnila se více bitev, přiČemě byla dne
3. arpna 1905 v potýčce u Thalitova poranéna
podrubé v okamžiku, když dva téšce zraněné za

-ehránila z bitevního Šíku. Za tuto. srdmatost do
:ptala kříž avatého Jiří.

Zkamenělá mrtvola v P
PH vykopávkách v Pompejích byl učiněn draho
cenný nález v jistém antickém paláci. Byla nale

:sene zkamenělá mrtvola vznešené dámy, která
-byla na útěku překvapens proadem vroucí lávy s

tak zahymula Dáma jest ozdobena drabocennými
:náhrdelníky, prsteny a náramky. Nejdrabocenně»ší
„ozdobou jeon však její úáušnice nesmírné ceny,

: poztstávající z 21 perel, spojených zlatem v bro
- saitou tormu. Jest to nejdůložitější a nejcennější

„náles, jenž od let byl v Pompejích učiněn.
900.000 kg vážily letos v Nov. Yorka

"dopisy vánoční pošty. Pošta vánoční došla ne pěti
parmících, dopisy byly v 21.690 pytlech a bylo
dopisů 20 millionů.

Také důvod! Slovinskástrana lidovápo
- Bidala ve Velikovci vzdělavací lidová karsy. Okres.
:bejtmanetví věsk další pořádání korsů zakásalo a
„sákar ten odůvodniílo panující kulbavkou a slia
Aavkou u hověsího dobytka.

Třetí česká pouť do Lurd. Naopětné
„dotasy odpovídáme,že provoláníktéto pouti vyjde

ÉSeb a wice k 11. únoru (výroč. doj siovení).© Dosndje přiblášeno přes půldruhého sta účastníků,
nejvíc z řad odběratelů „Ráže Lurdské“. Pouf
bonati se bude pod protektorátem Jeho Eminence

biškops pražského.
Bok 1010 v historii prvního katol.

měltelského ústava v Bubenčěl.Pokrokto
hoto záchranného díla jest zároveň měřítkem po
-ehopení, síly přesvědčení a obětavosti českých
katolíků. Noše co bylo vykonáno sa tento rok?
První čtvrtina katolického paedagogia byla do
končeša a odevzdána před prásdninam! svému
účelu. Po prázdninách byl otevřen ročník drubý,
čímž rosmnožen byl počet kandidátů na 80, vesměs

kritické obtíže podeřilo se s pomocí Boží ústav
-mepoň tak vypravití, že vprovisorních místaostech
je mošno našemu aárodu a sv. náboženství vy

-ebovévati takové učitele, kterých opravdu národ
e. Bůh žehná tomuto dílu s výchova se

«daří. Druhé třetina se dosiale pod střechu, ale
dáje ne. Jest nymí nezbytně třeba, aby s zapětím
všech sil a vspruženou obětavostí všech katolíků

« byla tato část co nejdříve dokončena, aby neúpi
post ústavu a nedostatek místností vnitřního za
Hzení a sbírek mebyl na závadou dosažení práva

*veřejnosti, jek bylo na to při inspekci od zemské
:školní rady upozorněno. Zásnamy a knihy „Spolka

»jetošní rok přírůstek dobrodinců, coš jest zajisté
dobrým zmamením,že. uvědomění a pochopení to

.hoto nezbytného díla stoupá. Mimo farní sbírky
sa oběrací listy přicházejí různé příležitostné

.sbírky, se svateb, kříin, meténípamátky zesnulého
vkem místo věnců. Přicházejí též sbírky

o Konya takédranmK kra. Rovněž byly sabájeny I al Jednotou

oblrky meziamerickými Česhy, sa jichě výsledek
se svědavostí čekáme. Ačkoli jsme v

-oblrkami přetížení, vejsou ma tom naši zámořští

dílo větší
Přibližsá bilance sa rok 1910,

nečítajíc v to nákladné vnitřní zařísení školy a
velikého internátu. Z toho jest patrno, ša toto
prozřetelné'veleňutnédílo českýchkatolíkůvy
žadaje ploóho pochopení a zvýšené obětavosti

. Odměnou všemi bude krásná budova, která
jest opravde důstojným stánkem těch vznešených
idejí katolického učitelstva a vědomí všech, kteří
pomábalí, še jsou opolubudovateli záchranného

č Pro sv. náboženstvía náš národ v době nej
Vyookoškelskoa oxtemsl v městském

divadle pořádají místní skupina ústředního avasa
úřednictva etrojíren a městské průmysl. museum.
Přednáší ing. Bedřich Sobotka, sdjaokt fyeikálního
ústavu vysoké Školy technické. Pořad přednášek:
8. ledna o skapalňování plynů (s demunstracemi),
16. ledna o vysokých teplotách (s demonetr .cemi),
22. ledaa o elektrickém oblouku (8 demonstracemi),
29. ledna o bezdrátové telegrafii a telefonii (6 de
monstracemi). Začátek vády o 3 hod. odpoledaí.
Ceny míst: pro celý cyklus: lože 4 K, křesla a
tribuny 2 K, ostat. sedadla v přísemí 1:60 K, g-
lerie 1 K; pro jednotlivé přednášky: lože 1-20 K
křesla a tribony 60 bh, ostatní sedadla v přízemí
40 hb,galerie 30 h, místa k stání 20 hb.studující

a a“ h. Předprodejlístků v knihkupectví
p. F. Píši.

Literární správy. Právě vyšlo 1. Číslo
krejcarového týdenníku křest. soc. „Mir“ v Praze.
— Po 33letém trvání bude nyol kdysi výtečně re
digovaný „Obzor“ v Brně dále pod titalem „Nový
Obzor“, valoě rozšířený, za redakce Fr. D hnala,
faráře v Šardicích, p. Čejč, e pečlivě vybraným
obsabem vycbázeti v Olomouci nakladem R Prom
bergra, knibkupce. Měslčně vyjde silný aršit u 8
arších a 4 klasických obrazech přiložených. Ročně
bude na 768 stránkách krásoých povídek, n-vel,
románů, poučných statí, básníatd. Pro ročník 1911
vybráno 26 nejlepších obrazů Rafaela a 22 Rem
brandta, jichž život, činnost a umění vyličí prof.
K. Wellner. Pro další ročníky zajištěny jsou o

i novější. Takto vypravený měsíčník rasiti si bude
spadoo cesta do všech našich rodin. Cena 2 K
čtvrtletně jest velmi mírná. Ne 4 získané abonenty
poskytuje se 1 výtisk zdarma.

(Zasláno).
U příležitosti jubilea 100let. trvání závodu

a 40leté vlastní činnosti. přeje srdečně P. T.
veledůstojnému duchovenstva, váženým pří
znivcům štěstí a požehnání Boží v novém roce

nejochotnější sluha

Josef Neškudla,
c. k. dvorní dodavatel kostelních paramentů a náčiní

w Jablemmáma m.(Wei. č. 86., Cechy.

Óhcele sevýhodněodatiti22||
Vyšádejte si ilmed vsory pánských látek
knahlédnatí. (Zvláště vsorlátky »Palměra«)
edfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Pyroní český sasílatelský vóvod ©soubenného obočí
222 sal. r. 1876. st

OdebírejteOv....
.. OBZOR

místo dosavadního OBZORU,který 33 let
v Brně vycházel. Bude vycházeti v 8
erehových měsíčníchsešitech 1

SRP* 708stránek "U
a vybraným cenným obsahem
za roční platné 8 K. Umělecké pří

o |8 loby. Red. F. Dohnal. - - - - - 

během měs. i mistrů s textemprofeseora h.
ledna 1911. Welinera. V ročníku I. bude 45 obravů

sustra Refade a Rembrandia s pře
O8 | Alodemijichčinností©šivoře.— -—- 

Prosím snažně,by se v kašdéobci nebspolcíchalespoň
4abonentiafakali,5.výtisk-pošlemepaknámrma.
Nakladatel R. Prombergev, knibkupecv Olomouci.

V Do domácnosti du
chovního (2 osoby)
na venkově přijme

a » etarší zkušenáa
úplněspolehlivá

služka, která již sloužila a dovede samo
statně čistě vyprat, vyžehlit a uklidit. K
nastoupení co nejdříve. Plat slušný. Při

nistrace t. listu do 20. ledna 1911.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Ciharitae““ v HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během gecslých
2 let vyplatilv 12 případ.úmrtícelkem18.576 K,
sískav 805 členů. Jak děkovné dopisy svěděj,
přišla podarovaným podpora v době nejtradnější
jeko pravé dobrodiní.© *

Spolek přijímá made ©šeny od 34 do 45let,
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápiené
jedoou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, <:o 45 let 10K. Každý den 50 zavazuje, de
oplatí při úmrtí apolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbazným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problářením vý
boru za svého života osnačil.

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záruka svým kmenem žijících členů, takže
nějeký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penézi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sobe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Gharitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Beyi, Váci."Jenšovský
předseda. jednatel.25

: . 4 PA OSS SVADODP VD v, ES M.

Veškeré plechové

hudební násiroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově í

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čele, mandoliny, kytary, citery,
bouele, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

S

přesné ladění se ručí. Správky se rychlo vyřisují.o00000
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému | ducho
vemstvu a si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
© náhrobních kříšů,

slacení růsných předmětů venku 60 mal
sajicíchprpě mir. — Taktéždodárámcelá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros sbotovuji úplaě bezplatně a
kústaímu j dostavímse na požádánítaktéšbeznárokunacestovné.

Mnohopochvala uznání racea bronsová
nát modnlle zvýmavyv Pardubiciek.

SI> Závodzaloženr. 1898."S



JU Záložníúvěrníústar I
vwHradci Králové.

Akciovýkapitál K 15,000.000-—. Reservní fondy K 2,400.000-—.

o í Filiálky:
JIČÍN : KRAKOV : PRAHA : SEMILY : TURNOV.

| Expositury : Turnov, Jičín.

ROAAoha]ee: vede.

Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.

HE : Zůročí veškeré vklad ode dne vložení

ti : Vkisáníkaižka zdarma. "A4 do vybrání.
9.080.8000.00000000.009

i : 5 | Telefon č. 9. a 20. —Telegramy: IKralobanka.

Bursovní obchody tu-i cizozemské.Pronajímálevně
úalény se spoluzávěrem strany k úschově klenotů, cenných. papírů atd.

BR Velkoobchod uhlím. X

L,okradl těl tůan čo ooo nooo sWUWOÝ

ši uBněně K dm hnalalinkokuboaketanikoooěnoikájeěinaonde ojeononhoým k

Aksiovýkapitál K4,000.000-— | Vllzéy přes K14.000.000-—

Ceská banka |
filiálka w Hradci Králové :

| zúročí vklady na knížky.a běžné účty ode dne vložení de dne vybrásí

| 4b—44%
bo dle lhůty výpovědní a výše vkladu. © |

i Ť sap"Vladní knížky alsložníJlisty,poštovní spořitelny zdarma. ji

Vklady vložené na účet příští emisse zúročíme4% l
WE“ Eskont směnel 4a fakefur. Mm M

R „Welizocbchagg.Wylína. A CH |: 2. 14 0%

Í UředníhodinyAp —
| ExposituranaSmíchově 0.těla v kn:„Centrálá v Praze.
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Rátěx EM s kědk; pěoět něklŘenyČastěaápisy: | dostičasto.Jebonositelemjest vlestnízakladate
, +«Mynárod háj T Nebohusitnké k ha priiokého dějezpytuČeského,slavnýjíš svéa ne. laši pěpisititípředkové — Husitětí poblaváři« | méně i dnešní době Gelasius a S. Cetharina-Job

nsační výzkumy 7 SOMÍtaské, jh atd. o národ, který náležel kmeni slovanské-| Felix Dobner. Ozve-li se jménoDobnerovo, E M
v Hradel Erálové roku j mu, SŠ -patrně lidem panujícím. jako osvěnou zavzní také chřídlené slovo F. F.

Roku 2910 po Kr. hrozná katastro, postihl
větší část civilisované pevniny naší zeměkoule.
„Sice mnoho odvážných avistiků pokusilo se v ři
ditelných balonech připlouti k severnímu pólu,

sby se po slo,jk veliký magacín ledu jest tamuložen. Ale neštěstí následovalo za neštěstím.
Jednomu balon shořel právě v severní záři. Drubý
wětroplavec zmrzl dřív, než se balon na led snesl.

Třetí byl udáven bladovým medvědem právěV okamžiku, když konal měření Jindy čelá veliká
védská výprava krále Karla XXV, zasypána sně
bovou bouří. Právě veliké nebezpečenství příšerné
cesty dráždilo a zvyšovalo žíznivou tužbu odváž
ných učenců, aby se světu pochlubili objevy ze
severní točny. Statečným učencům | přidávány
k podpoře celé čety trestanců odsouzených k smrti,
Ale všecko nic nepomohlo. Po nerovném boji
s dravou s příšernou přírodou bělely se pouze
blíže v polárním kraji veliké hromady ohlodaných
kostí, jež mluviti nemohly.

Konečně roku 2905 vracel se sviatik Sbeetlend
s broznou zvěstí, že severní točnu nikdo nikdy
neuvidí, protože jest na ní narovnána hrozná hra
nice ledu, vysoká 180.000 metrů; základna této
strašné ledové hory měří 250.000 km, Metelicemi
se objem bory stále šíří, protože paprsky sluneční
i v létě jen nepatrné množství kondensovaného
ledu roztaví. Mrazem vrchní vrstvy ledu křebnou,
tak že při silném větru ozývá se podezřelé vrzání
a praskání vrchní části velehory, nachýlené nad
mořský led. Učená předpověď Sbeetlandova zněla:
sJestliže toliko třetina té mrazivé spously prorazí
mořský led, ozve se ohlušující rána, zeměkoule
se zachvěje zemětřesením, mofe vyrazí divě ze
břehů a zaplaví náhle většinu světové pevniny.

nl jedná se vážně o to, jsk led po menšíchtech prachem roztrhávati a do „moře sypati,
aby se předešlo bromadnému a náhlému zřícení
tě strašné spousty, K severní točně musí se vy
bráti tislge odhodlaných, zdstných mužů, aby se
předešlo katastrofě všeho Jidstva.«

Leč ani ze celých šest měsíců nedaly se ty
tisíce sehnati, protože dělníci věděli, jak přibyl
Sheetland do Evropy s oznobeným obličejem «
bez tří prstů, které mu umrzly. Když konečně po
několikaletém uvažování a domlouvání zelíké vý
prava vsedela do nejnovějších řiditelných balonů,
oztálo se strašné dunění, až domy padaly, zdvibla
se vichřice, která kosila mohutné lesy, takže ba
lony zmizely, aniž se vědělo kam, A druhý den
neštastoého roku agro přivalily se věžovité vlny
borácejících mořských spoust, až -si žraloci o hory
hlavy tříštili... ..*

98 procent všeho lidstva stalo se kořistí moř
ských dravců. Vybynuly celé národy úplně, jejich
kultorní díla byla zaplavena 10 až jo metrovou
vrstvou nánosu. Jen sem tam na vysokých horách
se zachovaly některé rodiny, které běbem staletí
daly vznik národům novým. A jak podivně, ne
stejoč vyvíjelase vzdělanost nových rodů! Některé
veledůležité vynálezy naprosto zapomenuty, pro
tože zbynuli ti, kteří jim rozuměli. Valná většina
kulturních, moderních potřeb světa utopeného do
cele zepomenuta. Jiné výzkumy pak netoliko se
udržely v pamětí lidstva nového, nýbrž byly stále
více zdokonalovány. .

Naše země české stala se na celá staletí ba
benní slanou pouští, protože z té kotliny byl od
tok jenom pozvolný. Lidé zde nebydlili; pouze
bahenní ptáci zde hnísdili a psnáčkovali,nebojíce
se, tě z ostrého pachu bnijících slanečků je
stihne mor.

Leč jiš r. 3610 počala se českákotlina oži
vovati množstvím rybářů z Uher, kde již mořská
voda nadobro vyscbla. A krok za krokem vyví
jela se oa troskách staré vzdělanosti nová, smě
rem nestejným, klikatým. Konečné nejučenější
mužové z university v městě Novém Světé, roz
kládajícím se na Zvičíně, počali s vědeckými vy

kopati v Čechách i archaeologové jiní. A jk už

žěrliví badatelé v novinách důkladně, třebaže. ješté

r. 3910 byl papír setkaný z jemných ken
(ati 2 olejé, vosku a křídynatřený)snačně

by.
Vědecké, »Kuitiwa«30. Šernnar. sadě
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JŠ! se ovšem na různé kmeny. Tak na
východě obývali Kujebíci s hlavním městem
Mýtem, severněji Kopčáci s ústředním sídlištěm
Landškrounem, ve středu země Podskaláci a Pe
píci, jichž hlavní obec byla Praha, za soutokem
Orlice s Labem Ajznboňíci, na jihu Buláci a Bu
dějici. Tyto kmeny Často mezi sebou válčily, pro
tože hrudkou nebo rydlem na vratech čteme opo=
vědi války, Na př.: +Až na vás příjdeme mí
boši z Limperek, tak vas kujebaci rozsekame.s

Dle nápisů zachovaných souditi dlužno, že
na soutoku Orlice s Labem byla veliká kolonie
Belejních trestanců, kteří pravděpodobně vysušo
vali bahniska; jisté v té rovině dvě veliké řeky
nadělaly hojnost močálů. V rumech nalezena pod
zemní, pevná cihlová vězení se silným mřežovím
zvlášť na kraji bývalého zpustošeného parku. Na
vyvýšeném místě nalezena tabulka +Na hradě« a
nedaleko odtud zříceniny jiného rozsáhlého vězení.«

Leč za 10 dní nato odpověděl Časopis
uSvětlo«: »Kultura« se mýlí, domnívá-li se, že
na soutoku byli pouzí tresteaci. Dle nově obje
vených nápisů jest přesné zjištěno, že vXIX. sto

troctví, Nápisy a črty »hradecki votrocie a pod.
nenechávají v rozpacích nikoho, kdo zné trochu
řeč starodávných domorodců. Svobodné obyvatel
stvo těch míst nazývalo se pokrokéti čili kleri
kálové. Na důkaz tobo bude vydán obšírný spis
a detailními doklady a ilustracemi prvého řádu.
Podařilo se nám zároveň vyzkoumati sídlo teh
dejšího místního kněžstva opodál soutoku, kdež
nalezeny v zřícenínách nápisy »Na farářatví.« Jistě
tem poletovalo kolem řek macho moskytů a ko
márů; zjištěno nad všecku pochybnost, že každý
domorodec bleděl obtížný hmyz od sebe zabéněti
pálením tebákových listů, stočených v malé rou
bíky. Kouř se vdechoval a pak proti bmyzu z úst
vypouštěl. Ty uschlé lupeny zvány půldrubáky
čili viržinka. V sousedství ovšem žil kmen Ajzn
boňáků. My však již víme, proč se tak zvali, Byl
to porobený kmen německý, který pracoval v o
brovských železářských dílnách, takfe stavěl na
kolečkách i pobyblivé domky. (I v jiných kopani
nách nelezeno plno nářků německého kmene, u
jařmenébo od četnějších Husitů). Již také můžeme

| vor te jakých přírodních plodů domorodci povéli Byli to větším dílem: salám, navidličku,
kafe, nářez, guléš. Na jakých stromech se ty plo
diny dařily, vytrvale zkoumá slovutoý náš pra
covník Vševědka.« (Dokončení.)

Věda a umění.

Nevé kritické české dějiny. Nákle
dem Jana Laichtera vydán již první sešit „Čes
kých dějin“, jet píše za pomoci několika spolu
pracovofků universita professor dr. Václav No
votný. V vynějším čase, kdy český lid jeat po
pleten a ekandálně klamáp různými fanatickými
pamflety, bylo svrchovaně potřebí, aby se k vůli
uvědomění širých vrstev konečně vydalo nové dílo
solidní. Ovšem my katolíci nečekáme, že práce
dr. Novotného odstraní protikatolické předsudky
všecky. Předvídáme také, pod jakým zorným
úhlem Alosofickým budou dějiny psány. Leč jméno
velice váženého badatele ručí nám za to, že se
nobudou fakta komoliti a že česká veřejnost ko
nečně nalezne potvrsení těch mnohých pravd,
které provázela pohrdáním, kdykoli byly podávány
8 odůvodněním sebe lepším od piloých historiků
katolických.

V úvodu praví dr. Novotný v příčině roz
třídění českých dějin: „Každý pokus o vědecké
tHdění a rozdělení kterébokoliv. obora vědního
může býti toliko výsledkem úplného jeho ovlád.
patí, pochopení a pronikontí, výsledkem uvědo
mění si všech sákladních jeho problémů, a tedy
zároveň pokusem o jakousi filosofii. A. jako filo
sofie sama, smažíc se na základě ostatních věd
vybudovati jednotný názor světový, nesmí opustiti
opoho základu, tak také filosofie té které vědy,
tedy v našem případě filosofie dějin a zvláště
českých, nechoe-li otonouti v planém rosumování
bez věcného odůvoduční, nemůže než vycháseti
s pevného sáklada orčitých, dobře ověřenýchfakt,
s Jejlohž vniterné somvislosti dovede teprve své
poznátky abstráhovati.“

Autor zmiňuje ee o předních tvůrcích kri
"tiokého českého dějepise,- mezi uimiž čelné místo
maujimá pisriste GelasiteDoboer, jenž jest na
rýván otec českého dějepisu. Dobner narodil se
r. 1710 v Prase, učil v kolejích. ve
Vidni, Mikufově, Kroměříži a v-Prase. Po obrovské
přácihistorickézemřelr. 1790.. ,
-De Novotáý,maínivse oPiterovi,Yolgtovi,
Dobrovskémaji pravítoté: „Alo6 řadě.téchto

vá,fickSnemůže-býtialirdy sapomennto,:pojíjd4nádnidyk

Procházky (koěze Háda panlánského): mentiendi
finem fecit, nšinil konec Jbaní Hájkova. Mám však
za to, že by to byla největší křivda na Dobnerovi
páchaná, kdyby se jeho výzoam jenom takto měl
měřiti. Ve vývoji našeho obtození ovšem zůstává
největší zásluhou Dobnerovou, že kroniku Hájkovu,
tu bezkaraktorní předzvěst protireformace, vyrazil
z ruky důvěřivého Čtenáře, ale význam jeho ja
Róšto histo:lke jenom vtom netkvt. 

R 1761 Dobner vydal podtitulem : Wenseolaj
Hagek a Liboczan Annales Bohemorum .. I. svazek
revjdovaného překladu kroniky Hajkovy, který
kdysi pořídil piarista Viktorinas a S. Oruce (Je
vina), provázeného obšírným kommentářem kritiž
ckým, a po dvaceti letech dostal se roku 1782
(sr. VI.) jenom k r. 1195, odhodlav ae teprve
tenkráte nabradití nešťastnou formu kommentáře
Bouvis:ým vypravováním.

První dojem tohoto neobyčejného zjevu lite
ráraího věru nemůže býti jiný, nežli rozpaky,
čemu se více diviři, eda ohromné páli a učeností,

trpělivosti, která tak dlouho vydršela při mevděčné
formi kolář kokaonice,o pít. 16 Dobner
jiš dávno dospěl přesvědčení, že kommentáře nedí

již nončasníkům, a žeto za ně vyslovil již Dg
hrorský. poznámkoua rozhodnuti,které dostavivší
se teprve při VÍ. evazku, dostavilo se příliš pozdě.
Ale ironie, která 3 této poznámky ae ozvalu, ač
k ní dané okolnosti samy sváděly, nebyla převe
oprávněna. Byla to opravdu jen forma, která ae
u DobĎnera poněkud změnila. I kdyš bylo dříve
mnoho času sbytečně věnovánovyvrácení myálenok
Hejkových, přece ani při jediném roce nechybí
rabrika „Praetermissa“, v bíž Dobner podává,
Čebo se nedočetl u Hájka, ale shledal z jiných
ramenů. A zde tirví nejpodetatnější význam práce

bnerovy, zde teprve předstupuje před maše oči
Dobner historik, zde jest, třebas v nešťastné formě
doplňků k Hájkovi, kriticky zpracována celá nej
starší česká historie. Řekl bycb, že 86 zde ony
rospaky, čemu se více diviti, mohou vrátiti, kdyby

sde ustoupili jedinému pocitu nekonečného
a nevýslovného obdivu nad fdmi překvapujícímí
vědomostmi, nad tou ohromnou wčeností, jíž nolze
se nepokořiti. Zdá be, jako by Dubner chtěl si
ploým právem zasloožiti čestného epitheta „věe
vědouci“. Nejsou řídké, be jsou téměř pravidelné
případy, kdy se dnešní bistorik domnívá, že nalezl
nový pramen, nový doklad, nový detail, jichž ještě
nebylo užito, a kdy de ba konec přesvědčí, že
Dobner onen pramen — třebas pod jiným jménem
a v nějském starém, nepřístupuém vydání — snal
a jeho zpráv užil... A snad nejlíp ize tento
výsnam díla Dobnerova osvětliti konstatováním, že
bez něbo nebylo by ani dílo Palackého možné
(aspcň ne v době poměrně tak krátké), neboť to,
co ve starších partiích Palackého čteme, Fell již
dříve Dobner, který tu někdy přejímán i bez
kritiky.“

Tak vzdán zasloužilý hold byetréma otci če
ského dějepisu. (O Dobneroví vyšla jíž dávno ve
lice informativní úvaha ve „Ylasti“.)

V 1. sešitě zahájeny dějiny poukazem na

probasologické poznatky £ nejstarších dub zeměé.
Knišní a šernalistická predakce

v Bucku. Na sofjském sjezdu byla také uepo
řádána výstava ruských koih, kterou umožniloruské
ministerstvo vnitra. Výstava byla velice dokonalá
a podávala přesný obraz celó knižní produkce
v Rusku za posledních několik „let. Nebylo tam
přirozeně všechno, ale i to účinkovalo úchvataě.
Málo kdo ví, še roská literatura patří mezi nej
větší z celého světa, a še není koihy, která by
nebyla aspoň v překladu přípustna ruskému ná
rodu. Zvláště vědecké knihy jsou překládány
bedlivě, často pod redakcí professorů universitních.
A ruské knihy jsou velice laciné. Jen kdyby byl
koižní trh a Roskem osoadněn, pak bychom mobli
daleko více čerpat z Ruska a nemusili bychom
býti odkázání na literaturo německou.Roku 1909
vyšlo v Rasku 20.698 ruských knjb v 84,040.042
exemplářích v ceně asi 26 millionů rublů. Ž tobo

páipedle, nejvíce na učební (1396 knih v 18 mil.ch, románů a j. Pol
ských koih vyšlo v Rusku 1906 v 4,882.170
exemplářích v ceně asi 1 millionu rublů, tatar

eh 383 v 3,757.000exemp. v seně 278.476
rublů, astonských 955 děl v 11 mil. exemplářů
v ceně 200.000 rublů, Všech mimoraských vydání
bylo 6144 v.16,826.806 exe v ceně 35
mil. rablů. Celková prodpkce knižní v Rusky tedy
obnášelasa rok, 190926,698děl v 101,466.906
ezempláříeh v ceně 20,954.204 rublů. Proti roku
1008 znamená to přírůstek o 2786 děl, 36,598 588

a německé sůstává Rusko ještě Sice pozadu, ale



dobání je velice rychle. Zajímavá je statistika ča
sopisecká. Nejbobatší ru Hterateřa je smad
právě revuální. Snad žádný "sárod nemá tolik
tlustých měsíčníků („tolefakí“) jsko Rasko. Je jich

(Věstník Jevropy, Sovremenpyj mir, Rasskoje
tstvo, Russkeja mysl, Obrasovanije) s mívají

v čísle 300—400 straa, při tom jsou neobyčejně
Jevné. R. 1909 vycháselo v Rusku 1648 raských
časopisů, s toho 981 „žurnálů“, t.j. revní a pod..
a 662 „gaset“, t.j. deaníků a pod. listů), 3218
polských (šurnálů 173, gaset 46), německých 69,
gruzisských 80, estonských 88, .ot ch 42,
srménských 28, tatarských 16, litevských 15, ži
dovakých 22 (s nichž 14 v žargonu a 8 v stato
bebrejštině); celkem vycbásí v Rusku ve 20 růs
ných řečích 2176 časopisů (1319 žarnálů a 854
gazet).

Umělecké výrobky

a obrazy všeho druhu, srcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně a
solidně doporačaje umělecký sávod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jirkova třída.
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Kulturní jiskry.
Jak so rozšířají pokrokové obzory.

„Stopa“ K. Horkého do avého štítu vryla hluboce
heslo: „Protiklerikální pokrok !“ Jaké všední da
šičky mávají tu nad blavou „pokrokovou“ fangli,
o tom svědčí věcná kritika jiného pokrokového
listu, totiž „Přehledu“, který 30. prosince mimo
jiné píše o překladech aforiamů ženiálního K.
Krause, otištěných ve „Stopě“: „Co se týče od
souzení bodné chatrnosti překladů z Karla Krause

ve „Stopé“, není důkaz preváy pranic nesnadný ;umělec slovního, ba slabičného a interpunkční
vtipu, naráškové hry a logického karambolu, jako
je Kraus, musí býti překládán přímo úzkostlivě
a sároveň elegantně; pouhé vystižení amyslu není
ještě správným překladem. Dva příklady z č. 20.
a 21. „Stopy“. „Věrnost a víra jsou barsovními
usancemi“ zní v orig. „Trea and Glauben im
Geschlechtaverkehr ist eine Borsenusance“; „Kog
„metik ist die Lehre vom Koemog des Weibes“ zní
-v překladě „Kosmetika je uankou kosmosu (I)
ženy“. Co jest to probůh nauka kosmosu? Kdo
ee opováší hájiti překlad aforismu o 8 slovech,
kde dvě, a to základní slova vypadnou ? Pan Karel
Horký má jedinou odvaha: křičeti co aejhlasitěji,
avšak křik není ještě důkazem. Ale naše nechuť
k bromadným překladům z duchaplného Karla
Krause ve „Stopě“ má ještě jiný důvod. „Stopa“
Jest časopie, jehož vlastním smyslem a principem
jest jakási espritová kultura, jskási kritika spo
ečnosti a veřejnosti vtipem, jakési umění říci

pravda žertem: avšak jaký má smysl takový list,de esprit, vtip, žert jsou převsaty a přeloženy?
Pál roku cisopasila „Stopa“ na Rodu-Rodovi, aby
ge ho slavnostně zřekla, teď přišel oa řadu
Karel Kraus — a ten ke všemu v bídných pře
kladech.“

Dvě stě ronvodů za jediný dem pro
vedeno bylo před časem před seinským soudem

"v Paříži. Tak alespoň sděloval francouzský účast
ník ankety, konané « Londýně za účelem porad
© změně manželského práva v Anglii. Dle stati
stiky 28 z 1000 sňatků, ve Francii usavřených,
končí rozvodem. Zvláště v kruzich dělnických v po
slední době počet rosvodů mápadně stoupá. —
Tato správa „Nár. Listů“ ze dne (1. t. m.) jest
nejzřetelnějším důkazem, jak volnomyšlenkáři pod
vádějí tvrzením, že rosloka by platila pouze ve
výjimečných případech, kdy soužití jest již na
prosto nesnesitelné. Kdo ohce se sbaviti rodinmých
povinností, tomu šikovní advokáti francousští vždy
cky k vyplnění přání za honorář pomohou.
Lehkomyslné sňatky z 16 jny stále ae množí,
protože snoubenci vědí, že může býti manželský
uvazek přerván kdykoli.

Na soc. demokra ch mučidloch.
„Deuteche Tageszeitnog“ ze dne II. září 1910

(edy žádný klerikální list) přinesl o s0c. demotech následující správu: „Jak známo, stávkují

páně pokryvači a klempířipaříšští a tu stávkařilivě sledují každého stávkokaze. í tak sv.
„myslivecké oddíly lišácké“, které mají účel na
stavbách pracující d fditi a běda pak
tvora, kterého při práci přistihmou! Policie ajce
všemožně hledí tyrany neškodnými učiniti, leč tito
lišáci jsou tak obezřetaí,še jepři činu samém

nikde pr p nemůže.Vždyjede olecy m napřed a ví

06 policie, ihnedHee m aěkte domě.
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co jeden takový ubožák vypravuje. Dělník Leroy
šel s nástroji po své práci klempířské, ale byl
lišáky lapen a oa dělnickou buran v Rue Pouchet
zavlečen. Tamtéž Leroy k sloupu přivásán a stáv
káři defilovali kolem věbo a každý mu uštědřil
políček. Strhali 8 něho pracovní Šaty, pokud to

šlo a Červený kuchařpříšl s vidličkou a bodaljej na mnoha místech. Nato nasadili mu dlouhý
kuchyňský nůž na břícho a brozili bodnutím, ne
prohlasí-li Be solidárním se stávkujícími. Rozumí
se, že ohudákovi pot básně řinal s čela. Aby mu
pot utřeli, vzali hadřík a otřeli jej sazemi —
načež jej v obličeji černým hadrem utírali. Pak
chodili kolem uěho a každý naplil mu do obli
čeje. Když už obět svou dostatečně potrápili, od
veden byl stýraný do tmavé komory, kdež jej o
bladě ns zemi svázaného nechali ležet několik
hodin. Když oběť křičela, tu adělali krátký proces.
Vrazili mu větší kost do úst a takto překasili
jebo křik. Mimo toto mučení jest ještě více způ
sobů, jakými oběti své pokořovali, tak že jiš při
vspomínce člověku stydne krev v těle. — Patrno,
že bestie, která v člověku dříme, nedá se skrotiti
sebe šikovnějšími paragrafy moderní světské hu
manity. Nejvadělanější město na světé — a tak
haronské, rafinovaně promyšlené barbarství v něm !
Náboženství však neurčuje pouze skutky vnější,
ono jssvými příkazy dusí slo v zárodku, zapoví
dajíc i mativó myšlenky a upozorňujíc, že vŠevě
doucnost Boží zkoumá srdee i ledví.

Byl středověk temný, uasmušilý©

sady jako prví čeští bratří, pak by byli ovšem
poblíšeli na svět jako na největší zlo, jako ns je
diné údolí alsavé, v němž jarý emích jest hříchem.
Leč naopak středověk katolický byl dobou veliké
tělesné i duševní pražnosti. Jásavé zpěvy, jež se
nám z té doby četné zachovaly, prozrazují syton
radost ze života. Umění antické i v době nádher
ného rozkvětu bylo ledové. Antičtí básníci málo
veršů napsali ke chvále přírody. A jek sám po
krokářský kritik Šalda proti Vroblickému posna
mensl: obrovské, majestátní bory děsily antické
občany svojí grandiositou. V jejich velebě nedo
vedl antický malézti nejvděčnější předmět
k básnění. Nymípak ve „Volných Směrech“

uSka sfauzice Deniss „O neobratnostiprimii u86 tyto řádky: „Kdysi vládlapřed
stava o středověku jako době ství a tem
noty a samotného mysticismu. Ale naopak! Kře
sfanství vyvolalo lásku k přírodě, lidé středověcí
byli vsaícení divadlem stvoření. Umění řecko-la
tinské jest nejčastěji chladné a bez obati, umění
středověké zdá se nekonečně zamilovaným do bo
batství látky, do skvělých barev, do všeho, 00 ve

uktech země jest askvostnéhbo a krásného.
utná antika nemilovala přírodu s takovoú-silou

a s takovou jemností.“
Skremní velikáni vždy více lidu če

skómu Ji, neš největší křiklouni, řiačící
kačdý den sbraní. Stále se přesvědčujemeo pravdě
slov, jež pověděl Kolár o pastocbově chýšce a tá
bora Žižkově.Lidé, kteří si s vlastenectví udělali
kšett, kteří by bes radikálních (razí bladem mřeli,
těší ne takovým oslevám, jako Mucine Seaevola,
Oadřej Hofer, Winkelried, jako Havlíček atd.
Zatomužovétišealezdárněapositivněpronárod
pracojící, odstavují se do stinných bouštia. Mnolý
muž, který byl od nesralých hrdopýšků pokládán
za tuetového krata, překvapí na konec českou
veřejnost = ným činem obrovského dosahu.
Sta liberálních a pokrokových pohlavárů a
blicistá dělila se vposledním třicetiletío vavííny

paní Popularity. Kolik z téch lidí, veřejsoupracičasto zbohatlých, odkázalo národa větší dar? A
ejhle! Na rozhrasí roku 1910—1911 roznesla se
radostná zpráva, že tichý, skromný inspektor ú
stecko-teplické dráhy slav Kuchyska odkázal
Ústř. Matici Školské jmění, reprasoatující okrouhle

vůzeno obvyklou Inblosorikonfrau le světlá pemo u a. de av pů
mátka jeho: jméno
sovymizí atd. I —vymizí O to se již postarají
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poplatnici,$.rosorvnífond
spořitelny.

L
zištní akrobati, aby 89 ma takové jméno maoho
novspomínalo Toto jméno ovšem se zaznamená do
suchých aanálů, sem tam se o Děm napíše několik
tádků v dějinách našeho osvobosovacího boje,
několik vděčných duší dlouho mu bude věnovati
vřelou vspomínku, ale národu jako celku bade
brsy jméno Kucbynkovo čímsi enrčitým, s4
badným. Vždyť se musí tleskati Cbocám, Lisým a
jiným a proto nezbude času na tklivou dašičkovou
vspomíaku. Zrovna tak ne, jako se nevspomíšá
těch přečetných českých kočší mecenášů, kteří
oložili celkem ne 3 milliopy koron k szalošení
studentských nadací. A přece z téch základních
kapitálů berou studenti (větším dílem pokrokoví)
ročně téměř 100.000 K. Vědyť žijeme ve sféře

ku, hluku a fazatiesých projevů sloby. Zemřelo

jh více mecenášů, kteří věnovali aa Ústř. Matici
kolskoudeseti- až Matsjcepapiru věsala hev polovičním zapomenutí ne v

Mátice. Ta se stará, aby je národ slavil, ale no
docbází ohlasu.

Soc. demokratická theologie. Budí
„učenci“ pácíají při výkladu Písma a katolické
nauky tek beácitné. podvody, že kriminál by byl
jen malým trestem pro ty sločinné podvodníky.
Literatura soc. demokratická u nás jen se hemší
překracováním Písmu, falešaými výklady biblických
slov a úmysloě Ihsvým vykládáním článků kato
lické víry. V Německu není o mooho lépe. Ber
Haský střední orgán noc. demokracie německé
„Vorwirt:“ vydal nedávno v 19 avascích „Bibli
sche Geschichten“. Nesmysly tam uveřeječné za
rášejí svoudrz stí i kraby protikatolické. O této
„theolog.i“, která „vysvětluje“ vznik židovatví a
křesťanství, napeal v „Liter. Rundchau“ B.Sommer :
„Pérose srovne příčí pří opisování takového ne
smyslu. Každý, kdo se opovátítvrditi, že si pod
tímto žvaněním (anter diesemBimbam) dovede
předstuvití měco rosumného nebo Irgického, jest
docela obyčejný tlampač (Aufechneider). Na každých
čest řádků tohoto díla musil by člověk napsati
celou stránku oprav a vyvrácení.“ — Ovšem te
ková řísná kritika soudruby asi v nejmenším ne
zarasí. Dílo jest určeno k podvracení $losofického
násoru křestanského, literární podvodníci vědí, še

radi čtenáři budou přímo ty u bitati, še sinepřečtou odpověď oa ty nesmysly a proto vzhůru
k dalším klamání | Všdnt stěch dábelských pod
vodů kriminál nehrozí! A možná dost, že co nej
dříve vyjde ta spousta klamu v jasyce českém,

zrovna jako byly do češtinypřeloženy lti Haooklovy v době, kdy byl Haeckel usvédčea jako
odvážlivý podvodník. .

Ignáce V. Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(rate P. J. Beškudiy, faráře ro Týprashtioků)

je P. T. veledůstoja. duchovenstva
svůj osvědčený a Často VyzRameBAnÝ

| výrobní závod
fivšech kostelních
spolkových praporů a kovového náčiní |

Cenafky,vzorkyirouchahotovánaukázka
ke na požádánífraako zašlou.m .

M- ©Knpte a roušiřujtespls|
„Justiční vražda“Ferrerova ve světle
rozumu a pravdy.
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| Vyhlídky.
Baron Bienerth jest nepřekonatelným ča

rodějem. Hotový kenčukový mož s olovem
v patách. Záplava politických nesnásí jej orasí
k zemi, ale umělec hned v následajícím ok a
mžiku stojí zase s hlavou vstýčenoo jsko Na
poleon.BienerthII. staral se úzkostlivě,abyse
příslovečná nervosita Němcůnestapňovala, spo
léhaje se na trpělivost Čechůa Slovanů vůbec.
Nyní jest již hotovo ministerstvo Bienertha ITT.
předsedoa bar. Rich. B-enerth. Mioistrem vnitra
stal se důvěrný přítel předeedův dr. Msx
brabě Wickenborg, který byl nejdřívesokčním
šéfem v mioisterstvu vyučování, nato v prvním
kabinetu Bíenerthově byl provisorním správcem
ministerstva veřejných prací. Mioistrem země
brany polní maršálek Bedřich š!. Georgi. Mini
strem vyuč. Karel hr. Stůrguh. Ministrem ob
chodu dr. R. Weisskircbner, státník skušený,
dobře zapracovaný, Finance: dr. Rob. Mayor.
Železnice: vynikající polský politik dr. St. Gla
bioski. Mioistrem orby jmenován Vojt. baron
Widemanp. Tak povolán v čelo veledůlešitého
odboru Bienerthova kabineta dvor. rada při
somské vládě slezské, který nejprve přijel po
Jitickou službu v Cecbách a pak byl povolán
jako komisař do ministerstva vaitra, kde byl
přidělen českému oddělení. Do Slezska ee dostal
r. 1900jako dvorní rada a náměstek zemského
previdenta. Menšinový orgán „Opavský Tý
denník“ o něm praví: „Za dosavadního úřa
dovásí osvědčil ce jako spravedlivý úředník,
který neupadl do sajetí Kadlichova 4 Nord
marky. Smýšlení je roshodné konservativoího,
český jazyk ovládá úplně dokonale. Jako velko
statkář jevil vždy největší zájem o pokroky
v zemědělství. O novém ministra orby, který
byl však posnačován také za ministra vnitra,
možno řící, še za ministra orby hodí se dobře.“
Ministrem práce jmenován sekční šéf v mini
sterstvu šelesnic Karel Marek, jehož činnost
jest dobře soáma z pražského ředitelství. Mi
pisterstvo práce sa dřívějších mioistrů dra
Gessmanna a Ritta vykazovalo značné slabiny.
Tadíž čekají na Marka naléhavé reformy.
Polským ministrem krajanem jmenován dr.
Václav ryt. Zaleski.

Patrno, že Poláci mohou se těšiti s no
vého kabinetu více neš Čechové. Blenertb
vřadil do kabinetu pouze jednoho Čecha a pak
německého konservativce nakloněného Čechům
a snajícího dobře poměry ve všech zemích
korany české. .

Jiš sestavení ministerstva nedává mnoho
příčiny k růžovým nadějím, svláště když po
vážíme, co předcházelo. Dohodovací konfe
rence česko-německé byly nátlakem wolfiánů
rosbity. Osval se německý štvavý hlas, še Če
ehové půjdou v pošadavcích svých ihned dáje,
jakmile se jim jen něco málo daruje. Všeněmcí

ovládli sitasci přes to, Zo JiníNěmcivovalí hlasité přání, aby k é reolnído bodě

V Hradci Králové, dne 13. jedna 1911.

rosbodně došlo. Dlouhé desítiletí poučila samy
Němce, že satvrselá národnostní neústapnost
německá neškodí pouze Čechům a že jest natno
zabájiti óru aspoú jistého příměří, nemají-li
býti zájmy obchodní a průmyslové v Rakouosko
cacionálními štvanicemi těžce poškozovány. A
přece! — Když pak Němci viděli arčitější
kontory třetího kabinetu Bienerthova, spastili
bned bandorskoo. Wolfiáni vyhrožovali, že si
vyhradí politika volné raky, jakmile Bienerth
povolá do ministerstva dva Čechy. Wolfiáni
hrozili, že vystoupí z německéno souročenatví,
jestliže jiné německé strany nepostaví se proti
jmenování dvou českých ministrů a pobrůšky
ty zastrašily nerozhodné, Wuif radikálně pro
testoval proti „klerikalisma“ hraběte Sttirgkha,
proti slibům, ješ učiněny Polákům atd. Když
však Bienerth tentokráte vystoapil rásněji a
problásil, že se vzdá úkolu přiděleného, Wolf
značně zkrotl a řekl, še nemůže za německo

se tato zachová k příští vládě a že nechce
Bienerthovi v provedení kabinetních proposic
překáteti.

Již tyto výstopy byly neblabým zname
ním probadoucnost, ačkoli každá strana, které
ne sesílení Rakouska upřímně záleží, věděla,
jek jest oozbytně nutno, aby aspoň na ohyíli
přestalo pro.ikavé řinčení nacionálních zbraní.
Když byla provedená anneze Bosny a Herce
goviny, nastaly pro obobod a průmysl rakou
ský oesměrné ovísele, kterých ještě ani rok
1910. úplně neodetranil. Finance státní v aply=
nelém roce bvly též vo snamení veliké tísně,
Rozpočet říšský byl passivní a přes námahu
mioistra Bíliňského slepšen jen skrovně, V pří
čině obchodaí politiky, týkající se zemí bal
kánských, jáme
vzrůst průmyslových výrobků potřebuje outně
sahraničních kupců. Dopravní politika i plány
vodních cest váznoo. Stále hločněji na dvéře
buší otázky sociálně politické, kterými se roku
1910 vážně a prakticky nehoulo, třebaše per
menentní výbor radil se čile dále,

A nyní do toho všeho hlaholí bojovný
pokřik nacionální, ačkoli zájmy hospodářeké
jsou v tak těsné s .avislosti se zájmy zcela po
litickými !

I to jiš ukazuje měr nastávající politické
kampaně, že Bienerth před utvořením kabinetu
napřed vyjednával s Němci, pak s Poláky a
na konec použe pro formu e Čechy. Patrno,
že se naší oposice příliš neleká. Poláci — jak
obyčejně — chyt se německých ščosů,ačkoli
vidí, kam omáěřuje nadpráví německé a tak
jejich stanovisko pro příští zasedání parla
menta jiš napřed lze ubodnooti dle četných
skošeností starších. Přes to, že ovvý kabinet
má pro Němce tvářnost tolik vlídnou, přes
to, še Bienerth odhodlal se k dalšímu ústopku,
vypovídají znova němečtí radikálové povolnost
a přátelství Bienerthovi. A tak vidíme, že se
vlastně na praha roku nového nezměnilo v náč
prospěch vlastně nic. Proto není divu, že české
poselstvo jest odhodláno k důsledné oposici.
Na Bienerthovy sliby těžko něco dáti. A tek
sedá Bienerth III. mezi židle, protože oikde se
nemůže nadíti bezpečné podpory. Tadíž místo
nadějí na úspěch otvírá se vtíravě před naším

zrakem pouze dvojí možnost: B neplodnémjedoání parlamentním buď padne Bienertbnebo

nisi odnese parlament. Smutná novoroční vy

Volné listy.
Černošintý profesor a rakouské vlastenectví.

Stalo se, jak „Úas“ oblašoval Masaryk v de
legacich nechutně rospřádal niť o padělaných

a úředníkem rakouského vyslanectví v Bělo
hradě. Označojeme to jako neobutnost proto,
Se vzhledem na politické poměrydosti bylo,
když véc přetřásána a odbalena byla v misu
lém dolegsčním zasedání. Tobdy vělehní pravdy

a spravedlnosti milovní lidé edy Ma onahistorií násadně odsondili. Proč Masaryk

Insorty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

věc zase rozšlapával, když již celému ovětu
byla průbledna Ť A že Masarykovi nebylo jiš
pic přičiňovati, vyznal sám ve své delegační
řeči: „Celý svět již ví, že mám pravda.“

Jest hodno povšimnatí, jak Masaryk na
svou obrana dovolával se svého rakooského
vlastenectví. Neučinil tak přímo, nýbrž ne
přímo řka: „Třicet let jsem doma líčen jako
obzvlášť horlivý Rakušan, bojuje ae proti mně
a nyní jest ministr toho názoru, že řečník není
názorem dobrým Rakušanem.“ Po našem soudu
jest tento Masarykův důkaz příliš laciným
zbožím, neboť o nějakém vážném boji proti
Masarykovi, jako dobrému RakušŠanu,není nic
známo. Nějaký mizivý nápad některého noví

náře nebo řečníka aemé váhy ani důkaznéatly.
Dobrý Rakošan pověděl by jednou pravdu,

která svru jasností by přesvědčovala a potom
by nerozmvožoval zahraniční nesnáze, jak to
dobře vystihl delegát dr. Gessrnan: „Není do
jista potěšujícím zjevem, jestliže z tohoto
místa podnikána jest akce, která může míti
pouze ten účel, aby snížila vážnost monarchie
a porušila přátelské vztahy k sovsedním státům.
Takový postap rakouského poslance jestv od
poru 8 povinaostmi, jež slíbil ploiti a musí
proto býti naprosto odsoazen, (neboť poslanec,
cechf náleží ke kterékoli národnosti, má míti
obled v prvé řadě na povšechné zájmy říše a
mé se zdržeti každého čína, jenž mohl by pc
škoditi říši a obývající ji oárody.“

Že Masaryk svou polévku pořádně pře
pepřil a postavil se do světla velmi podivného,
vidno z toho, že v prvém zasedání nebylo
proti něma odporo; když však věc ohříval
po druhé, bylo mu právem nastaveno zrcadlo

Masaryk odpovídaje Aebrenthaloviu Gas:
manovi vysvětloval, jak se dostal k srbskému
soudu, od očhož byl Vasičsouzen. Jest pozoru
hodno. že Masaryk masí nyní stále vysvétlo
vati. Když v čas prvého zasedání delegačního
tslegrafoval Miljokovi, náčelníka ruské strany,
která štvala Rasko do války proti Rakousku,
a když telegram jeho ueobratností roských
přátel dostal se do novin, masil óio svůj otmmý
vati tak, že z celé obrany vysvítalo, jak mo
prozrazení telegrama jest nepříjemno. A přece
Masaryk oblíbil si jiné poučovati takto: „Vaše
řeč budiž: ano ano, ne ne.“

„Jsme, jak bylo řečeno, 8 Bělehradem
v přátelském poměru a nelze nahlédnonti, proč
by nemohl rakoaský delegát jeti do Srbska,
právě tak, jako mohou jint delegáti jezditi do
Saska a jinam“ Vzhledem k tomuto kusn
obrany Masarykovy rozum i cit rozbodně po
vídají, že zájezd jeho do Srbska v době, kdy
sonsedské trpkosti posud nejsou vyblazeny,
s hlediska politické logiky a rakouského vla
stenectví jest hoden odsouzení. I bez přítom
nosti Masarykovy v Bělehradě byly by noviny
o procesu pověděly to, co přinesly a čím do
plněno a potvrzeno veřejné mínění, že úředník
rakouského vyslanectví v Bělehradě dopostil
se podvodu. Ostatně se slovy Masarykovými,
že žijeme se Srbskem v přátelství, divně se
enášejí štiplavé poznámky „Casu“, který co
chvíli připomíná,že srbský soud ovšem mosil
si počínati opatrně z důvodu tobo, že jest
Srbsko proti Rakooska slabým. Jak viděti,
humanitní cíle a nadňení pro smírné vyrov
návání mezinárodních zápletek orgánu Mase
rykova nejeoo vždycky eměrodatoými a možno
je zejména žastrčiti do kapsy, když běží o
smírnoa dohodu mezi Rakouskem, v němš ži
jeme, a mezi Srbskem, v oěmě žíjí slovanští
naší bratři. Jinými slovy: Masaryk mluvil
gramaticky, a „Cas“ v záchvatu upřímnosti ho
voří negramaticky.

Delegát dr. Grabmayer řekl: „Není viděti
rosumsého politického účelu celé této akce.“
Ovšem zdá 60 tak, ale právě,še veřejnost ne
vidí účeln, celá akce orčitý účel ovůj asi má.
Noběží tu jem o Srbsko. Vzpomeňme, jak 60
Srbekam ohledně Bosny a Hercegoviny zaujato
bylo i Roskol A právě teď, kdy připrovuje 00
o 1 Rakoaska, Raska a Německa v povaý



evasek protirevolační, leccos jiš poslouží, aby
6 nepřímo rosněcovala nedůvěra v říši oarově.

Noviny také přinesly správu, že Masaryk
stýkal ae s jedním srbským redaktorem, jehož
list projevil velikou litcet nad tím, še se ne
podařil atentát na jistou vysokoe osobu rakon
skou. „Čas“ tuto správu sám otiskl bez po
známky, čímž taktioky dal os jevo bezúbonnoo
vyeokomyslnost, která notí, sby se četlo mesi
řádky. Že Masaryk do všech podrobností afáry
dobře vidí, akazují jeho vývódy proti „Nene
Freie Presse“, z nicbř poznáváme, že informa
eemi byl sahrnován se všech straa. Na příklad:
« « - „Výkladům hr. Forgácha nelze jinak roz
umět, nežli že hr. Forgách sám o tomto dopisu
srbské vládě řekl a še jí snad idapis ukásal,
aby se zdálo, že on je nevinný, Ukásal však
ordská olddě celý dopis Vančův?“ Touto otázkou
jakoby Masaryk odbrnoval jeden cíp svých
četných styků a jakoby viděl i do srbských
vládních kabinetů. Mluví tedy pouhou pravdu
„Čan“, že srbská vláda masl jednat opatrně,
protože jest proti Rekoaska slába.

Ostatně podivná úloha Masarykova zračí
Be i v jednání delegátů mladočeských, kteří při
vystapování Masarykova do debaty nevmísili
se ani slovem. Poznávali dobře choulostivost
situace a ošemetnoa půda, na kterou Masaryk
vykročil. Postarali se jen o svolení jeho — a
nic více, což jim také „Čas“ vyčetl. Zato bašili
ne kovadlínu agrárníci, jejichž delegát Udržal
rozhodně nesložil skoušku státaíkova, kdyš
tak neproziravě a neodů odněně obnal se černo
žlutým profesorem.

Domníváme se, žo čeští členové delegace
mělí míti dostí na tom, když v prvém zase
dání nedovolenost padělaných listin na pranýř
byla přibita a že s vyšších obledů politických
nemosili jiš připouštěti, aby Němcům v dele
gsčích poskytunta byla příležitost dělati ra
kouské vlastence.

o . +

Zmatek nad smatek. Zvláštního povšimnutí
zaslahují řečníci oslavající Tolstého. Řeči jejich
v. nejednom bodě prosrasojí všechou nejistotu
novodobé filosofie a všechen zmetek mravních
názorů, jímiž prý nabraditi chtějí náboženské
učení křesťanské. Tak na příklad prof Drtina
ve staroměstské radnici v Praze, dle „Času“
us dne 27. prosince 1910, jímavými slovy líči)
podstata náboženských idel Tolstého a dovodil
příbaznost náboženských jeho myčlevek a zásad
e ostatními pravěkými (BuddAe) i novověkými
hlasateli světového míru a lásky k člověku.
V nové době zvykli jsme již všemošným řečem,
majícím odůvodniti ezistenci rozličných filosofů,
e proto již bez údiva přijímáme spojování
Tolstého s Buddhou, poukazojíce na známé pří
sloví, že voda plyne a řeč se mluví. Řekleli
Drtina, že Tolstoj postavil svého dnoba ve
elošba práce, lásky a boje za pravda a dovo
lává-li se hned vzápětí Buddhy, pak netožno
věru jinak přednášku jeko karakterisovatí, než
oním poněkud triviálním příslovím.

Mobutná toubu Tolstého po přetvoření
šivota, jeho pracovní síla a reformační rosmachy
(majíse přece k buddhismu, jako mobutné svaky

nice k slabodecbému pískání vrbové pí
šťalky. Možná dost, že prof. Drtina evým tvr
sením činí také ústopky usilování volnomy
Blenkářskému, které, potírojíc všudy nábožen
ství katolické, odporně fňuká po učení boddhi
etickém. Jest to ematná věc, ale pravdiva. Naše,
eo jest buddhismus svým obsabem a jaké jsou
jeho podněty kn práci, k životním reformám,
kterými slynul Tolstoj?

Tolstojvšudehořceodhalovalscítil bída
lidskou a snažil se ji odpomoci, kdyš ne pro
nikavě prakticky, aspoň vždy svým učením.
Jaké má však buddhismus prostředky, aby
amírnillidskoumravnía tělesnoubida?Marná
otázka. Krásný onen příklad o milosrdaém Sa
maritánu, jehož smyslem dal se ovládati Tol
stoj, nemá v boddhiema ani stopy. Buddbie
(us nikde 80 nenamábá, aby lidské bědy lé
čil, nýbrž stará a0.0 to, aby jim nenadnil od
loučení od pozemské nesnesitelné jsoncnosti.
Kdyby člověk dle buddhismu měl péči o-lid
ské útrapy, přidělával by vi jen starostí a ra
ěil by klid své duše. Smilovnost a láska budd
disma jest vlastně sjemnělým sobectvím, které
všímá si zevnějšího světa jen proto, sby si u
epořilodelších vyrašujících nepřijemnosti.Proto
dobředí Oldenberg, výtečnýsasleo baddhisma:
„Když baddbiemos hlásá odpaštění viny, které
ae, kdo vůči bližnímu dopustil, pak musíme

sorovati, že odpooštěti a omiřiti 6e jest mu
vlastně nšitečnější politikou, nel se matiti.“
Jest to přírozeno u učení, které hlásá jako
hlavní účel utéci tomuto světu a smizeti v ol
ootě, aby "bylo mošno sniknouti všech starostí
a nepříjemnosti. Z tóbo plyne též, še o ně
jském čínorodém počinu, o udjaké práci v
buddhismu nemůže býti ani feči. Proto F.
Halwaldovi buddhismos jest náboženstvím le
aosti n Bortholet 09 táže, sla snad vábošen
atví toto pr oto sa de dakovou
dtrou hoví Jfdikým sla ,

A vyblašuje-li sa Toletoj za společesského
reformátora, nelze tak terdití o Baddbovi, ač
koliv povrchní lidé tomu tak obtějí. Buddhic
mus neměl olly, aby odstraní! rozdíly kast
ladických, již proto ne, že životní pestímism,
jenž jest mu vlastní, nemůše býti obecným
dobrem vretev lidových. Oldeaborg praví : Min
ví-i kdo o demokratickém živlu v ačení badd
bistickém, onto mu se věl roshodností od
pírati, neboť myšlenka na reforma státního a
společevského života byla buddbiemu cizí.

Není potřebí ještě jinými doklady dovo
sovati naprostou nosprávnost mínění, které
spojoje památka činorodého Toletého s prázd
ným a líným buddhismem. A těm, kteří v nové
době vynášejí buddhismus nad náboženatví
Kristovo, uvádíme us pamět úsudek Cham
berlsinův: „Novoboddbisnáne,jenž v posled
ních letech v jistých společnostech evropských
se pěstoje jako lepší náhrada za křesťanství,
jest jen důkazem o rozšířené povrchnosti my
šlení. Život a myšlení Buddhyjest nejvyslovendj

ším učenéa šívola Kristova, tedy tím,
co logik nasývá antitbésou, aco fysik jmenaje
protivoým pólem,

Praktické Ve své přednášce dr.
Drtina pronesl také několik vět, v nichž oka
zovel na úzký vztah Tolstého k náboženství.
Na příklad: „Život jest Bůb, milovati šivot
znamená posnávati Boha. Tolstoj opírá mrav
nost o náboženství a jeet odpůrcem kaltory
rozumové. Lidetvo bez náboženství jest mu jako

život byl Bobem, náleží sice v obor umělecké
obrasnosti, ale nicméně Drtina s Tolstým ur
čitě konstatuje potřebu náboženství a nepřímo
napovídá, že vzdě.anost pouze rozamové, vsdě
lanost bez nábotenství člověka nedostačuje,
vysušajíc a zpavajíc lidetvo proto, še mu ne
vytyčuje posmrtného cíle, bez kterého všechno
zápolení zde na zemí nemá vůbec smyslu. A

otázku po smyela života zde na semi.
1 Masaryk po různa sdůrazňaje potřeba

náboženství. Hledime-li tedy k Drtinovi a Ma
sarykovi, kterak jako vůdčí duchové pokro=
kové intelligence k náboženství se hlásí, nemů
šeme mlčenímpomíjetité překvapující sknteč
nosti, že právě v této jejich intelligenci vědy
okatěji moožíse vyznáníathoistioké (bezbožecká).
Jest to palčivá ironie rozporu mezi ačiteli a
žáky, jiš podobné těžko by bylo v koltaroích
dějinách hledati. Masaryk a Drtina jsou i přes
to, že si proti autoritám leckdy sahovoří, svým
lidem nepopíratelnými sotoritami, jejich. slova
válí, každý jejich výrok v novinách pokrokář.
ských vyhlašaje se za směrodatný, ale v ná
boženství mládeš svým mistrům dává všady
hlasité a určité kontra. Tato věcstává se sko
tečně problémem a nespornou důlešitostí ze
jména vzbledem ke mravnosti, která, jekMa
garyk a Drtina s Tolstým vyznávají, opírá se
o náboženství. Odkud to, še vůdcové snaší 50
rozsóvati zrna a — v srdcích poslachačů
vzobásí koakol? Odkod to, še na snaby náčel
níků stoupenci odpovídají posměchem athoisma
(besbožectví)? Věc jest důležitá nejen pro Spo
lečenské zájmy, v uiobž besbošectví zanechá
valo vědy stopy roskladu, ale-i pro vůdoe
samé, jimž nemůže býti přece Ihostejno, když
mravnost, o oiž tak usilají, podkopávána jest
samými jejich šáky.

Nevykonali bychom svého: úkolu, kdy
bychom neakázali na příčinu, která tento stav
myslí a pokrokářské intelligence saviňuje. Pří
čina předem všeho jest a eamých vůdoů. Zájem
o náboženství u pokrokářských vůdců po na
čem soudu nenaplňoje celých jejich bytosti,
protože spočívá splše na theorii, nešli na cíle
vědomém přesvědčení a na upřímném citu.
Důkazom toho jest, že nikdy ani nepoknsí se
sakřiknouti ty, kteří proti jejich snahám
v listech pokrokářekých atheismu boldují.
Zvláště „Čas“, tělesný orgán Masarykův, do
přává mladým atheistům Fáditi do vůle a jest
obvyklým místem, kde mládežbudononosti svá
bezbožecká vysnácí ukládá. Mohlo by se tak
díti, kdyby Masaryk a Drtica o náboženství
pouze netheorisovali ? 4 četných dokladů ake
sojeme oa příklad, jenž paraduje v Besedě
Času dne 28. prosince. Kterýsi mladý pán do
kazaje tam duševní rozhled a myšlenkovou
bloubka vypravováním o vzniku svého athe
ismo. Nevěra u něho povstává Sak snadno a
tak rychle, jako IMůyžčlověk převléká kabáty.
Vysnává se tam s opřímností chvály hodsou,
Bese jeden sašer stol s0.alheislou, (bezbožsem).
Posději pročetl si Milla a pak jediná kniha po
stačila, Krejčího „Filosofie přítomnosti“, a

ce otal stoupencem pantheisma, který nuspokojil a všechay pochybnosti arovnal. Těohto
několik. řádků postačnje, abyse otevřelo okno
do.duší těchto Mamrykových a Drtinových

žáků. Nemůže býti také výmluvnějšíhoM tharýčení o duševní chadpbě a nezralonti. Tolstoj,
o ušmě k .a.Dytlna;

doaství eloslýmnovémživotem, rl:

vával ohromný materiál kaih, ponořoval se do
hlabin lidských daší, sledoval kaSdou myšlenku

náboženskou a Úloaofckou od jejíhoprameneaž do konce, uvědomil sobě, jek vytváří te
Zivot dle zásad protináboženských a nábošee
ských, a ta český kář rosřeší si nejilvot
nější zájem přečtením jedné kvihy a vyjaemí
si na obrátka a hravě e, kterouž šijea
dýchá veškeré lidetvo. Apotom přijďte a ži
kojte nám ještě, še pokrokářské mládež vášně
nepřemýšlí|

Neméně k roskladu náboženského pře

avědčení a šívotapře kritika, kterou Masaryk pěstuje proti náboženství katolickému.
Mládež je učeliva a vidoac, še mlstr podrývá
náboženství nejpředošjší, hází přes palubu né
boženství vůbec. Žádný meč není o jediném
ostří. Každý meč má dvojí ostří; kdo raasl
jedním, poraní 6e drahým; kteréž pravdy Ma

sorvé stává so poudcem a svědkem v jednéosobě.
Hlobšího přesvědčení náboženského ne

může podporovati teké vědecké a flosofické
hledisko učitelův a vychovatelů aniversitních.
Masaryk to byl, jenž 8. proaince 1907 v posla
necké sněmovně prohlásil, že podstatnou snám
kou moderní vědy vůči katolické filosofii jest
agoosticismas (nepoznatelnout Boba, jeho zje
vení a t. d.). Jak mohou tedy působiti ve
prospěch nábožeaství řečí učitelů, kteří ujiš
tají, že o Bohu a zjevení nio nevědí, ano
jsou přesvědčení, že ani nic o tom všem vě
děti nemohou? Pak ovšem hledisko toto dává —
jen ten závěr, še jest docela přirozeno, když
mládež řečí o náboženství nedbá a ženese sa
Macharem a pomáhá uskutečňovatí tupoblavé
alle volných myšlenkářů, kteří krtčí svou fo
sofií Boba popírají a učíce duševníma vývojí
člověka zo stavu zvířecího, veškera mravnost
sopečně spalají. Marné vaše řeči o náboženatví,
pánové! Praktické důsledky dávají na jevo, še
za vašeho vedení a filosofování mládež propadá
všdy víc náboženskému a mravaímu rozklada,
který, nejsa ani osvětou aní pravým pokrokem,
věští pohromu přimykáváním mladých lidí
k nebezpečným a protispolečenským proudům,
proti nimž posud nikde jste neprotestovali.

. .
Obsvlášíní soudes. K řádkům svrchu uro

-deným připojajemo poznámka o onom eondei,
jenž pochlubil se svým bezbožectvím. Když
„dával podřízeným úředníkům oběžník o aluž

hodil: „Pro mě to není, já jsem atheista.“
Tento soudce, o jehož jméno a osobu nám z
běží, jest zase jen znamením naší pokrokářské
doby. Ohlabiti ee svým atheismem, znamená
vlastně dělati ci pošklebky s vlastní inteligouce,
zBaDená z nejposvátnějších potřeb člověka dě
lati si masopustní úterek. Jestliže dav, zfana
tisovaný obmesenou flosofil uocialistickoa a
volnomyšleokářskou, vyzdvihuje na ramena
toho, kdo veřejně se prohlásí za atbelstu, měl
by onen p. 804doe věděti, že tento pozlátkov
cár vzbozuje zase voucitnou újrpnost u li
kteří stadojí, myslí a jsou Bivota znali. Jo
událo se mu asi nikdy přemýšleti, še kdysi
athejsm byl módou, ale dnes jest jiš spétně
nickým šosáctvím sejména těm, kteří dovídají
se od přírodozpytců, že svět se vší velikolepoa
harmonií formulka bezbožeotví již rozdrtil.
Tento p. soudce jest zase jen zarážejícím do
kladem duševní mělkosti v době, která křikem
o své kultoře takořka ochreptěja. Doporačo vali
bychom tomato pánovi právě jsko soudoi hla
boký výrok Wandtův: „Boz viry v Boha, bez
náboženství nemůše ua delší dobu obstáli
žádné právo.“

Obrana.
(Ce visí nad celem Bvropom. Rudé

máky se mooži na všech ovripských nivách
a 600. demokratické despoty nedovede ukojiti
nikdo. Myslilo se, že republikánské zřízení
nebo že ustavení liberálních a sednářských ka
binetů radé mazlíčky na delší dobu uspokojí.
Marná naděje ! Madý prapor vlaje tím revolač
něji, čím více se před ním vlády sklánějí. Dů
kladné naučení dala světa poslední obrovská
stávka ve Francii. A oož v zednářské Italii?
Tam nepomohou všecky komplimenty sednář

ských ministrů, tam zaniká bos„praktickýchvýsledků i ohnicý pochlehný semity
Nathana. Marno i domlouvati soudrahům, ša
vojsko zednářské Italie mosí hájiti i „pokro
kový“ stát proti útokům velmocí „z
nických“ a Ze tedy v sájmu vlastní By
600. demokraté mají věrně sloušiti praporůám
italským. Radý Bumbrlíček jest velice v
maglený s nervésní. Vědyt 000.demokratiské
ústředí italské roshodilo k mladým vojízům
tote provolání: :

„Vojména jakési prý povinsosti k



pově,dalekood vašehorodiště, mesilídi ne

nácemi o holých syrových zdech, do strašlivé
ezeěeice Jidí nejrůznějších charakterů a nářečí:
Kaeárny jeou amuteým vězením, jež drží vás
v hrůsných svých spárech, a s vás nadšených,
tivatu 8e radojících, energicky mladých lidí
učiní předčasné, amořené staroe .. . „Vlast“
sechoe lidi, ale tvory hluché, slepé, jen poslou
ehajicí . .. Soudruzi! Chtějí vás podvésti, pod
záminkou obrsny „vlasti“ obtějí z vás učiniti
vrahy. Vymkněte se jim, a budou-li vás ontiti,
než — miřte dobře a uemrfte ty, kteří jsou

nou všech dnešních nociálních nearovna
ost! Důvěřujemevašim karabinám, které dalo

vám du ruky měšťáctvo, spoléhající na váš
servilismus; naž, baďto pamětlivi, še jste ne
přáteli kapitalistických tříd; spolébáme, že
svých karabia užijete v nejkrásnější a nejepra
vedlivější valce, k válce občanské mezi prací
a kapitálem, mesi vykořisťovanými a vyko

řistovateli. Ústřední výbor sociáluě-de
mokratický.“

Tak tedy strans zpapuých vásilníků se
tváří, jsko by byla proti krvavému bojování.
Soe. damokracie italská, která 8e rozjásala nad
bestiálními vrahy barcelonskými, vraždícími
celé řady katolíků, tváří ge rozčileně nad vo
Joy, určenými k obraně vlasti a k zamezení
domácích krvavých bojů. A hned obratem raky
radí k „nejspravedlivější“ válce, která by vlastně
byla oejzákeřnějším barbarstvím, k tuhé válce
občenské, která by kosila i všecky ty, kteří
po velikém strádání a šetření zcela poctivě
nabyli majetku. Provolání radého tábora ital
skóho má býti vážným znamením pro všecky
státy. Nechf všude vlády konají nad lidem
epravedlivost a nechťtaké zároveň chrání rázně
pokojné občany před živly revolučními. To jest
jisté, Ze radí ve svém postupu neustanou,

kod jiné občany svým terrorem nezotročí.
lády však mají všude bájiti občanskou 800

boda i —proti demokracišanarcbistické, která
bývá horší než vláda některého jednotlívého
mocného despoty.

Politický přehled.
Prašské smiřovačky a tozase vinou

"jak prokázáno na poradě kiubovních
ů 4 ledna a nejvyššího zemského mar

šálka prince Lobkovice. Podkladem jednání
měly býti kompromisní návrhy hr. Fr. Thuna.
Ale posl. Pacber jménem Němců prohlásil, že

tio DárkyJenn pro Němoe nepřijatelny.Nadotaz dr. dy, zda mají snad jiné návrby,
edporěděl, še je věcí Čechů, aby přišli s no
vými návrhy. Dr. Škarda na tato zpupnou od
pověď prohlásil, že České strany trvají na svém
snesení z 19. listopadu 1910, aby Němci pro
pestili berní předlohyza prohlášení permanent.
Dosti vyrovnávací komise. Posl. Pacher na to
eznámil, že Němci žádají, 1.) aby byly sněmem
projednány všechny předlohy, pokud byly v ko
misi schváleny, 2.) aby ae ve sněmu hlasovalo
© resoluci Baerenreitherově, 3.) a aby zákon o
krajských vládách byl dojednán do L. listopadu
$11. Po krátké poradě Čechů prohlásil dr.

tyto něm. návrby za nepřijatelné a tr
vají-li na nich Němoi přece, musají ové

or o jednání za zmařené,ježto Čechové
bez toho zašli na krajní mez ústapnosti.

něvadž Němai neukazují ani dobré vůlepro
smír, je poslání
vyslovil politování nad zmařeným vyjednává
mím, ale prohlásil, že chápe české stanovisko.
Nejvyšší zemský maršálek princ Lobkovic ro
sechvělým hlasem prohlásil, že si vždy uklá
dal reservu, ale nyní musí prohlásiti, že ně
mečtí poslanci opětněsvé požadavky stupňovali.

Ce šeď? Podobně jako katolicko— konser
walivní „Vaterland“ takékřesť.sociální „Reiohs
post“ obviňuje německé radikály, že oui zne
možnili dohodu v Čechách a praví, že oktroy
v“Čechách stane se asi aezbytnýmPřes to se
však tvrdí, že v českoněmeckých konferencích
budo so pokračovatineúnavně dále, ješto do
Řoda v Čechách musí býti provedena. Ovšem
wčeském srdci za takových poměrů ustáluje
ee přesvědčení, Ze jsme voděni Němci stále za
mos a pomalu že už je nedůstojno, aby se
dhové súčastňovali českoněmeckého dohodování.
Wřeto věra včeském lidu, který jest syt už

. všeho toho smlouvání o českou kůži, a nejřa
ději by sabřímal do Vídně:Pryč so vším do
bodováním a zařiďte Čecha i Němce důstojnou

" ěmoprávnost ve všem. n všude!
Bývalýmínárir dr. Foři o siduaci. Dr. Fořt

vyslovilse na schůziv Koařiini,Besitunoe po
Etickádá so vysloviti dvěma větami: 1. Věasko

ti Čechům. 2. Na politickém horizontě obje
„ájí se nastávající nové volby. Dr. Fořt dále
tvrdil, že baron Bienerth si dohody v Praze
měpřál.Rozpuštění poslanecké sněmovny a če
ského sněmu, není-li otázkou několika neděl,
tel jistě několika měsíců.

Zolášiní poslání hr. Fri. Thuma.V německém
i českém tisku stále se objevuje zpráva, že hr.
Fr. Thun bude jmenován místodržitelem českým,
aby dokonal českoněmecké vyrovnání. Zprávy
tyto jako pravdivé potvrzuje i předseda něm.
nacionálního svazu bar. Čhiari, který prohla
Šuje br. Fr. Thuna ra vhodného zprostředko
vatele míru v A „Vaterland“ dokládá:
„Kdyby měl hr. Thun skutečně převzíti toto
výjimečné poslání, neučinil by tak jako pouhý
místodržitel, aby nynějšímo kabinetu hrál ma
rionettu ve fraku místodržitelském. Jeho poslání
bylo by výjimečné a on by ho vzal na sebe
toliko s přesvědčením, že jedná jako zástupce
císaře samého. Žádal by, aby zasedal též v mi
nisterské radě jako ministr bez portefenille, za
stupující celý komplex českých otázeki“ —
Zprávu tuto uvádí také korrespondence „Anstria."

Nový vyhazovSchrsinerův. Dr. Schreiner byl
dosud členem výkonného výboru ústavověrného
velkostatku v Čechách. Po rozbití pražského
vyjednávání, na němž v zákulisí měl Schreiner
opět lví podíl, objevíly se v novinách útoky na
činnost tohoto štváče a útoky ty vycházely
z řad konservativního velkostatku. Dr. Schreiner
žádal, aby se ho výkonný výbor ústavověrného
velkostatku ujal. Tento však odmítl hájítí
Schreinera. A tak dru Sohreinerovi nezbylo, než
z výkonného výboru vystovpiti.

Škandály při sčílání liduve Vídmi. Národní
radě vídeňské a redakcím tamních českých
listů došly nové nesčetné stížnosti na křiklavé
nesprávnosti, páchané při sčítání lidu. Na př.
v XXL okresu vyplnili členové české sčítací
komise 3000 tamějších Čechů 13. odstavec
obcovací řečí českou. Ale sčítací komisař ta
mější mladičký učitel seškrtal všecka tato
správná udání a prohlásil krátce, že obcovací
řeč ve Vídni je prý německá a že žádnou ji
nou řeč nezapíše. Dokonce i předsedovi sčítací
komise škrtl obcovací řeč českou a napsal
„deutsch"! — V jiném okresu zapsána byla
sice otci a matce obcovací řeč česká, ale šesti
jejich dítkám chodícím do německé školy ně
mecká.

Zmalky v Turecku. Několik delegátů mlado
tureckého výbora odebralo se zCařihradu do
Soluně, kde se mají konat opět porady s dele
gáty ústředního výboru o otázkách vnitřní po
litiky. Dále docbázejí ze Soluně zprávy o usta
vičném kvašení v Albánii, které se jeví v opět
ných srážkách na černohorských hranicích.
Hlavní úlobu prý tu braje vůdce albánský Bo
letinao, Albánci, protrhnuvše žik turecký, pro
nikli do Malesie, kde dostali z kruhů obyvatel
stva posily. Aby bylo další šíření vzpoury za
mezeno, poslala tam tureoká vláda ihned dělo
střelectvo a dva pěší prapory a kulomety.

Španělskýkrál nastoupil cestu do Maroka
v průvodu ministerského předsedy Canalejasa
a ministra války.

b

stále v největším výběru má na skladě

B. Melichar,
knihkapectví, nakladatelství,
„ antikvariat *

- (WHradci Králové.
R. 1908.

Bosnemy sdarma-a frenko.

Zprávy organ. a spolkové.
Blozské Předměstí. Doe 15. Jedna o 7.

"bod. večer tdrdžení české mládeže lřant.
poclální veřejnou členskou schůzi s přednáškou
slč. Čermákové a vdp. faráře Konečného.

dají Mesí ara: organlsce. poachovsképrru spe. 600. poacho spo
lečný přes v hostinci „Na Btaré.“

Černilev. Na Nový rok drakráte (odpo
ledne a večer) provedena na našem jevišti Fie
káčkova „Čarovná noc“. Boubra byla bezvadná;
spěvy předneseny sa doprovodu pí A. Hojnépre
cisně. Rožie vip. Ant. Macháně ukazovala velikou
píli a pochopení. Škoda, že musel odejítí na jiné
působiště. Spolkový plas se dobře vydařil, ač ná
Jedí nevěštilo tak četnou návštěvu. — Na Jména
Ježíš 15. t. m. bade valná schůze Jednoty, v níč
přednáší sl. Čermákova pro dospě.é i mládež.
Přijďteš všichni přeblédnouti naši práci a vy
elechnouti výbornou fečnici! Zař Bůh!

Týslště u. Orl. Křesťansko-sociál.spolek
lidový pro Týniště m. Orl. a okolí pořádal ca
avátek sv. Tří Králů dne 8. ledna svoji výroční
valnou ochůsi, kterou sabájil p. předseda Martin
Typlit u přítomnosti četných členů A všech míst
ních duchovních v čele s vidp. Karlem Dvořákem,
farářem a duchovním rádcem spolko. Z obsáhlé
Jednatelské zprávy, kterou činnost spolková sa
uplynulý rok 1910 jasně a přebledoě byla nakre
slena, vyjímáme následající : Spolek pořádal dne
23. ledna m r. reprenentativní ples, který se ve
lice stkvěle vydařil, neboť navětíven byl více než
90 páry. Ples tento předcházel kure tanečních
hodiu, který řídil pěkně člen apolku p. Joa. Be
drna. Co 8. týče divadelních předetavení, sebrány
byly tHzením vip. Jus. Ježka, kaplana následující
díla: 1. „Kříž u potoka“, obraz ze života dle
stejnojmenného románu od Kar. Světlé, zpracovaný
Štolbou; 2. „Staniž se vůle trá,“ obraz ze života
0 4 jednáních od J. E. Šlechty; 8. „Ideály maa
želství“ veselobra o 5 jednáních od Kagena Bar
tože; 4. „Poklad“, obraz z vesnického života 0 4
dějstvích od Karla Pleakeře. Při epolku zřízen
těloevičný odbor „Orel“, jenž čítá na 30 členů,
a kterýš horlivě sapočel své cvičení os larském
dvoře laskavostí vldp. faráře k tomu účelu pro
půjčeném. Za tím účelem apolek opatřil značným
nákladem tělocvičné nářadí, jako: činky, věcí ke
skoku potřebné a j„ Dále k opatření nových di
vadelních zařízení velmí slušného nákledu spolek
též nelitoval. Tak spolek stal se wpolumajitelem
div. podia se spolkem „Besedou“ z Týništé n. O.
v „Papském domě“, dále opatřil 2 div. proměny,
které velmi pěkně vymaloval č:en našeho spolku
p. J. Koldíaský, malíř. Spolek eúčastnil se kor
porativně církev. slavavstí a průvodů na „Vskfí
Šepi“ a na „Boží Tělo“. Na valné bromadé kato
lickó strany čes.ó v Praze ve dnech 27. s 28.

března m. ?. pastoupen byl důstojné spolek nášsvým předsedou p. Mart.Typitem, známým hor
livým průkopníkem zásad křesťanských ve veřej
ném životě, jenž svými řečini na sjeziu tom pro
nesenými k objasnění moobých časových otázek
přítomného našeho života přispěti se aoažil. —
Spolek protestoval proti urážkám, učiněným 84
mitou Nathanem na Sv. O:.co Ps X — Na řeč
nický kurs v Hradci Králové ve dnech 10.—17.
července pořádaný vyslal spolek nadané své mladé
členy el. Hanu Čermákovou, sl. Lidnšku Š jaovou
a p. Jos. Kozla. Absolventi tohoto kursu vědo
mosti takto nabytó znamenitě uplatňojí, předná
šejíce nejen ve středu našem, nýbrá i v jiných
bratrských spolcích blízkého i vzdáleného okolí.
Slmě zaseté bylo, jak patrno, v půdu úrodnou,
přineslo jiš a dá Bob v budoučnosti ještě více
přinese mnobo zdárného ovoce na obranu našeho
se všech stran nespravedlivě napedanéhbo sv. ná
boženství. Přednášku v našem spolku měl p. říd.
učitel V. Špaček: „O potřebě katol. nábožeoství
pro český národ“, dále mládeží i dospělým před
nášeli mistní řečníci: dp. Frant. Komárek, kate
cheta a jednatel spolko, vip. Jos. Ježek, kaplan,
sl. Huna Čermáková, p. Jos. Kozel, kuihař, p. F.
Rybka, slóvač a p. Ant. Zlidě, strojník. Spolkové
kniborna v roce minulém rozmnožena v řadu -n0
vých svazků a jest velmi čile a pilo svláště do
růstajtcí mládeží používána. Z časopisů odebirají
Be: „Čech,“ „Obnova“ „Štít“ „Časové Úvahy,“
„Práce“ „Venkovan,“ „Jitřenka.“ „Meč“ „L'a
dové Noviny,“ „Lidové Listy;“ „Malotivnostatk,“
„Dorost,“ „Pravda“ (rideň«ká.) Vyborovýchschůzí
konal spolek 12. Při nových volbách ze duobov
ntho rádce opět zvolen vldp. Karel Dvořák, farář,
se předseda p. Martia Typit, mistr kovářský; do
výboru p. Jos. Votroubek za místopředsedu, dp.
Frant. Komárek, katecheta, za jednatele, p. Jas
Kosel, mistr koželatský, zs pokladníka, p. Joz
Bedrna, slévač šelesa, za koihovníka, p. Václav
Hioušek, zedník e p. Joe. Baudyš, rolalk. Za má
bradalky p. Lad. Hledký, mistr kopytářský a A
Aat. Eliáš, strojalk Za rovisory účtů „zrolegi vp.
Jos. Ježek a sároveň sa režiseura a p. Jan Ma
reček, mistr ebavnický. Za kolportéra arožaášjede

tářský a sa správce divadis p. Jos. Frymi, ho
dinář. Kéž dá Pán, aby ae čionost sp-lková i
v sovám roce utěšeně rosvljela. „Zdař nůb l“

-© Lilbětát. Zdejší katolická jednota pořádala
dne 6. ledna výroční řádaou valnou bromadu- Dle
jednatelské zprávy jevil ne Život spolkový mint
lébe roku následovně: Jednota pořádala 18 sobůsí
výborových. Schůst spojených a přédatškami byl
osm. Přednášeli: Vidp. Ant Idě, farář s L -mnice
B/P. „O svě cestě do Londýna“. Dp. Vítězalar



Kedrnor „0 slavnosti otevření spolkového
doma“. P Kaši Ješek, kaadidátučitelstvíz Lom
nice n./P. „Mládeš na cestách žívotem“. P. Frast.
Těhník „O tělocvika“, „O protikatolickém boji
Macharové“, „O sociálním postavení dělného Jida“,

Zdali je církev katolická spátečnickos“. Dp.
Stříbrný, kaplan se Mříčné „O důlešitosti

tiska“. Po slavnost otevření spolkového
domu. Průvod do chrámu Pámě byl imposantní

se 7 prapory dodaly mu zvláštního lesku. Ve
chrámu Páně — přeplněném věřícím lidem, pro
mlavil neúnavný, v pravdě apoštolský řečník, vy
socedůstojný pán kanovaík Dr. František Šulc
a Hradce Králové ne slova Písma av.: „Vystavěl
sobě dům ku přebývácí svému.“ Nato sloožil
slavnou zpívanou tmbi sv. za assistence okolního
dachoveustva. Odpoledne přednášel za velikého
účastenství v zahradě spolkového domu alovatný
p. poslanec Václav Myslivec: „O kaltarních, ho
spodářských a politických poměrech katolického
lidu“. Oslaveno 25letó kněžské jubileum vldp. fa
ráře Frant. Dobnálka. Zábavní odbor sebrál 7 di
vadelních představení a sice: „Spanilá Savojanka“
(2krát), „Na valdětýnské šachtě“ (2krát), „Lucifer“,
„Bobatá holka“, „Ideály manželství“, „Na dašičky“,
„Čarovná noc“ (3krát). Zábavy pořádány dvě. Ples
a op:lečný věneček. Založen těloevič. odbor „Orel“
o 22 členech mažských a 84 ženských a zřízena
ep lková kapels. Spolek súčastníl ee 16. října, ve
výročol den úmrtí dp. Ludvik. Kůglera, bývalého
zdejšího kaplana, korporativně alavných služeb
Božích. Z časopisů odebírány: „Nový věk“,
„Selská obrana“. „Venkovan“ (47), „Štít“ (52),
„Meš“ (28), „Jitřenka“ (28), „Kříš a Maria“ (74),
„Naše mládež“ (12), „Obnova“ (6), „Ludmila“ (16),
„Sv. Vojtěch“ (160) exempil. Mimoto rozšířen byl
veliký počet katol. kalendářů. Celkový příjem
jednoty obnášel za minalý rok 4049 K 74 bal.
Vydání 3628 K. Při volbách zvolení byli pp.: Za

dn Josef Machytka, za místopředsedu Jos.
lák, za jednatele dp. Karel Prucba, za poklad

sika Jos. Plichta. Do výboru pp.: Frant. Pospíšil,
Jos. Pospíšil, Čeněk Prášek, Fr. Šmid, Fr. Sedláček,
Jos. Sedláček, Jos. Fejfar, Jos. Holec, Fr. Junek,
Frant. Těhník, pí Fr. Fejfarová, sl Bož. Nyklová.
Revisory účtů pp.: Josef Fejfar a Fr. Pospíšil. Kéž
i nadále vyvíjí jednota zdárnou činnost a získává
bojně stoupenců a přísujvců! Zdař Bůh!

Jareměř. Dne 8. t. m. odbývalase V. vý
roční řádná valná bromade našeho katolického
spolku, při níž až na malé výjimky svolen přede
šlý výbor. Zdař Báhl

Roveň. Naše katolická jednota pořádala
dne 6. ledna přednášku o cestě po Japonsku a
Americe, provázenou světelnými obrazy. Vldp.
farář dašický, Ludvík Hora pozván byl sa řeč
míka. Své úloby se zbostil znamenitě. Ve své 2
hodiny trvající, poučné a sdravým bnmorem pro
sycené přednášce vylíčil jasně a zřetelně poměry
v Americe a zvláště v Japonsku, což všeobecně
eo libilo, tak že účastníci vldp. řečníka na konci
přednášky bouřlivým potleskem odměnili a vyslo
vovali přání, by vldp. řečník brzy k nám zavítal.
Děkujeme vřele vldp. řečníku za jeho poočaou a
sábavnou přednášku a přejeme apřímně k další
jeho činnosti mmobo zdaru. Zdař Bůh!

Litemysl. Nověsřzený spolekkaoliskýchpuní a dívek v Litomyšli pořádal dne 8.
t r. zdařilou schůzi, na níž přednášela al. Frant.
Jakubcová, redaktorka „Jitřenky“ z Prahy, spůsc
bem poutavým o růz. organisacích a ženské otázce,
za účasti asi 300 osob, jichž se většina ku spolku
přiblásila. Schůzi sahájila obětavá předsedkyně pí
Ant. Kaplanová, přivítavší všechny shromážděné.
Zvlášť mile působila účast našeho horlivého pana
probošta vadp. „Fr. Křivohlávka, který s nevšední
ochotou spolkové stanovy vypracoval a velmi pobě
nou přednáškou účel spolku vysvětlil. Vzdávámo
mu tímto nejvřelejší díky, Dále badiž vzdán dík
dp. professora V. Blažkovi, še laskavě přijal
fankci spolkového rádce duchovního, jakož i za
bmotnou podporu v začátcích; rovněš důst. pánům
B. Kacafirkovi a J. Dvořákovi, že schůzi návště
vou svojí poctili, Nejsrdečnější |díky vzdává též
spolek náš al. výboru zdejší křesť.sociální jednoty
mužů, kteráš nám svou místnost velkomyslně bez
platně propůjčila a přizakládání polku svou sku
Šeností a radou nápomocna byla, zejméns pánům
Fr. Šponarovi, Fr. Capouškovi, J. Doležalovi, J.
Vaňkovi, jakož i zavítavšíma bostu, horlivéma
členu jednoty v Příbrami,p- Al. Petrusevi. Další
Činnosti spolkově Zdař | Katolicko- |
jednota paní « dívek.

(Chvejemee. V neděli dne 8. t. m. připra
vili členové místní skupiny odrašení venk. ml
dele našemu obecenstvu příjemný večer. Po delší
přestávce sehráli dramatický kus „Paličova doera.“
Ačkolivv osaděběhem5neděl hrálose čtyřikrát,
byl tranný sál pí Vaškové + pravém elova

apředsta:r děirě kpřilákala liké odstvís v v veliké mn

ních bostí z vojna ajětě, Bo
jeli poromm.Jakoě 1 Hodášovie, lak to mistopovosem,
téměř nedostačovala. A ko oti účiskajících badiš

přiznáno,ševe O ouatkvěle, ač někteřív hlavníchrolích bylina jevišti
poptvé, o čemž uvědčil obrovský neutuchající

potlesk a Časté
Jednotlivéosoby nelse namístě torato Urititovati,
ale místy smích, místy hrobové ticho a lesknoucí
60 slza v oku byly svědectvím jak mistrně jed
notlivé scény provedeny byly. Zvláštního ocemění
však zasloužila sí sl Maškováv úloze Šostákové.
Ačkoliv nábloa a velice těžkoa nemocí v posled
ním týdau uvržena byla na lože, tak že muzila

dou vschopila se a « velikým sebesaplením, vlast
ního zdraví nežetřío, ochrála svou roli velice
pěkně a tím ukásele, co zmůže pravá láska jed
potlivce ku společné dobré věci. Zajisté še sku
Pina ospokojens výsledkem timto nenstane ve své
dosavadní práci a připraví zase svým přísnivoům
brsy tak nevinnou a ušlechtilou zábavu. Upřímné,
přátelské „Zdař Bůh“ další práci přeje R.

Bousov u Honova m.Doubr. Našečilé
sdražení křesť. soc. mládeže připravilo nám na
evátek av. tří Erálů zábavný večer sehráním tří
veselých sktovok. Žívá souhra vašich mladých
ochotníků svědčila o vědomí, že hrají ve svém
vlastním — na nové zřízeném svém jevišti. Každý
£ účiokujících s porozuměním podal úkol svůj. Tak
v prvním kase komu by nelíbil se fotograf nmělec,
jek vítá a obsluhuje své zákazníky, a tito kterak
všili se ve svou roli, že všecko obecenstvo strhli
v živé veselí. Výboroým kouskem pro náš venkov
byl výstup: „Z městské služby“, v němě al. Lori
svým živým přednesem s Aničkou a Mařenkou
podala pravý obrázek dívky, jež ulažbou v ač
meckém městě ztratila svou prostou mysl, jež jeat
ozdobou venkovské dívky. A snad nejvíce pobavil
nás pan Dr. Jedlička se svým Matějem, který
přímo uchvacoval veškeré obecenstvo svou přiro
zenou brou a neličeným humorem; k nim v doko
nalé souhře družili se pan mistr barvíř i jeho po
domek. Však obecenstvo bojným potleskem odmě
hovalo po celý večer zdařilou hru a noméně i při
pojené dvě deklamace žertovné, jež roztomile před
nesly slečny ochotnice. K tak zdařilému vočeru
naší milé mládeži srdečně gratulujeme a přejeme:
Statač v před!

Katolická organisace pre okres
česko-skaileký ua moohostrannépřánípořádá
dne 22. t. m. taneční vínek v botela pl Fr. Barto
níčkové (v horním sále). Začátek v 7 hod. večer.
Hudbe novoměstské osobním říseaím p. kapelníka
Boše. Čistý výtěžek jest určen blahodárnému účelu.
Nechf se dostaví všichni milí katolici, kteří 0e
chtějí pěkně pobaviti mezi svými. Prosíme, aby
návštěva byla co nejčetnější! Na rilou shledanou|

. Hera Kutné. Va.ná hromada sábavního
odboru spolku sv. Vojtěcha vána dne 8. ledns
1911 v místnostech na staré Poště. Zahájena zs
přítomuosti více neš 5O členů panem předsedou
Adamcem; osvětlilaco nejlépe v průběhu jednání
činnost a zdar zábav. odboru. Ze správy jedna
telské badiš uvedeno, že odbor pořádal v minulém
roce 8 divadelních představení (veuměs cenné hry)
a můžese směle 00do počtu postaviti vedle
místního ochotnického spolku. Vedle těchto diva
dejsích představení pořáda! několik veřírků, tak
že na kašdý měsícv roce připadlobuďdivadlo
neb večírek. Že se sdarem byl každý podnik pro
vázen, tomu nasvědčuje pokladol zpráva, která
v příjmu vykazuje oslkem 2319 K 30 hb.Z příjmu
tobo bylo upotřebeno as správní výloby 1916 K;
v tomto obnoau jest sahrout také náklad na zové
jeviště, dekorace a různé jiné rekvisity v obnosu
688 K 29 b. Darováno bylo: menšinovým školám
60 K, na české alužby Boží 60 K a chudým dě
tem 70 K. Vydání činí tudít 2208 K. — Jak
správa jednatelské tak pokladní byla « povděkem
schválena a pokladní po vyslechnutí zprávy revi
sorů účtů uděleno sbsolatorium. Zpráva p. reší
sérů, jiš přednesí dp. Mažina, vyzněls po zevrub
ném probrání činnosti v rfoce minulém v to přání,
by se sdražené ochotaiotvo věnovalo práci i ns
déle s takovou láskou i chutí jako dosud, což

věsebecně přislíbeno. Následující volby předsednictva a výboru nepřinesly nic nového, ježto c
svědčení a obětaví pracovníci ali opět novoa
volba. Ku konci zprávy této b přojeveno přání,
by daný návrh ma utvoření hudebního kroužka
byl rsat re vážnou úvabu. Za.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy díovcovní. Jmenování jsoa pp.:

Dr. Frant. Šaje, čestný kanovník,koaazist.rade,
professortheologie, jmenován b. kommissarem s

úlce v Noré Pace, Dr. Gestav Domabyi, konsist.

rada, prolmntKeologio, bekommieneronna av igymaasiu v Rychnově a. K., Dr. Frant,
konaist. rada, rektor knělského semináře, b. bom

missaremna c. k. reálce,ma c.k. a88
divčím reálném gymnasiu v Pardubicích, Fraat.
Proschwitzar, b. vikář, děkan ve Vrchlabí, b. kos
mimařemne reálném gymaasin ve Vrohlabí; Vilém
Chmelíček, vík. sekretář, děkan v Dolních Kralo
vicíob, b. sotářem, Váci. Dvořáček, farář v Níškově,
vikariátaím sekrotářem, Bzpositorism canonicale
obdrželi pp.:Fraa. Kubének,farář v Jarornici,
Jos. farář ve 6
farář v Křešíně, Vladimír Hormov,katecheta

v Hlissku, ze administratora do Rychmbarku, Aut.:
vě, ma koop. do Pou

chova, Viktor Kudroovský, kaplan v Libětáté, sa
katatele u ov.Barbory v Kutné Hoře, Jan Biskup,
kaplan v Petrovicích, sa administratora do Bára
waldu, Josef Tožín, kaplan v Č. Bělé, za kaplane
do Ústí u. Ori, Jiří Bliaka, katecheta ve Vam
berku, obdršel dimiseí do Olomácké diecéce, Bob.
Kobra seavýpom. katechetu ve Vamberku, Karel
Průcha, kapli. v Lomnici, za pros. kooperatora do
Libětátu, Jos. Pavel, koop. ve Vojeorě Městci,sa
sdministratora do Přibyslaví: Na odpočinek vstoupil :
p. Fr. Kotrbelec, děxan v Přibyslavi, Jan Zakrigl,
farář v Ullersdorfa. Uprásdněná místa: Přibyslav,
fara, patron. Eduardiny koežny Kbovenbů!ler-Metech
a Elotildy hraběnky Festetica, Nieder-Ulleradorf,
fara, patron. nábož. matice, obojí od 1. ledna 1911.

Mariánské drušíny v Hradel Král.
oslaví svátek nejsv. Jména Ježíš společným ava
tým přijímáním v kostele Panny Marie. Slavnost
započné o 6. h. ranní a koná se následojícím po
řadem: 1. Uvítání Jeho Exe. nejdp. biskupa Dra
Jos. Doubravy. 2. Přede měí av. zpívá se pisek:
„Zavítej, av. Duše, k nám“ 3. Při měiav. až do
posdvihování: „O Jesu, spáso moje.“ 4. Po pro
měně do přijímání: „Tvé srdce, Jesu, vosrátosti.“
5. Mezi společným přijímáním: „Přijď, o sladká
lásko, ke muě.“ 6. Promlava Jebo Excellence po
posledním evangeliu a po té záslibná modlitba.
7. K požehnání: „Paoge liagaa“. 8. Družinakou
bymoou se ukončí slavnost. — Hosté « města a
okolí jsou velice vítáni.

Z Radolfina. Pan Josef Voženílek, maji
tel automatických mlýsů v Předměřicích a. Lab.
zaslal jakonovoroční dar částka 20 K ve pro
spěch ústavu a spolek Mládeže v Bačetíně u HN.

čsta o. M. 5 E. — Ředitelství ústava vděčně
přijímajíc dary tyto, vyslovuje člechetným dárcům
vřelé díky a volá upřímně: Zaplať Báb!

Vánoční bra v Berremacu. Choranci
bisk. Borromaea sehrají v neděli dne 15. ledna
1911 vánoční hra: Čarovná noc. Ve třech jedná
ních s proměaon. Na Jos. Flekáček. Zpěvy a
průvodsložilA.K. .Začátekvpěthodin
odpoledne.

Dobro inmý komitét dam opatřilpro
chudé chovance zdejšího ústava hluchoněmých
k vánoční nadílce: 58 m barinězého plátna
na prostěradla, 20 m barevné látky na košile pro
chlapce, 26 m modrého krysetu na noční kabátky,
20 m látky aa zástěry pro dívky, 60 m kanafatu
na pošivky, 6 párů punčoch, 6 párů ponožek, 90
m látky na pokrývky šatů, 2 malé věšáky, 36
kartounových šátků pro dívky, 35 vázanek pro
chlapce, 3 krátké zimní kabáty pro chlapce,št uk
sové obleky pro 5 chovanců a 1 mtéže látky
na sáplaty, tkanice, knoflíky, černé a bílé niti,
jebly, čarvenou bavlnu ke známkování, 10 m le
movky, rám k vyšívání pro dívky a 1 malý ba

břlenělysd yh Hodn rukavic. — Mimotoispěly ojlc my z výbora peněžitýmidary:po5Kpí AnnaÚzurbováapl AnsaNo
váková; po4 E: pí Karolisa Eogiberthová, pl
Bohumila Kořískorá, pí Terezie Stefanová a pí
Pavlina Tolmasová; 3 K věnovala al. Adéla Ki
Glová. — Dále zaslali: p. Václav Javůrek 90 K;
p. Fraatišek Koudelka, učitel v. v. v Pooce 6K;
p. lékárník Koštál ve Vožici 3 K; p. Jos. Jelinek:
evíčičky na vánoční stromek; pí Anns Hatlová:
klobásy; pí Marie Špalková: cukroví s látku Da
záplaty; p. Albrecht Mahlburg, továrník ve Smí
ficleh, bednu vína; p. Vojtěch Rátř: čokoládu,
pomeranče, fiky a ořechy; nejmenovaný obrázkové
kniby. — Ředitelství ústavu hluchoněmých vzdává
jménem chovanců všem šlechetným dobrodincům,
zvláště pak váženým dámám dobročinného komi
tétu nejnotivější díky a doporučaje obndé dítky
bluchončmé vzácné přízní spanilomysiných dam
i v letech budoucích. — Zaplat Bůh nastokrát!

IL šermířská akademie pořádánabude
královéhradeckým dermířským klubem pod pro
tektorátem sl. městské rady dne 11. února 1911
t. r. v 8 hodin večer ve dvoraně Adelbertina za
opoluúčasti pražských šermířů, A. ryt. Sokolow
skiho, diplomovaného mistra šermu při král.
České šermířské škole i členů vlastních. Vsrůmt
Bubu amočnil rozšíření letošního programu o
hromadná cvičení klabovních elevů ve ta. Na
pořadí italský flouret, kord, šavle a dýka. Úřad.
maitre d' assaete laskavé převsal p. dr. O. Klum
par. Po vyčerpání programu tanec při hudbě c. a

. plaku. Reklamace řízeny badtež 24
p. R. Helwichav Hradci Králové.

Záložníúvěrníústavvradci rá
lové. Stav veškerých vkladů u náz činil koscsm
měsíce prosince K 80,594.186-— ben úroků, plas
K 104591 —.

Zálečna v Hradel Králové. Výkazza
měsleprosinec 1910.Stavvkladů měslceK
1,706 870-—. Vlošeno během měsíce K 109.843 —
vybráno K83.249 —, stav koncem měsíce korua
1,785.464—; stav půjček počátkemměsíce korua
2,895.606-—, půjčenoběhem měsíce K 176.561-—,

K 66.698-—,stav koncemměsíce korma
2,507.604-—; rezervní K 174.70%—; uávodní
podíly K88468 —, obrat K 1,516.600-—.



Městská rada v Bradel Hrálové ve
ochbásídoo 1:1. ledna 1911 učinile tato usnevení:

VK návrhu p. Al. Hofbauera, člena obec. výboru,
savede 6 stálý policejní dobled sa křižovatce
před botelem „Merkur“. Techas. kanceláři bylo
uloševo vypracovati na opravu zdi hřbitovní v

„Locbesicích ropočet. Příspěvek člena zakládají
cíbo sašlo 60 „Klubu přírodovědeckému pro sova

"rovýehodníČechy.“-— Panu A. Derátómu, hostín
skému, uděleno bylo povolení k otevření mistnosti
hostinské přes policejní hodisu, do odvolání, za

ohpzaných podmínek. —. Pam Ant. Hájek, kovář,vybídne se, aby zřídil mousalkový chodník před
domem čp. 220.

+ Emannel Miřlovský. Dne 10.t.m
semřel po krátkém, bolestném utrpení na Král.
Vinohradech školní rada Emsone. Miřiovský, c.

"k professor královéhradeckého paedagogia v. *.
známý český básník, intimaí přítel + Svatopluka
Čecha. Narodil se 24 pr-Rince 1646 v Jindřichově
Hradci, kdež vykonal studia gymnasijní. Nato
studoval filosofii v Praze. Stal se domácím učite

-jem v domě K, M. baruna Villaniho, pak vycho
vatelem v polské rodině vo Vídní a od r. 1872
do 1885 vyučoval ns reálkácha gymnasiich,v Li
tomyšli,Olomouci,Prostějově, Pardubicícha Praze.

-Od r. 1885 —1908 působil nepřetržitě na c. k
paedeg"giu v Hradci Králo:6. Do Praby 60 ode
bral na trvalý odpočinek. Hradec miloval velice,
leč při odch du mu bylo útéchou, že v Praze
bade míti čostější styk s Vrchlickým a jinými
starými literáraími přáteli. Zdraví jeho bylo otře

-seno, ačkoli při nočkolikerém zájezdu do Hradce
ujišťoval, že 86 mn daří velmi dobře. Naposledy
ani bolestná operace nedovedla ho četným přá
telům « ctitelům zachovati. Miřiovský byl muž
vysoké,štíhlé postavy,elegantní,vlídný; rád pra
coval všude, kde mobil sárodu prospěti, byl rati

"novraným řečojkem a otcovským přítelem student

-k svým představeným. Pro svá vlastenecké snaby
pes] mnoho obětí — i na své karieře. Jeho

„jméno před dvaceti lety bylo v Jierární obci ve
lice zvučné. Mistrné verše jeho působí dosud jako
budbs. Jič za svých studií účastnil se různým

„způsobem literárního ruchu. Stal ve zakladatelem
-s redaktorem táborského „Lužničana“, v Olomouci
-redigoval „Besedu“, „Prostějovské Noviny“ v Pro
stějově, „Peraštýn“ v Pardubicích. Byl dlouho
letým referentem „Pokroko“, „Lumíro“, „Zlaté
»Praby“, a „Politik“. Zaspražského pobytu také
byl spolupracovníkem „Národních Listů“ v hu
dební rubrice.. Kromě četných příspěvků drob
ných vydal básně: Márinka r. 1869, Básně 1889,

„Básně 1881, Nové básně 1886, Šimon kostelník
v Poetiotých besedách r. 1886 Památce Caldero
mově 1981, dále povídky Mezi vůlí a činem (v Ko
líně 1879), Povídky a kresby (Pardubice 1882),

upa Rapovídky (Prake n Kromě tohona adu rozprav paedagog.cko-gramatických.
Přeložil z Goethe „Wertherovystrasti, Haner.
lipgova „Abasvera“ a j. Ačkoli byl Mibiovaký pra

-covaíkem skromným, stalo se jeho jméno v Če
chách velice populárním a celé gonerace žactva,

„Jež odchoval, vzpomínají na svého bystrého a dob
rébo učitele 8 velikou vděčaostí. Roku 1900
zemřel mu ya akademik, což bylo pro něho pře

'těškou stráton. Nyní oplakává strátu jeho chot
-a dvě dcery. V dějinách České literatury a vla
steneckého snažení zůstane jeho jméno zapsáno
písmem významným. Budiž mu zachována neby
„noucí Čestná pamět! Odpočívej v pokoji!

Zásadová klikatima. „OsvětěLida“ se
„Belíbí, že zdejší katolicky křtěný pamsterosta dr.
'Ulnch eúčastnil se na nový rok katolické ponti

ne „pbo ka vědyt k Kenko list zrovnaokny v o pohlavára řetva ab
ského, israelita dra Vohryzka, který při daranet
aloh příležitostech jest horlivým návštěraíkem aj
nsgogy. A bere si tam modlitební knibu. Dr. Vo

myslíme, še si pranic starosla nezadal,
Jestliže posdravil osvícesébo, umění milovného ka
tolického arcipastýře, který jeví pro kulturní snaby
větší a obětavější zájem než nejpokrokovější zdejůi
"vemité. Ostatně p. starosta obvykle zdraví každého
slušného občana hradeckého předem. A povašaje-li
pokrokářský tisk některou úklosu za velikoa,
af zi vzpomene na komplimenty vlastní před
lidmi, kteří národu našemu »eprospívají. Patrao,
kdo malichernými výtkami spaží ne rašití klidnější
-soatití a zaechocovati společnou kultarní práci.

Koncert na oslavu ZSletéhotrvání
„Obccné Kuehymě“, jejím dámskýmodborem
m. , OMBORÍLŮ Be Program byl
sajímavý, provedení mistraé. V popředí všebo byl
"ovšem p. Fráňa Daniel, žák prof. Baštáře a býv.
král. koncertní mistr v Cetymi, jehož předchásela
s pražského koncertu českých šurnalistů nejlepší
pověst. Zklamání jeme nebyli. Vyspělé jebo tech
sika překonává hravě všecky obtíše, tak še se
může bes překážky oddati tomu, co s virtuot
činí mistra: odaševačlému přednese okladby.
„Zvlášť mile působí jeho příjemná kamtiiéna, která
se výborně uplatnila v Mendelssobnově koscerte
Jo—dar. Přidané Van GoBasovo Scherso ovl
00 zvláštní procisaostía Fibichův tklivý Posm

obed neníjea techaickádovednost4 , nýbrž že dovede porozaměními citem

ošiviti avou hra. Litujeme, že povolující struny
rašíly mletra ve bře. Projevujeme přání, abychom
uslyšeli p. Daaiela záby znovu; prosté jeho vy
stapování zjedoalo mu přízeň všech, arovns jako
nemohl nikdo odepříti uzaání jeho uměaí. — Pí
Jančová přispěla k lesku večera zdabilými ukás
kami svého repertoiru konoeriního Umění její
vítězílo jako vědy. — PÍ E Marešové doprovázela
besvadně; litujeme, še neměla příležitosti samo
statněji ukáseti krásu své bry. Koncertní klaviroí
psrt Soboeckovy somaty, kterou hrál p. Daniel
v Praze, byl by tu příležitost jí poskytl a pro
gram by byl obohaceno novinka. — Vedlebudby
a spěva čestně se uplatnila recitace. Krásný pro
alov p. prof. Hornofa. jímě básník vystihl význam
dne, s pochopením přednesla sl. Uirichová. Váe
obecná pozornost byla dokladem. jak vroucně a
tklivé přednášela. -—Pl Jirotková, kterátolik zá
sloh si zjednala o Obecnou kuchyň a uspořádání
akademie, teké činně ge súčastnila procítěným
přednesem melodramatu „Sačtenky.“ — Šťastný
den měl p. kapelník a skladatel Mádio— Vereus.
Způsobu, jským doprovázela kapela Mendelssob
nův obtížný koncert, musíme opravdu gratulovati.
Byl tu výkon snamenitýa hře solistově besvadoč
přiléhal. Provedení Smetanovy „Šárky“ dokázalo
na jakou dokonalost p. kapelník vojenskou k+
pela přivedl; i nejobtížnější skladby programní
hudby zdároě provede. Jako solista zpíval p Mádlo
výstižně písně v různých fečích jakož i zdatilé
skladby ové a byl bločně akklamován. Melodram
pSněženky“ dokazuje gice veliké sohopnosti skla
datele, ale zároveň poučuje, jak těžká je volba
vbodného textu melodramatiosého. Redujeme se
z velkého dspěcho, kterého si dobyl p. kapelník
Mádlo-Veress. Zdařilý průběh koncerta vyvolal
všeobecné uspokojení, Ikteré budiž díkem tém,
kteří akademii tu uspořádali a k jejímu zdaru
přispěli.

Všoobocnáúvěrní společnost v Hradci
Králevé. Za měste prosinec 1910 bylo vloženo
K 86.825 13, vybráno K 31 28706. Zápůjček po
skytouto K 162.084'02, aplaceno K 114 96972.
Členských podílů přijsto K 440-— Obrat poklad
niční za měsíc prosinec 1910 činil K 1 19758690,
coš nejiépa svědčí o velice čilém pohyba obchodu
u této mladé, avšak velice čilé úvěrní společnosti.
V číslech těchto nejsou obsaženy výsledky docl
lené filialkou v Braě, která rovněž velice dobře
prospívá. Úplná bilance za oplynalý rok, která
bude obsahovati čísla nad míru přísaivé, uveřej
něna bade co nejdříve.

„Benkovní zprávy,“ vydávané Českou
baokoo, přinášejí ve svém ledaovém čísle tyto
články: „Z hospodářského života v Rusku, Dů
věra v akcii a Cena její kdysi a nyní, K úkolům
úřednictva. peněžního, Bursovní přebled, Česká
banka před novou emissí, Česká banka v roce
1910, Rakonsko-chorvatoká akciová paroplavební
společnost v Puata“ jakož i jiné zajímavé zprávy.
Jmenované číslo obdržeti Ize zdarma ua přihláška
u České banky a její Aliálek v Hradci Králové a
ns Smíchově.

Přiredov klab pre sovore
vých. Čechy v Hradci Králové se ustavil na
schůzi konané v pondělí o 6. b. več. v Besedě.
Klob vytkl si za účel pěstovati přírodal vědy vůbec,
starati ce o přírodovědecký výskum serverových.
Čech a úiřiti sájem o přírodu. Prostředky. jimiž
chce ollů avých dojíti, jsvu jednak přednašky a
rozpravy vědecké i lidové, referáty o novájších
pokrocích vědy, ztízení odborné knihovny, vyda
vání vědeckých i populáraichpublikací aoxkorse;
v Hradci pak založení botanic. zahrady, jež by
byla epolečnou i pro Školy, a abírek, které by
byly podkladem budoucího masea přírodovědec
kébo. Členské příspěvky jsou: BO K jejnou pro
vždy pro členy zakládající, 4 K ročne a 1 K zápis
ného pro Členy činné; příspěvek členů přispíva
jících bude stamoven valnou hromadou. Do vý
boru zvoleni: VI. r. J. Norák, první zakládající
člen, starostou, MUDr. O. Klumpsr místostaro
etou. dále professoti K. Prokeš, J. Mareš a Dr,
J. Zavřel, vroboí městský zahradník J. K. Valeš
a c. a k. leamistr R. Hacker. Za náhradníky:

noček z Koklea. Do dozorčí komisse: prof. Steblík
a ing. J. Jindra. Zreme všechny, kdož mají zájem
o přírodu, eby hojsým přistupovázím za členy
Činnost apolku co možná :arychiili. Bližší informace

oobotně: podá ing. K. Prokeš,prof. reálky v Hradciové.

Ne odvrácení gormanisace českých
dítek dolnerakonských přispělv měcici
vinci 1910 opolku „Komenský“ ve Vídoi -III/8
Strobgazse 45, který vydršoje nysl Ď obsoných
škol. 3 opatrovny, 5 škol jazykových u školu po
radovací: politickýokres Hradec Králové: Hradec
Král. Prof. Fr. Rojthárek 1 K, J. E. Darchánek
1 K, Úřednícic. k. pošt. úřadu 2 K, P.J. Brabec
1 K. —Mokrovovsy.M. Pasderka5 K.— Pile
toe. J. Šrámek5 K. —Přím.Dol.V.Joba2K.
— Bétery. Zpěv. ochot. spol. „Miadota“ 30 K
a sbírku do pokl. 11 K. — Svéty. Al. Kosíček S K.

Kukleny. Odbor zemské jedaoty soulro
mých úředníků v král. Českém vHradci Králové

a Odbor zemské ánoty soukromých úředníků vkrál. Českém v Kuklenáchpořádají v sobotu 14.
ludumT911 o S. hoď. večer v sále hostince „Chi

oago“ v Hradci Králové II. (Pražské Předměstí)
tohůzi soukromého úřednictra, na níž „O dnešaím
postavení a>ukromého úřednictva a vztehy jeho
ku společnosti“ promluví pao Ednard Houdek,
tejemník „Zemské jednoty soukromých úředníků
v král. Českém v Praze.“ Doatavte se všichni or
geaisovaní i nesdružení! Pořadatelé.

Vysnemenéní. Nejdp. opatbroumorský
dr. Bruno «tvrtečka obdržel od -J. V. komtburský
kříž řádu Františka Josefa a hvěsdou.

O«obní se Stěšer. „Signumlaborisde
liter paracti“ sa 40leton věrnou alužbu propůjčeno
bylo v tyto day c. k. místodržítelstrím velecté
véma panu řiditeli reviso/ kanceláře a patronát
níma komisaři velkostatku sádovakého panu Josefu
Svobodovi, majiteli rytířakéhořádu Františka Josefa.
K tomuto zeslouženému vyznamenání přejeme panu
řiditeli apřímně a srdečně voláme: Ad multos aonos !

Vrašda v Mříčné. DělníkJiroušek, veliký
etitel rudé „Pouhodaě“, janácky zanevřel na broz
nou církev. Také jednou přišel ua faru oznámit,
te vystoupí z církve. Myslil, jak se překvapeným
katolíkům zježí vlasy. Ale tam mu bylo řečeno,
že mu ještě poradí, jsk se to dělá. Osvícený ten
maž totiž nebyl v úřadovánía psaní příliš sbéhlý.
Zebladl, ale vykoasl jiný hrozný čin. V hostinci
Bacharově popljel a dostai jistou dávka piva
zdarma, aby netropil randál. Dar přijal ochotně,
sle podmínku aevyploil. Když se v pozdaí bodiné
noční p. bostinský k jeho stolu přiblížil, Jiroušek
jej probodl, tak že p. Bacbar ve dvou dnech
skonal. Vrah zatčen.

Nechanice. Farní chrám Páně náš o vá
nočních svátcích osdoben byl krásnými, amělecký
provedenými vánočnímijesličkami, £. £v.Betlemem.
Práce jest opravdu překvapující avojí rázovitostí
v provedení jednotlivých sošek, a proto naplněn
byl chrám náš zástupy věřícího lidu o těchto
svátcích, ač počasí bylo nadmíru nepřlenivo Zvláště
mládež nachází svoje potěšení v kostele, kdyš
zříti může tak názorně provedené zobrazení ra
dostné události Botlemské. Nemůžemenež vřele
odporačiti všem duchovnímsprávám, chtějí-li způ
sobiti radost mladým istarým, chtějí-li dostati do
kostelů zástapy lidí, aby podobné jesličky sřídily
v chrámech svých. Obnos na zřízení jich potřebný
sežene se všdy sbírkou, jako stalo se u nás. Zá
sluby o jesličky ty mé frma B. Bek, sochař
v Kutné Hoře, jenž obzvlášťsolidními podmínkami
platebními, jakož i poměrné nískou cenouumožnil
postavení jich. Začež zaslahuje vřelých díků i
upřímného odporočení.

Nechanická samospráva. Hibitove,
hřbitove, sahrado zelená, co se u nás 6 teboa
děje, je bistorka šeredná! Do čeho jsme Be neza
kousli! Místo do argentinského, do břbitoraI
Bude to dice terdé sousto, doufáme však, še si

nA uěm přece někdo zuby vyláme. Kdyby nebyla
věc opravdu vážné, zučínal bych a našim občaném
radil takto: Dělejte to jako já, to je pěkná zábava.
A skutečně, jek živ jsem Be tolik nemasmál jako
teď. co jsem dopisovatelem „Obnovy“. Dne Ó. t. m.
byla zase schůse k vůli hřbitovu a sice dle para
grafu. Víte, co je paragraf? Takové malé zna
ménko. které, obrátí-li se hlavou dolů, vyblíší
jako dříve; ono však za to nemůše. Schůze svo
léna byla i na doba a nás neobvyklou, skoro na
poledne, jsko by pávi čekali, že 12. hodina jim
brsy udeří. Když se tedy sešli v radě, musím i
já s trochou do mlýna. Po požáru města, když
i kostel starý vyhořel, zrašen hřbitov, který s6
do té doby kolem včho nalézal a založen nový,
kde dosud de nalézá. Tenkrát bylo to na mlsté,
does však roshodač nikdy! Svědčí to zajisté o
lásce a úctě k svým mrtvým, že nalezeno místo
takové, o kterém ještě dnes platí úsudek, že lep
šíbo u nás vůbec není. Než vyskytli se lidé, kte
rým plekáší, aněto jej mají před okay. Historio
tetu tábne se již celou řadu let. Posomek, na
kterém se hřbitov nelózá, patřil obci. Pro soko
lornu místo také bylo, toliko pro školu jsme místa
peměli a museli draho platiti. Jisté nenadáli 8e
tehdejší občané, že přijdou jejich potomci a badou
jej chtíti naspátek. Že ho nesakramatili jako místo
pro sokolovou aynější pokolení, čo je jisto. Ti
staří zpátečníci vymínili pro sebe i budoucí, že
mechaničtí odpočívati badoa zdarma. Na to apo
zornil sám městský rada, když se o břbitově před
časem jednalo, a dovozoval, že naši chudší občané

a jak dopadi, je známo. Tím však spečetěn osud
našeho hřbitova. Ne z potřeby, ale se vzdoru, že
byli poražení, žádáno za jeho zrušení. Než při
komisjoaeloím.obledání uznánsa způsobilý. Sdéláa
tedy záduší plán aa úprava spředložen obecoíma
úřadu jako dosorčímu orgánu k schválení. Leč
plán nebyl přijat. Přitom poukazoval člen sastu
pitelstva, bývalý náš pam notář, že by syní mobly
existovati hřbitovy vedle sebe dva, totiž zádušní
a obecní. Nato vyskočil jiný člen zvaný „doktor“,
(ale bes diplomu) a svolal: „To my noohoame 1“
— Žádáno za zrušení snova a dobrozdání vysnělo
sice jako poprvé, alo našla 060vadu v tom. že D6
dostačuje, še je malý. Na sákladě tom c. k. bejt
manství hřbitov jo a nařídilo stavbu nového.
Na to, še srašením těžce postižen bude náš lid,
se nikdo aeohlíšel. Páci výboři k tomu větělnoa
mičeli, aby se náš „lidumil“ neškaredil, meb to
prosímmachbon násznamená.Omtotižrozdává



J

všechnyfaakceamandátydovýborua volbyty
jsou jen formou.Nedivím se pak takovému novo

pečené výboru, že přiběhne jakodivý s ratúsu domů a již za u křičí: „Máminko, uš

jem tam.“ A naše obyvatelstvo Be ani neozývá.lomu stačí jednou sa rok vejšlap ne obecní útraty
e mesbytnou přitom „Hranice vzplála“, po případě
i demonstrací. Národ sina to pohubuje a pobručí,
dýchá a dříme dál. Poměry opravdu divné! Od
loučením obcí Lubna, Bobětuše, Kobylice, Opatova,
konečně i Kunčic a St. Nechanic poškozeno bude
místní živoostnictvo a obchodníctvo, a stavbon
nového hřbitova bndeme biti všichni. A tu by bylo,

pe Maděro, na místě, abyste se za nás podě
al, když to tak dobře umíte. Uvádím z jiných

buserakých konsků ještě poslední a naší dívčí mě
Hankou. V té chtělo se zaříditi ústřední topení.
K vůli tomu jsme zakopali tisíce do semě. Když
to vylezio na denní světlo, ta zbrozili se někteří
dalšího zadlužení obce a po velikém úsilí a na
máébání nápad ten konečné pobřbili. Pro nějakých
20.000 to je maličkost, to se sáhne jen do kapea.
Dnes teprve můžeme posoudit, o jakou vymoženost

přišli. Jaká by to byla výboda při nynější
drahotě pro nás, kdyby při ústředním topení to
pilo se vodou a my nemuseli při tom topit ublím!
Takový pokrok nenašel by 80 ani na Kamčatce.
Naše fáma však povídá, že budeme muset pořídit
perní čerpadlo jsko užívají ua Labi a k obsluze
ma místo strojolka vypsati konkrra, Státi se takové
kotrmelce jinde jsko se dějí u nás, již dávno ta
kové představenstvo bylo by pohrouženo do té vody.

Nechanický hřbitev. Přifařenýmobcím
Nechanie s starostům připomínám a vskazuji, že
to bylo v květou 1904, kdy byli všichni starostové
a komisse o. k. okr. bejtmanství shromáždění za
přítomnosti zemřelého okr. lékaře s Hradce Král.
Urbana. Ten protokolárně prohlásil, če na úmrtí
komissí uvedeuá je starý hřbitov dostatečně pro
stranný, ve zdravotním ohledu nezávadný, že větry
jdou do polí, že má nejlepší a najvyšší místo, že
e zákonné vzdálen od obydlí lidských, že no

1 nikterak studoím. Není tedy příčiny, proč
by měl býti zavřen. My opřeli jeme se zřízení no
vého břbitova z ohledů finančních, že by hrob ať
velký nebo malý stál 20 K a více, protože se
obyčejně nešetří, když lid má platiti. Přáli jsme
ei rozšíření hřbitova a ne znovuzřízení, Bnde-li se
hřbitov znova zřisovati, že si sřídíme hřbitovy
uvé. Nechanicím nešlo o nic, Jen břbitov prohlásit
za nepostačitelný a my jsme protokol podepsali a
teď se uhodilo na nás zaříditinový hřbitov. Řeklo
te: „Venkov musí s námi l“ To ne tím však ne
řeklo, če si obce veskovské nemohou zříditi ové
břbitovy. A tak se také děje — obce, které půjdou
u Nechanicemi, vědy budou více platiti, neš ta,
která se odtrhne. Přemýšlejte, uvažujte | — Ven
kovský radní.

Tragická emrt v Jaroměři. Dne9.
t m. o dhod.odp. chtěl majitel provasnickédílny,
hnané elektrickým mot.rem, p. Bedřich Červený
(na Pražském předměstí) vhoditi na stojan 6 cív=
kami šňůru, určenou k návivu cívek. Postaviv 'se
Ba podstavec, na němĚjest stojan umístěn, spadl
náhle do stroje. Hlava byla zbetvořena tak, že
mozek vytekl; část tváře bylo utrženo, oko vy
raženo a levé ucho rospolceno. Krev stříkala na
všecky strany. Byla to hrozná podívaná! Tak tedy
při práci sbynal pečlivý živitel rodiny| Každý ho
upřímně liteje.

Webraška. KřesťanskáJednota av. Václava
saslala protest proti jednání římského starosty
Nathana, jakož i adružení mládeže a udružení
všeodborové a vyslovily Sv. Otel evou oddanost a
úctu. — Dne 11 progince sehrála křest. jednota
bra „Terna“ a 26 prosince „Růžová ponta“. Obě
bry se velmi líbily a účinkující odměněny salvou
potlesku po kašdém jednání. Všichni se zbostili
svých úloh velmi dobře. Aby se vícekráte neopa
kovalo, že objednamí hudebníci se nedostavili, u
stavil se dobrovolný orchestr, který v budoucnosti
ehce obstarati hudbu při divadlech zderma. Vy
stoupil již, ač jest v počátcích, v obou jmenova=
sých divadelních představeních a velmi se libil.
Jde o něm všechna chrála. Jsou také v něm hu
débníci na slovo vzatí a horliví. Přejeme mu
v budoucnosti hojného rozkvětu a vsrůsta, — Syl
vestrovskou sábevm jednota letos nepořádala, po

Hzením vip. V. Bořila vánočoí zpěvobru „Naro
sení Péně“ od J. Zelinky a dra Kováře. Prove
den! bylo pěkné, místy úchvatré a zanechalo v di
vácích hluboký dojem. Bouře potlesku byla od
měnou sa namábavou práci a oběť, jiš vp. Bořil
4 členové při nacvičoní přinesli. Hudbu provedl
ase dobrovolný oróhestr; tóšká místa- překonával
lehoe, s bravurou. Zaslouží si všeobecného uznání
s chvály. Krouž.k dorostu mládeže pořádáobčas
debatní večírky, aby mládeš se ovičila v tečnictví

-6 dovedlaznátii odrášeti vtipy a útoky nepřátel.
Wečírky hojně jsou navětěvovány i od členů sbra
třených spolků. To ovšem nelíbí se nepřátelům a

: Oběks po členech některých mrští jedovatým šípema to
i kooková strana pořádala nákladou aylvestrovskou

bídě. Vstupné obnášelo zs osobu 2 K netto. Vše
fidil p.Karel Eraueer l boal do výš

$00 É nečitajev to 4 Mn “ potízsal

rámů k a kulicém a osnm not, ješ zatím
hradil sám. byli sebnání snámou barsumskoa
reklamou ze všech koutů, i p. nakladstel Laichter
musel přijetí, aby viděl, jak se dobruáský pokrok
lacino baví. Výlony k dekoraci byly v poměru
opačném s celek neuspokojil. Těžko dělati = Do

kteréma dražší zásoby pokrmů zbyly. Peastvo po
půlnoci člo do hotelu „Rýdl“ a ehudšl so spoko
jili věomi lacinějšími. Jestliže ai takového způsobu
nóbl vydání všimoe p. berní inspektor, těžko bude
slevovati z předpisů daoě. — Pan učitel Holanec
z Valu, proti Jehož zvolení sa poslance podán 0
důvodněný proteut, nemá právě ustláno na trní.
Učitelský plat neso 2200 K; několikráte více
nesou dva statky v Přepyších, revisoratrí u banky
Slavie 1200 K. Nepočítáme-li plat poslanecký, má
pan učitel ročních důchodů nejméně na 25000 K.
Připomínáme to jen proto, že jeho přátelé dovedou
vyčísti „klerikálům“ a zvláště kněžím každou ko
runku. Není ačitel jako učitel.

Hoestolee mad Wriicí. Předrokom rapo
čala v zdejším městě působiti družina dam pod
sáštitou sv. Alžběty, jejíž cílem jest. podporovatí
chudé a to potravinami a oděvem. Za pravě mi
vulý rok 1910 podpotováno bylo timto Jidamiloým
spolkem 23 chudých. Rozdalo se 311 kg chleba,
305 kg mouky, 365 kg rýže, 27 kg krupice, 8'/,
kg masa hovězího a 3266 porcí hovězí polévky
8 mašem; mimo to roždalo se 76 kusů oděvů.
Bylo by žádoucno, by k tomuto dobročinnému
spolku hojně členů přistupovalo s aby byl vše
stranně podporován. Loňského roku pořádaný
koncert ve prospěch chudých potkal se s žádoncí
přisní ctěného obecenstva, což doufáme že i letos
80 stane.

fSecha sv. Apošt. Jandy Tadeáše
v Brandýse m. Ori. Méstekýúřad v Brandýse
ne právě podařeným způsobem omlouvá se c. k.
okresnímu hejtmanství ve V. Mýté přípisem ze
due 30. listopaiu 1910, « jakých příčin musela
býti socha světce z náměstí odstraněna. — „Scbo
diště bylo prý na rossypání a socha eesutím hro
sila a proto byla odstraněna a při provádění
oprav tak snehodnocena, že na její postavení není
možno myslitL“ — Dle shlédaatí o. k. k-nservá
tora na místě v Cbocni, kam byla socha převe
sena ku kameníku RBeilovi, aby ji přepracoval,
byla ještě loňského roku, ač zoačně otlačena,
schopna po opravě ustavení. Zde ukázalo město
Brandýs, jak váží si památek po otcích zděděných.
Boří sochy, památky ateleté a na místě nich staví
budební pavilony. Dává opracovávati sousoší Ma
riápské a to na újmu jeho atarobylosti i doby,
kdy bylo vytvořeno (1798). Jiné porozumění pro
naše cenné památky má J. Excel. nejdp. biskup
Dr. Doubrava, jek svědčí přípie zuslaný vys e. k,
centr. komissi, která s nemalým povděkem vaala
jej ua vědomí a uvěřejnila v „Micheilg“ — „Ka
dotazu so dne 24. srpna 9383 projevujeme vzhle
dem k dobrému zdání kameníka a sochaře Roils
z Chocně své politování, že se stal pokas 0 „umě
lecké“ přepracování sochy sv. Judy Tad. Žaáme
to ze zkušenosti, jak taková „umělecká“ meta
morfosa starých pámátek dopadá, Pel starobylosti
se úplně setře a celé dílo pak nemá ani histo
rické ani umělecké ceny. Umístění sochy pone
cháváme dobrému zdání komise. V zájmu našich
histor. aeuměl. památek 06 doporoučí, aby vysoká
c. k. centr. komise, vys. c. k. minist. kolta a
vyučování vydalo vhodné připomenutí, še 80 1a
povídá odstraňování, natírání a přepracování soch,
jaké v častých případech se děje, aaiž by pří
sluáné úřady nabyly příležitosti v čas tomu sa
brániti.“

Lázně v Poděbradecb. Micalýtýden
přišlo so v Poděbradech na Riegrově náměstí v
hloubce 85 m na mohutný prameo minerálí vody.
Jest nejsilnější z dosavadolch sedmi pramenů,
skytáťt na 250 hektolitrů vody denně. Nový tento
pramen jast zárukou brzkého a účelného rozšíření
láaní, jež v krázké době svóbo trvání získaly si
všeobecné obliby a přísně lázeňských hostí.

Různé zprávy.
Veliká medůslednost roprosontně

ního českého lista. Administrace„Lidových

rala německými přípisy u Némeů a šidů o inserty.
Nya také „Národ.listy“ vydaly němecioa na
bídku ačmeckým javerentům, Iterá jest tištěna
ve formě „Nár. Lisá“. Pod brdým titulem „Ná
rodní Listy" sačínají německé slova: „la der
Beilsgo erlauben wir uns Eaer Hochwohigeboren
die Nevujehrsansgubeder „Národní Listy“ zur gel.
Elosichtenahme einsasenden und bemerken . . .“
To právě nenínejskvělejším příkladem, jak máme
svá jazyková práva proti Němcům hájíti a jak

máme precovaů (pro sárodobospodářské osvobosení. Ovšemvysvětlitelao to jest poněkud obec
ným nezdrarým proudem a relikou koukureací
mesi časopisy. Demník vyžadaju obrovekého ná

kladu, id se odaákad nehdstiMusí. A.0 Sror=uávejme| Tytéž„hradby nezadajných práv českého
národa,“které k vůligrošůmsekají před némeo
kými židy hluboké komplimenty, vylučojí z čes

kého národa bodré katolické Čechy. Katolíci
čeští, opovážíli se orgamjsovaně hájiti ová práva

jsou pronásledování od roprosentačaích
českých orgánů jako „oejhorší nebezpečenství ná
rodaí.“ Aby komika ještě byla vátěí, vyhasují se
s národa lidé, kteří ještě užívají inísty docela
staročeských krojů, ale před německými židy te
kleká. Kde jest skutečného, důsledného vlaste
nectví víc, to se pozná s toho, že katolické listy,
i když existenčně zápasí, německých posvánek k ie
serci nerozesílají. A liberální orgány, aby mohly
„hájit češství“ a „obětovat 80 národu,“ potřebují
— německých peněs. Ať se nikde rodakce blábová
nevymlouvá, še mení zodpovědná sa sdmivistraci.
Všdyť administrace opatřuje rodakci existenční
podmíoky a při sestavování každého čísla musí
býti a redakcí ve styku. — Tu také vidíme jedno
duché rozluštění, proč protikatolický tisk jest roz
biřenější než náš. Naši protivníci hovoří mnoho ©
velikém majetku církve, ale forinové dobře vědí,
kde skutečoý kapitalismus vězí a kam ae tedy
mají obraceti se žádostí o poníze. Právě žurna
lista zvláště administrátor ví, že žid může platiti
nejvíc, protože má.

Trapná odhalení v obvyklém kon
ntatování smrti. Pařížská Akademieudělila
Dargateova cenu marseiliskému dru [oardovi ze
koihu „O zjišťování smrti v nemocnicích“, která
teď je senescí doe. Vypravuje 60 v Dí, že v De
mocnicích velmi často jsou pitváni neb pobřbí
váni lidé domněle mriví, protože amft nozyišťají
lékaři, nýbrá obvykle jen ošetťovatelky neb slu
bové, lékaři pak dle jejich údajů pouze vyplňají
úmrtní lístek. Sám dr. Icard ze aré působnosti
v Marsilii poznal 40 takových případů. V těchto
40 případech byl omyl poznán, kolik však jich
sůstalo neposnáno| Jednou pitvaný prociti pod
noži lékařů. Jindy studenti mohli poBorovati ještě,
jak erdce bije, když otevřeli hradaík dítěte. Do
konce prý kdysi ošetřovatvlé, aby se nezdržoval,
vložili umírajícího do rakve a zavřeli ji, ač ještě
dýchal. Koiha stane se nyní předmětem soudatho
vyšetřování. — Jeat to špatné vysvědčení pre
pokrok Francie. Leč podobné případy množí se i
jinde. Až by se savedlo rychlé spalování mrtvol,
pak by se snadno utajily netoliko zákeřné otravy
ale i případy apalovácí lidí, mrivých pouze sdán
livě. Dle „9am. Směrů“ uveřejnil Ant. Macek
v časopise „Plastik“ o spalovacích ústavech tote:
„Krematoria jsou dobrá jen po stránce bygienické
a kdo musi záležeti na tom, by mrtví neohružo
vali živé. Kde toho není, je lópa, aby velké pe
níze, jež spálení mrtvoly stojí, byly obráceny va
prospěch živých. Tak zřízovati krematorium v kra
jině málo obydlené, kde je zvolona pro hřbitůvek
půda, v níž rozklad rychlo pokračuje a kde malé
rosměry obce vylučují, že nekupí se mrtvola na
mrtrole, kde htbitůvek je bodné odhlehlý od o
bytných stavení, tam jest krematoriom zbytečným
loxem. Reději pamatajme na živé; při paliva,
které se k vóli mrtvole propálí, ať se raději chu
dasové v zimě obřejí a urarují se nemocí, vznik
nuvších ze zimy a nedostatečné výživy. Estetika
(krasocit) je zde vlastně taze problematická věc,
tlení a rospadávání vidíme denně před zraky
svými na povrohu země, kde rospadává se a tlí
spadané lístí. Proto nelse pořád působit na cit.
estetický. Spálení mrtvoly připomíná také příliš
moderní bratáloí fabriku, strašné baté a ani dost
málo není estetické. Vic ohrožuje zdraví dělnictva ta
ková moderní fabrika, pracující s jedovatými lát
kami, vzdachem, jedovatými chemikáliemi otráre
Dým a prací životu nebezpečnou, nežnějaký 'od
lehlý vewkovský břbitůrek. Nejsem (pro vladnondí,
bohužel, sontifmentálnost se zesaulými; živí po
třebují větší péče a kdyby pár eet korun, ješ apá
lení stojí, bylo věnováno na sechránéní Člověka,
Ba př. na vyléčení vylóčitelného souchotináře, byl©
by to lepší, než pochybná pocta mrtrole. O kre
matorilah nutno říci také pravdy, které be nepo
vídají. jako o mnohýchmoderníchfetišlch (bůžeteb).“

B-e. demokratičtí kavaliži. Na Bal
káně království Bolharské n-lochtiléma pokroku
věnuje ze všech stétů požoraost největší. Ale ta
mější moc demokraté made vším činí kyselou tvář.
Podnikne-li se 2800, nad čím jásá každý upřímný
Bulhar, v zápětí se vytasí radý pozér a néjským
protestem a dkaroblídnou kritikou. Ovšem že tací
nespokojenci sami jsou v postirní práci přímo
komicky nevhrabael. Markantní příklad! Správa
balberského města Samokora dostala se před
krátkým časem do rakoa soc. demokratů. Rozumí
6e, že aspvů jazykem (tedy způsobem nejlacinějšít)
808. demokraté haed byli ochotni „řelormovati“;
hsed prvním jejich činem bylo, še prohlásili Sa
mokov za město „kommanistické“ a na radnici
vystrčili radý prapor. Tyto „obrovité“ činy, které
by dukásal také člověk neumějící číst a past,
byly však také koncem „nových epochálníob činá.“

eřejnost byla svědevá, jaké sásraky ti brdí ry
tři ducha učiní, Zvédavci byli ovšem překvapení,
ale hodně mrzutě. Bulharský list „Rabotnicesia
Bulgaria“ uveřejnila totiž tuto správu: „Sveiál.
demokratická móstská rada ©samokovká avýlle
městský rospočet s 200.000 franků ma 400.000 fr.
To jest tem první kroje k vocimhemu. Vávcky
strany městského rospočin jecu de nejkrajnějíl
míry napiaty. Tedy nevdstranily so 80t taxy ami
žádné jiné poplatky, jak se obecně mínilo a jek.
bylo vědy odsoc. dem. alibováno.Místo toho věnk:



byla odhlasována výpůjčka 400.000 franků, která
Točně zatíží městské sance o 30.000 franků vice.
Tento obnos jest zajisté nadmíru veliký, jestlite
uvážíme, Ze město Bamokov čítá pouze 10.000
obyvatel a nemá žádného průmyalu aci obchodu.
Z ustanovené výpůjčky užije se 130.000 fr. na
zřízení elegantního botelu s lázněmi pro letof
bosty a parku, kde se budou sdržovati jen bo
hati beržoové tři aš čtyřiměsíce v roce. Za 100000
fr. staví se radnice, ačkoli pro město takové, ja
kým jest Samokov, mohla by ee postaviti radnice
sa 20.000 nebo 325.000 franků“ — Tudíž rudí
kavalíři v přední řadě pamatovali na pohodlí bo
batých měšťáků a rudých radničních pánů.

Všichul haličtí šidé ubohými še
bráky ! „Osvěta Lida“ dne 10. t. m. s vážnou
tváří: sděloje: „Od delší doby připravovaná, ne
ustále však odkládaná aaketa haličekého zemského
výboru o bídě a mouzi Židů v Haliči konati 80
bude dne 23. t m. a zúčastní se jí zástupci zem
ského výboru, politikové, rabini a přednostové ži
dovských obcí a jiné osobnosti s otázkou židov
skou v Haliči obeznalé —Účelem jejím jest najít
eosty a prostředky, jimiž bylo by možno bídu a'
použi v čírších vrstvách baličského obyvatelstva
židovského zmenšiti a omožniti mu příležitost
k výdělkové Činnosti. Židovekého obyvateletva
v Haliči v kruté nouzi se oalézajícího jeat 800 000 *
Kolik tedy židů vlastné v Haliči něco vůbec má?
Vědyť všech židů haličských dohromady jeať okrou
ble 800.000. Hochů židovských studoje poměrně
dvakrát tolik co křesťanských. Mnohé velké ústavy
čítají dvakrát až třikrát víc návětěvolků židov
ských než křesťanských. Kdo to ožebračil polské
Mechtice a ty statkáře, kteří na bývalém svém
majetku dělají čeledíny? Skoro čtvrtina velkých
statků vězí v rukou židovských. Selských dršeb
ností padlo židům do ruky ještě více. K tomu jsou
výbradaími pány v obchodu, bankách a průmyslu.
Kde je ta davová bída, odpočítáme-li několik
málo velkoměstských ghett? Není splš nutno pře
mýšleti o hrosném osudapolských chlopů, kteří
jsouce ožebračení židovskou kořalkou, ve velkých
zástupech se stěbují do Ameriky?

A zase vydařemí rudí prácedárel.
Veliké pohnutí bylo v prosinci v Linci. Radé spo
lečenatvo truhlářů zlo se osvědčilo. Tito lidé
ovšem kázali o Shodinné době pracovní, o pla
eenné dovolené, o Gkoranovém příplatku při mimo
řádné práci atd. Pro rndé mistry věk platila jiná
pravidla. Jim dělníci pracovali 10 až 12 hodin.
Stavba budovy okres. soudu v Leonfeldu byla
zadána dle offortolho řízení. Mešťáčtí truhlářští
místři nabídli, že příslušné práce trablářské pro
vedou za 22.000 K, aby mohli uspokojiti poža
davky svých pomocníků. O tučném výdělku mistrů
nemohlo přitom býti řeči. Leč 60c. demokratičtí
trubláři linečtí uvolili de tutéž práci přijmouti za
19.000 K, tedy levněji o celých 3000 K. Oršem
še toto snížení bylo obmýšleno ne účet pomoc
niotva. Tak si počínali lidé, kteří den ze dne kři
deli proti špisavé konkurenci| Když byla práce
zadána rudým zaměstnavatelům, Bli tito obstarat
ai podlahy, trámy s jiné věci u mistrů leonfeld
ských, aby nemusili platiti mimořádaon mzdu svým
radým dělníkům. Taková jest rodá prakse! Vlaatní

prvni pa do vrchu a dobrodiní prokarovati naci

Dvacet největších měst. Die nejno
ch statjatik různých zemí jeví se pro dvacet
vějších měst světa toto pořadí: Na prvém
Londýn se 7,450.000 obyvateli, po té násle

dujeNový York se 4,500 000.Dále Paříž 8 2,745 000,
Objeago s 2,116.000 a Berlín a 3,103.000 obyv.
— Dale se řadí Vídeň s 2021.000, Petrohrad
s 1,550.000 obyv., Piladelfis s 1,533000, Moskva
1,412.000, Baenos Ayrea s 1,147.000 obyvatel.
4 velkoměst, jichž počet obyvatelstva nedoseboje
milionu, třeba uvésti nejdříve Kalkata s 993.000
obyv.; po té Bombuay s 978.090, Birmingham
a €76.000, Hamburg s 868.000, Pešť s 812000,
Liverpool se 763000, Kahira se 603000, Man
ehester so 649.004 a Bio de Jeneiro se 686.000
obyvatel.

Marná příprava ma pohřeb. Lotoso
Novém roce slavil nejetaréí kněz ve Francii ovůj
306. rok, při čemž stále ještě těší ne dobrému
sdraví. Až dosud vykonává své farní povinnosti,
ale vjišťoje, že mu vysoké stáří dělá nesnáze.
Nebyl by se nikdy nadál věku tak vysokého,
přojože pochází z rodu souchotinářů. Proto divil
se, když dosáhl 75. roku, načeš objednal si svůj

pomník. Pg oka v předudal vyrýti: M. Gadenne, $ 1 — poulední číslici ponechal k vy
ryti až po své smrti. Ale když už nadešel rok
1890, otec Gadenne žil dosud. Dal tedy osmičku
na -pomníku vyškrabati a čekal na smrt dálo. Ta
věsk uepřišla, i když nastal rok 1900. Otec Ga
-dedne byl -dosod při zdraví. Nyní však nastala
opfava nová. Dvě poslední číslice masily býti
epdaveny. Nyní však již přestal svéma důmyslu
dávěřovati. Ponechal ma tabulce poaze19%*a to

tní popachal dobrotivě Prokřeteloosti Kor
úry ocíva již bude třeba, leč by we dožil

1999.

.

dně, ;
do bozi hotelu v Poulousu v Americe,

vlájili a ukradli « pokisday b0 dolarů.

Při tombyli dopadenístrášníkem,kterýjels nimi
tramwayí na policejní řidituletví. Náhle vytáhl

drobý rozkázal pasažérům, aby svedli ruce. Tito
v poděšení uposlechli, a drahý hoch, probledav
jejich kepsy, vzal jim hodinky a peníze. Nato při
nutili konduktéra, aby jel co možao rychle ku
křižovstce elektrických drab, kde oba vyskočili a
zmizeli. Přes sto strážníků podniklo hon na drzé
lupide, ale dosud se jim nepodařilo smoeniti se Jich.

Věelieos. Stávka domovníků v Praze (še
prý nebadou sametat chodníky) na 6. ledna ohlá
šená málokde byla dodršena. —| Nejdeštivějším
rokem od r. 1845 byl rok minulý, kdy mimo tro
chu říjnového slunéčka stále jet pršelo, takže na
pršelo 40*/, nad normál., t j. 873 milimetry. —
Zemětřesení, které postihlo Asii, bylo tak pradké,
že jemu není rovoé v paměti lidaké. Mésto Pře
valek zmizelo úplně s povrchu země a na jelo
místě vyvetalo jezero. Tisíce lidí zabynulo bezo
stopy. — Vkostele av. Lukáše v Londýné spojil
pastor Buckley v 72 minutách 87 po sňatku tou
šících párků. — Prefekt koog egace Indexu, kar
dinál Francesco Segna, zemřel. — V obci Beze
renyi u Budapešti zemřela vdova Imreová ve
stáří 117 let. — Chef vladivostockého ruského
mženýrského sboru generál Šigalovaký byl zatčen
pro zpronevěru dvou milionů rublů. — Pro účast

ačkoliv slavnost byla církevního rázu. — Dne I.
října 1910 bylo ve Vídni 242.368 školních détí,
z nichž 119954 hochů a 122492 děvčat. — V
Bodapešti otevřena právě turecká škola. Pro Turky
mají Maďaři školy (ovšem Mongol Monogola jest
blíž), pro Slováky však nic. — Madaři sakládají
v Bosně maďarské koly na místech, kde vůbec
není maďarských dětí. Účel jest průzračný. — Dle
španělských zpráv rychlík, v němé byl průvod
krále Alfonsa, srazil se 8 jiným vlakem. Mnoho
osob jest mrtvých a raněných. — V horní Italii
panovaly minolý týden velké sněhové vánice. —
Ubrerský velkostatkář Ezil Bizooy odkázal svým
12 tašným koním celé své jmění více než500 000
K. Převrácený svět. — Nejlépe placeným úřední
kem světa jest americký báňský inženýr John
Hays Hammod, který má ročně 2 milliony korun
platu. — Předseda ruského ministerstva Stolypia
upozorňuje katolické biskupy, še všecky listy a roz
kasy papežské masejí býti sdělovány prostřední
ctvím micisteratva vnitra. — V minulém roce vy
žádala si vzdachoplavba 31 lidských životů. —
Ve Vídni zemřelnejetarší generál rebonské armády
Karel ši. Tasch, 97 roků starý. — V kruzích
obecní rady vídeňské připravuje se mávrb, aby
těm občanům, kteří se přihlásili k české obcovací
řeči, právo měšťanské bylo odňato. Hotové bar
baretví! — Rakoneko-nberská banka za r. 1910
má21,143 44498 K čistého výnosu. — Daem 1.
ledna přestala v Haliči propinačaí práva. Statkáři
ve svých obcích mohli vařiti pivo, páliti kořalku
a sřizovati nálevy dle svó vůle. Nová úprava po
měrů má za následek, že maocho židů přišlo o své
výsady. Tím zbaví se obyvatelstvo haličské čet
ných židovských pijavic. — V Žandavě u Těšína
zvolen byl sa starostu zednický pomoeník Blu
mentritt. — | Organisovaní chovatelé dojnic ko
lem Prahy a Kladaa dnem 15. ledna svyšají ceny
mléka o 8 hal. na litra.

NL re tační věneček České
1 Akademieké pořádánbade pod protek

torstem hraběte Em. Menadorffa-Pouilly dne 26.
ledne v hotelu Central v Preze. Případné rekls
mace přijímají se ještě v místnostech epolkkových
Praha II., Voršileká ul. č. 1.

Zvláštní jubileum. Byluplynulýrokvý
znamným na jubilea. Oslavováno bylo fobileum Jeho
Svatosti papeže Pia X. a 80leté výročí narození
Jeho Veličenstva alsaře a krále Františka Josefa I.
— Taktéž i oslavila loni jubileum 100letého sa
ložení a 40letého vlastního vedení závodu osvěd
čená, nejstarší frma v seních slovanských, c. a k.
drorní dodavatel Jose! Neškodla, c. a k. výsadní
výroba kostelních parameontů, uměl vyšívání etc.
v Jablonném o /Orl. č. 86 v Čechách. Reelní ka
tolický závod teuto založen byl v r. 1810 a v r.
1870 převzal jej nynější majitel do vlastního ří
zení a v starých sděděných tradicích poctivosti a
kulantnosti jej vede. Hned po převzetí svým dů
myslem, nabytými skašenostmi v obora umění cír
kovního a neúsavnou píli závod rozšířil a veškeré
odbory zavedl, še dnes pošívá světového jména,
coš zvláště i tím so ma podařilo, še v hornaté
krajiě té na venkově má hojnost levných pracov
ních sil, tím i obživy chudémo lidu se dostává,
takže výrobky své může mnohem levněji dodévati,
nežli sávody téhož druhu ve velkých městech a
tím kostelům, sejména chudším se velmi prospívá
a příležitost dává, še sa malý peníz více věci dů
kledných a trvalých ae poříditi může. coš dnešní
dobou na velkou váhu padá. Že výše uvedená
snaha nejen u vld. duchovenstva a vážených od
běratelů uspání došla, jest důkazem -tlálce čest
ných usnání, svláštní důvěra adobré jméno, Jehoš

pude pošívá, ale i unejvyššího trůnu oceněnínaaa! , : ejvyAšty : 0 204 hepáním, tej

e. . k dvorního„hnal Á iné $ "a sdsemských jubile národopisných výstav
v Praze a mache jiných obcelsaýeh výstavách

nejvyšší i státní ceny za vystavené výrobky firmě
té přisouzeny byly. Z důvodů tato uvedených s
že kostelům po tak drahnou dobu let svědomitým
obalubováním si sáslah získal, nemůžeme. jinak,
než-li jmenované firmě ku dvojímu jabileu blaho
přáti a závod ten poctivý, katolický vld. ducho
venstva ku hojným objednávkám vřele doporačo
vati, což vším právem zasluhuje. Uvedená firma
zasílá na požádání první české obrázkové conolky
w zboží k výběra franco. Vis inserát. 

Drahota masa. Soc.demokraté přisvých
protestech rádi si smlenou na chudých malorol
nicích, jako by ty adřené venkovské postavy příme
lichvařily. Zatím chndák venkovao téško udršuje
to, co má. Uvažme, že spotřeba masa u jednot
live proti dřívějším letům značně stoupla! Po
čem jest pilnější poptávka, fo přirozeně stoupá
v ceně. Pracovních sil při zemědělství jeví se
stále citelnější nedostatek, dělníci valem přebíhají
z venkova do měst, tak že pracný chov dobytka
na přečetných místech musil býti obmezen. Jsou
sice stroje k setí, orání, mlácení ati., ale dobytek
8e masl obslnhovati bes strojů, s toutéž námahou
jeko dříve; a přitom se musí platiti dělnému lidu
daleko více než dříve. Ti pak, kteří jako podraz
pomáhali, větším dílem Be odstěhovali do města.
Z dřívějších pěstitelů dobytka stali se spotřebo
vatelé. A jako v průmyslu čím móvě potřebných
věcí lze vyrobiti, tím jsou dražší, tak také v bo
apodářetví sdražuje se to, čeho nelze při nejlepů
vůli dostatečné maožatví vypěstiti. Proto je
vždycky opatrně! Je-li dovolenokaždému dělníku
žádati vyšší mzdu, masí to býti dovoleno i udře
nému pěstiteli dobytuu. :

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 7. ledna 1910. 1 hl

pšenice K 16-60—1660, žita K 11'40—12'80, ječmene
K 11-20—12-80, oves K 730—8"00, prosa K 18-00 ně
14:00, vikve K 16-00—17-00, brachu K 38-00—28-00,
čočky K %6:00—28:00, jahel K 26-00—38'00, krup K
24'00—4-400, bramborů K 4-80—6-00, jetel. semene
šarv. K 140'00—150-00, máku K 40'00—44'00, Iněs.
semene K 00:08—00'00, 100 kg ditných otrab K 13-00
až ——, plenič. otrab K 11'50—00'00, 1 kg másla
K 208—2-40, sádle vepřového K 1-20—0'00, tvarohu
K 0-24—0-38, 1 vejceK 0:10—0"00. 1kopa zelí K9-00
aš 20:0, 1 kopa kapnsty K 32'00—400, 1 kope drobné
zeleniny K 1-00—0-00, 1 kopa oorele K 0-00—96"08,
1 kopa petržele K 0:00—0'00, 1 pytel mrkve K 200
až 340, 1 hl cibule K 8-00—90, 1 hl jablekK 1300
až 16-00, 1 hi brodek K 00:00—00"00. 1 bočka švostsk
K0'0—00. — Na týhodní trh dne 7. ledna 1U10
bylo přiveseno: pšenice bl 161, dita hl 63, ječmene
hl 116, ovsa bl 180, prosa bl 0, jsbel bl 00, jetelováho
semene hl 1'/,, máka hl 2, zelí kop 10, oerele kop 00,
kapasty kop 40, drobné zeleniny kop 30, potrňele
kop 000, mrkve pytlů 45, cibale hl 45, brambor M
77, jablek hl 69, brašek bl 000, švestek beček 000,
vepřů kasy O, podevinčat kasů 000.

Prodá se
= klekátko =

zánovní v dobrém stavu.

Doptati se Ize o pí. Anny Malinovské
v 6. 291. blíže c. k. berního úřadu.

2—3 pokojové s krásnou vyhlídkou, koupelnou
a celým příslušenstvím levně Ise najmosti od

ap* 1. květn. <U
Dotasy zodpoví administrace t. l.

Velmi příležitostná koupě.
Převsel jsem s továrny po divelní nehodě přímo

ku rosprodání moobo tisío kusů

krásných, těškých,
flanclových přikrývek zimních,

skvostofob, nejnovějších vsorků a atálých barev,
hedváb. glotem bohatě lemované, úplně čorstvé, bez
vadné, hodící ss pro kašdoa lepší domácnost ku při
krývání postelí i osob, jsou velmi jemné, toplé a povné,
180 om. dl. a 180 om. šir. Zasílám
dobírkou 3 kusy hod. glot. lemov. sa.. - «
4 kusynolemoraných88- © < -+ - *
hospodářské deky šlnté neb kostkovené 4 kusy Ks. 12 K,

Prošívané, vatoa plněné přikrývky, s glotu,
hedvábí napodobeného, velké s nádherně lesklé,
bledomodré neb bordeaux, 3 kasy sa.. . „. 14 K.
Velmi krásné plyšová deky kočárové neb 00T,1(T 1K
Nádher. salonní soupravy (kornitory) na £ 90
stalei ne stůl, bordesux neb mechovézelené za 10 K.

Ujišťojí, kdos důvěrou objedné,bude krásos a

Adr.: R. Bekera, továr. aklad 3 výpravas
v Solnici, král. České. *
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kÁŘŘE

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868. V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868.
Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

1/ 04/2
Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní koíšky a složní lístky poštovoí spořitelnysdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY.

Koupě aprodej ovmzýchpapírů ukládaciek,lesů, rent, doris,valní ati.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho druha. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadis a kauce. — Eskont faktar a eměnek. — Borsovní roskasy Da
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kaponů. — Inkasso tažených
papírů. — Promesey. — Správa cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry 8 sboží. — Šeky. — Akkre
ditivy. — Rembovrení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho druhu.

Skladištěspojeno železniční kolejí s nádražím —Výhoda roexzpodice.—Informační oddělení. —Cement.

UHELNÁ CENTRÁLA
dodávávoškorédruhyuhlí. —Angiieký,bolgleký,vostitlský aslezskýamtkracit.Kokwyslozaké asralodovioké.—BRihsty.

Tolefen:Hradec Královéč. 9 a29, Praha č. 4508, Semilyč. 21, Turner 6. 27.
Telegr.adrozaprocemtrálu,jakož1veškeréfilislky:»Kralobankac.

VYZIYZÍ

zúročí vklady ma knišky a běšné účty ode dne vložení de dne vybráníAA
dle lhůty výpovědní a výše vkladu.

Vkladní knížky a složní listy poštovní spořitelny zdarma.

Vklady vložené na účet příští emisse zúročíme 44k%
M“ Eskont směnek a faktur. “jij

A 7elicoobchod UB lLÍza.. X
Úředníhodiny od 8—12/,. a 4/,—5/.

Centrála v Praze. Expoaitara na. Smíchově. Fitálka v Liberci, :

taladukaíuiiitii íměnění

Kajii: Foliché črváévo letová v-Rrvěn Králové —VyševnínlaměpovědnýmedakeAztemiaPodhmem.—Tlkem bak. kailokáruy v add Koůl



Besídka.

Sensnčnívýzkumy v zemičeské, zvláště pak
vEraáeiKrálovéroku3916.

IL

»Kulturas nezůstala »Světlu« odpověď dlužna.
Dne 2. července napsala: »Nevědecké, ano přímo
směšné jest tvrzení, že panujícím kmenem v Bo
bemii byli Čechové. Přiznáváme, že tito byli kme
Bem od sterodévna tuzemským, usedlým; leč ne
byli panujícím. To dosvědčují jména poblavárů
Bobemie, která svědčí ve prospěch Němců. Před
sími pohlevéry v Bohemii byli: Rieger, Herold,
Maseryk, Grégr, Wolf, SchBnerer, Coudenhove.
Nade všecky pak byl ctén a věžen Ferrer. Z tobo
jde nejlépe na jevo, jak komická jest hypotbésa,
že by bývali Němci kmenem zotročeným, beilot
ským a Čechové kmenem panujícím. Směšno je
souditi, že pokrm sseléma rostlina stromech. Po
hud zkamenělé nazelenalé zbytky svědčí, nemá
vnitřek žádných jader. A psk by ten okurkovitý

visel se stromu na uzlovatých motouzech,
kterým nalezené kusy jsou opatřeny ; to však nikdo
rozumný tvrditi nemůže. Spíš +sslám«a bylo jídlo
uměle připravované, jak ostatně další chemické
rozbory jistě potvrdí. Zato však náš spolupracov=
ník objevil jedlé plody jehnědovité, které asi ví
sely na nějském mocném topolovitém stromu, na
zývány byvše »borki párky« nebo s»dobri tepli
párky.« Pod zkamenělinou mocného topolu bylo
více těchto podvojných ovocných plodů nalezeno.
Vedle nalezen malý kotlík, v něrož se asi to ovoce
peklo. Dale obyvatelstvo na soutoku Orlice s L+
bem nezývalo se vlastně socialisté a nikoliv kle
rikálové; sem tam nějský nápis »klerikálové«není
ještě žádným nepodezřelým názvem domorodců
všech. Markantní důkezy podáme co nejdříve.«

Následující týden vlsk napsalo »Světloe:
oTrepno, jskými konkurenčními pomluvami a vý
psdy snažší se »Kultura« našim spolupracovníkům
další badání zoecbutiti. Leč neslibujte si, že se
vám černé dílo podaří. K odpovědí na naivní po
směšky »Kultury« nemáme zatím místa, protože
autno předem vědychtivému čtenářstvu sděliti,
jské seosační objevy jsme učinili právě v posled
ních dnech. Jestliže soudila +Kultura«, že domo
rodci v Bohemii papíru neznali, pak jí můžeme
předložiti 32 promaštěných destiček z hrubého
pepíru zrobených. Na těch jsou obrázky, svědčící
o značně vyvinuté umělecké technice. Na papíro=
vých destičkách jsou pestře melováni vojíni z XX.
století, ns př. bubeník s širokým červeným klo
boukem, vojín mávající mečem, jakýsi muž s ko
runou (snad velitei); pak teké zde vyobrazeny
zvláštní stromy, jaké tehdy rostly — na příklad
tenký kmen se sedmi, osmi až devíti velikými
listy (jako rostlina kapradovitá), podivný strom

s pestře barvenými ořechy a srdéčky. Na jednom
stu namalován podivný červený, tlustý tvor, jeož
dle nápisu nezýván »Pistnik.« Obrázky ty. jistě
byly na onu dobu dílem zoačněvynikajícím; pa
trno totiš, še byly velmi často prohlíženy, tak
že rohy jsou značně otřelé. A že jest to nález
velice cenný, to dosvědčuje sám známý stero
žitník Ldwy, nabízející za ně 1000 novénů nejno=
vějšího rašení. Přitom věcnou poznámku! Ze
všeho obyvatelstva Bohemie zachránili se přika
tastrofé r. agso téměř jenom židé, kteří jsou
posud na celé zeměkouli nejotužilejším nezmarem
ma pevnině. Poznali hrozivé nebezpečenství dříve
než vzduchoplavec Sheetland podle toho, že kle
saly rychle akcie finančních podniků ve středním
Grónsku, Nesdělivše spoluobyvatelům nic, rychle
nemovitosti vyprodávali a stěhovali se na Krko
noše a Tatry. Jejich potomci by tedy mohli
mnoho vyprevovati o starých časech dle dědičné
tradice. Leč zeptátesli se jich, odpovědí, že od
svých dědů jen cosi slyšeli o rabaťu, bankách,
burse, vinkulaci a směnkách. Věru škoda, že rod
tak čilý nezapamatoval si více. Snad více bý po
věděl starý LOwy, ale ten jest na slova skoupý a
pouze ve velké míře kupuje nalezené starožitnosti.
V romišti Prahy, hradiště Kutné Hory a Plzně
objeveny pěkně zachované, tíhou věků zlisované
zbytky zvláštních předpotopních zvířat. Tělo
jejich dlouhé, táhlé jako hadí. Leč kůže pokryta
hustou hřivoou různých berev anebo peřím. Za
chované zbytky hlav zdají se poukazovatí na
čtvernožce, leč ani nohy ani kosti posud při těch
tvorech sežnány nebyly. Jiště to byla ochočená
zvířata domácí, protože v zasypaných starých lo
sích nenalezeno při kopání ani jediné podobné
zvíře. Délka tenkých zvířat (téměř dva metry)
překvapuje. Na jednom místě nalezena celá sku
Pina těchto podivných tvorů, pod nimiš se skrý
valy tabulky s nápisy »boa«, »péřové bone. Právě
věera nám bylo sděleno s kopeníh pražských, še
V rumech nalezeny mrtvoly šenské, kolem jejich
je ta zvířata byla ovinate. Patrno, že přispo
léčném hrozném nebespečenství katastrofy němá

tvář s svýchvelitelů hledala marné ochrany.

Teké již známe podobu tehdejších peněz.
Staré mince jsou žluté, opatřeny jsou pouze čí
slicemi nebo záhadnou značkou +F. J. [.« Penize
ty opatřeny jsou melým ouškem. Tato okolnost
zdá se nasvědčovati tomu, že peníze nebyly vklá
dány do tobolek, nýbrž že se oosily na šňůrkách
kratších či delších dle toho, kolik jich kdo právě
k oákupu potřeboval. (Dokonč.)

Poznámky k ředi Nathanové.

Semita Natban a drzostí pokrokového
demsgoga, který vědom si je tobo, že mlaví
k zfanatisovanéma, nevědomémo davu, odvážii
se útoku proti zásluhám, kterých křesťanství
získalo si o vzdělanost a kaltora lidstva.

„Řím papežskýsoufale se namáhal,aby udršel
sgnorance (naprosté nevědomosti).“

„V Římě papežském nestačily kostely pro
modlitby, ale školy byly prárdné; dnes máme
přebytek kostelů, ale školy nám nestačí.“

Co soudí nestranný dějepis o těchto slo
vech, jimiž Nathan zneuctil papeže a katolickou
církev? Protestantský historik Růhs píše:
„Předně vládnoucíhieravchti, která přece jit byla
založena, když barbaři smoonili se říše římské,
děkuje nový svěl sa veškeru svou vsdělanost. Kněž
stvo sestapovalo k surovým národům a moodrou
dedlivostí hledalo v jejich zvláštnostech ona
místa, kde mohlo zaštěpiti, co lepšího a vzne
šenějšího“ (Gesch. d. Mittelaltera sat.310.)

Protestant Herder (Ideen z. Pbilos. d. G.
d. Menach. II. 349.) uznává zásluhy papežův
o vzdělanost slovy: „Zajisté biskup římský
mnoho učinil pro křesťanský avět, věren jsa
jménu svébo města, obrácením nejen světa
dobyl, ale také světu toma zákony, mravy a
zvyky vládl déle, siloěji a mifrmnějinež starý
Řím. — Bez římské hierarchie byla by Earopa
bespochyby padla v Jap despotům, byla by se
stala dějištěm nesvornosti, ne-li dokonce pouští
mongolskou“. — A Jan ši. Můller, uvažaje o
záslobách papežů o lidstvo, praví: „Co by z nás
bylo bez papeže?“ — Tak mlaví nestranní hi
storikové — jinověrci — o papeži.

A jak mloví současní svědkové o „kul
torním působení semity Nathana“, jako purk
mistra v novém Římě, který on v řeči své tak
velebil?

Zrovna na štědrý den r. 1910 konalo se
v Římě sezení, v němž Nathan předložil billanci
města, jejíž refrón sněl: „Dále to nejde! Sto
jíme před bankrotem, nepodaří-li se nám během
dvou měsíců sehnati 80 millionů lir.“ — Ulá
salo se, še římští domácí páni platí přirážky
se všech měst největší, při čemž Řím nalézá
se v žalostném stavu.

Liberální „Vita“ k toma píše : „Vnových
čtvrtích města není ulic, není elektrických drah,
není osvětlení, sení škol, není Čistění ulic.
Roka 1911 má se kvnati velikolepá patriotická
slavnost, a my stojíme před bankrotem.“

Nathan potřeboval svířit prach, aby se
v něm stratila bída jeho hospodářství, a proto

podle osvědčeného způsoba svých předků,teří vyvolávali bouře protikřesťanské v po
hanském Římě, štval proti papeži a katolíkům,
aby zaslepil oči fanatického římského mobu.

Methoda semitskáje všude stejná. V dobách,
kdy cítí největší potřebu toho, aby pozornost
lidu byla odvrácená jinem, vyvolává hnatí
„Protiklerikáloí“ — „Christianos adbestiaa |“
„Na křesťany — na klerikály l“ — Za peníze
nalezne se dosti serviliních zaprodanců a intel
ligentních i neintelligentních dušiček sejde se
dosti, aby klaněli ge slatému teleti, jen když
má zavěšenouna krku visitku: Móda — pokrok!
Pokrokové listy a lístečky volají o překot:
„Pojďte,lidičky—je to pokrokové—košerl“

Nathan také řekl, že v pokrokovém Římě,
kde pouliční mob nesamešká žádné protikle
rikální demonstrace, nestačí ani školy pro
vědychtivé. K tomu jen malou illustracil
V zednářské Italii, kde Nathanovi spolobratři
šíří ovětlo své vlády skoro půl století, jest
jek znémoděasný počet analfadstů *. j. lidí, kteří
neumějí ami čístí ané poátš. Pro tyto analfabety
otevřeny byly večerní školy, sby v nich osví
cení synové protiklerikálního Říma, kteří tvoří
dekoraci při Nathanových projevech, doplnili

sákledy svého neobyčejného vzdělání.kali bychom, že síně nestačily vědy

chtivýmp vý hNežnastojte| Pokusúplněsslhalí — Jnohé musily býtiúsvřeny pro
nedostatek . Tak dle pravdy to vy

Bový- vlády zodnářských apolobratří Nathanov
Natbao pravil: „Řím papežský zoufale se

namábal, aby adršel království igoorance.“
Záslahy papošův o vzdělání může popí

rati jem — Nathaa,. Historik Denifle (v

„Botete.:ang der Uoiversilšten des Mittelaltere
bis 1400. Borlin 1885, str. 219) píše: „Století
18. a 14. skýtá zvláštní divadlo. Papež a císař,
města a panovníci závodí ve zřizování koltar
ních míst, která náleží k nejkrásnějším a k nej
velikolepějším zjevům středověkým. Kdyby
byly bývaly uskatečněcy všechny záměry, byla
by Evropa o čla až do r. 1400 neméně než 66

Mbene škol. Při devíti však máme jen sakládající listiny, které nebyly provedeny. Přece
však zůstává 46 vysokých škol — pozorabodný
počet, o němě dosud nebylo tušení“

Do konce pak středověku počítalo se do
konce 70 aoiversit.

Většina univernit založena listy papež
skými. University stály pod ochranoa papež
skou. Moohé aniversity by byly zůstaly dítkami
mrtvě narozenými, kdyby se byli papežové
Bepostarali o plat professorů inkorporací prae
bend a beoeficií a nebyly by tak rozkvetly,
kdyby papežové 8e nebyli starali také o ohudé
žáky zakládáním kollejí, v nichž ohudí stadu
jící po čas stadia byli vydržování nákladem
papeže a kléru.

Papežové nespokojovali se jen zakládá
ním universit, nýbrž snažili se také rozšířiti
obor vědění. Na obecném sněmu církevním ve
Vienně nařídil papež Kliment V. r. 1311, aby
na universitách v Římě, v Paříži, Oxt»rdě, Bu
logai a Salamance ustanovení byli všade pro

pro věda Mikolaš V., který volal učence do

pe „řisoval pro “ stolicefilosofie,kterýs veliký ludem posílal učence světů,
sbírali staré sy! Covykonalijeho nástu3,
Pias II., Pavel II.,Sixtas II., Lev X.! Za Lva X.
před počátkem reformace dosáhla universita
v Římě největšího leska. Bylo na ní 76 stolic,
s nichž 62 pro discipliny svěřská! Soahy papežů
o všeobecné vzdělání doličají krásně slova pa
peže Pia II. v zakládací bulle ooiversity ba
vilejské, kdež čteme: „Mezi rozličnými dobry,
Jichž smrtelný člověk v tomto životě s pomocí
Boží může dosíci, zaslouží si ne mezi poslední
počítáno býti, že vytrva'ým studiem perel věd
může dosíci, které k dobrému a šťastnéma ži
votu ukazají cestu. Proto av. Stolice vědy všdy
podporovala, útulky jim připravovala, ke zdara
jich napomáhala, aby lidé tím snadněji tohoto
štěstí dosáhnonti mohli.“

Tak vypadá historicky ono „zoufalé namá
bání papežů o udržení království ignorance“,
jimž semita Nathan chtěl znenctiti záslaby pu
pešů o kultura lidstva,

Protestantský historik Gregorovias (Ge
schichte der Stadt Rom, VIIL ev.), oceňuje zá
slaby papežů, píše: „Dějíny nemají dosti heroj
ských titulů, aby se mohly napsalt na pyramidu
papešství a třeba jen přibližně vyznačiti jimi
svétoobsáhbloučionost, velké tvůrčí skatky a
nehynoocí sláva papežů. Ač někdy v baudoocím
stoleti přestanou náruživé boje s hierarchil —
pak teprv jejich vzpomínce věnuje se plný
podiv člověčenstva a jejich dlouhá řada očiní
na nebi koltorních dějin soustava, jejíž lesk
přezáří všechny ostatní řady knížat a vládcůčasů|"

Jestliže Nathan nechtěl drze lháti proti
vlastoímu přesvědčení, co říci tomu, že sta
rostou tak památného města jest igaorant, který
z dějin Říma nezná ani věcí nejdůležitějších?

Umělecké výrobky
cn cn n 88Bununu8 9
a obrazy všeho drubu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levněa
solidně doporačaje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jiříkova třída

DPOO00000 000000

Kulturní jiskry.
Protestant ©katolických obyčejich.

Kde se bere lidu pravá víra, tam nastapuje po
věra. Kde se prudce brojí proti ceremoniím kato
lickým, tak že konečně lid staré svyklosti opouští,
tam lidé naleznou si konečně obyčeje nové, krajně
pověrčivé, které vedou do celé příze temaosti.
Lidská povaha touží po zevnějších znameníob, Ne
vidí-lijich,stáváeeČasto i kpodstatnýmideám
Ihostejnou. Jám Kristus užíval sevnějších saamení



s poroučel je (na př. v příčiněsvátostí, při uzdra
vesí slepého atd.) Ostatně obdnáři,rovoěívie po
uměchem obřady katolické, sami svláštní své ob
řady zavádějí.

Boku 1910 vydal protestantský tbeolog dr.
Treybe r Gothé u Pertbesa koibu „Německé lidová
pověra a její poměr ke křesťanství a rozdíl od
Čarodějství.“ V ní ms atr. 76. praví: „Znamená
význam nomatického (tělesného) a tělesnosti zne
uzoávati, kdo by va základě epiritaalistickém (da
chovém) anebo z básně, eby neupadl v pověru.
nechtěl při žehnání poušívati svatého kříže. Jako
ke každé osobnosti náleží nejen duch a duše,
nýbrž itělo, tak i ke každému sigoum — znamení;
a kdo jím opovrhuje, zneuznévá výzoam šehnání,
stejně jako význam tělesnosti. „Často jsem zkusil“,
praví Rovel, „Jak veliká síla spočívá již ve zna
mení kříže. Bylo zvykem stejně přirozeným a odů
vodněným, jak i krásným, když se lidé žehnali
znamením svatého kříže Odstraněním toho oby
Čeje ztratil svět více, nežli tuší. Jen v nebi se to
ví. Jistě se tem tenkrate zarmoutili, když na semi
přestali ve všedním živ-tě používati znamení kříže.
Kolikrátkoli cítím vepokoj, třeba jen si je uvě
domiti a v téže chvili se upokojuji. To se děje
jakoby zázrakem. Však se také největší zázrak
světa zjevil na kříži“

Spisovatel dí, že nebezpečenatví poblouzení
přitom ueLí vyloučeno, ale tomu ge dá zabrániti
správoou proxí. O světské a církevní praxi na
str. 107. praví: „Theorie pouhá by tu nesjednala
dostatečné pomoci. Zaslaviti krev tekoucí, zaže=
bnávati, zaříkavati a ostatní prostředky sympa
tické, to vše by tak dlouho mezi lidem trvalo —
ano jako plevel bujelo, pokud církev znova ne
vzbudí a neoživí charismet (milostin, svátostin) jí
odevzdaných, pokud jich sama nepřidělí úřadům
od Pana ustanoveným, aby je odtud dále rozvá
děla a k potřebě lidu obracels. — A potud také
milostiny a obřady posvátné, na způsob svátostin
mezi lidem rozhodně se vyskytujlol, třeba že dosti
často pod plevelem pověr bající, jsou a zůstávají
blasitým obviněním té církve, která nejen še za
nedbává milostiny sobě svěřené, nýbrž i dary mezi
lidem vskutku jsoucí ještě nadto ničí, proti nim
bojuje.“

Tedy autor vytýká církvi protestantské, še
nenásleduje příkladu církve naší.

U Herdera ve Frýborku vyšlo r. 1910 dvou
evazkové dílo „Svěcení a žehnání ve etředověku“
od A. Franze. Tam na str. 149. čteme: „Tim, že
lid požíval svěcení a žehnání, spojen byl lidový
Život ve středověku a církví. Toto spojení bylo
však novotami 16. věka osudným způsobem přetr
ženo. Tím, že benedikce, avěcení byly odetraněny,
sároveň odňaty byly z náboženského života lidu
neocenitelné podněty a síly. Takto však povataly
také mezery v tom, co lid v mysli své cítil a
prožíval, a mezery ty duševního života nedaly 8e
vyplniti bmotářskými požitky. Německý lid žil a
tyl celou svou podstatou v náboženských vspo
mínkácb. Lid ten, jsa provázen při kašdém kroku
ojrkevním požehnáním, vztahoval na Boha a Boží
vedení vše, co konal, co tvořil a co trpěl. Za dnů
zdravých i nemocných, v bídě a nesnázi nalézal
v církevních svěceních a žehnáních — útěchu
a naději.

S církevními slavnostmi spojoval lid ten staré
zvyky a obyčeje a jsa církví veden — ušlechtoval
si avé radosti. Všecko t» převráceno bylo nábo
ženskými převraty v 16. století záplna. Ále i kon
tinuita, souvislost lidových obyčejů, ješ bylys cir
kevními zvyklostmi mnohonásobně splynuly, byla
takto násilné přerušena. Chce-li kdo tedy stopo
vati zvyky německého lidu nazpět do minulosti,
bude mu především probádati zkazky a podání
těch částí země, jež zůstaly katolickými. Tam za
chovaly se aš do posledního času 8 církevaími
svyky i staré německé mravy a obyčeje lidové
« houževastoaulpělostí, kdežto v zemích zprote
etantisovaných zvyky ty zmizely. A takto odstra
nění církevních benedikcí způsobilo velikou škodu
nejen životu církevnímu, nýbrž i německé lidové
avéráznosti.“

Ejhle, nový zorný úhel objevuje se tedy u
učenců! Co zváno od lidí nemyslivých pověrou, to
nyní jest hájeno od těch, kteří dějiny nábožen
ského života lidu dobře suají.

Bývávale. Katolický předák dr. Jos. ši.
Koudela ns požádání napsal do liberálních „Hlásů
s Hané“ vzpomínky na ní prozbuzení v Pro
stějové, v nithš láší aárašní prob v Prosté
jově od doby, kdy nastoupil jako koncipient dra
Jos. Fanderlika dne 29. Hjaa 1870až do r. 1885.
Vypisuje útoky dra Zailinera, dra na a Jana
Zajíčka na českou sáložnu a reálko, organisování

na vllojoh,až při a m0
docililo, že z Moravců stali se Češi a byl pološen
základ k vítězatví české márodůí strany, ovšem
za vedení dra Koadely. Na konec táže se dr.
Koudels, v čem že záleželo tajemství úspěchu

a odpovídá: „Po celou dobu boje vládla
mesi Čechy prostějovakými naprostá láska, vlaste
necké nadšení, pravá svoboda a snaha po pravém
pokroku. Byli mezi námi mužové rozličných směrů
potitických, avšak všechny pojila láska k národu
a fonha prespětí. Mnoví < nynějších čel

nějšich v Prostějově se dojiste pamatají na
p. Joveta Vel dle svěho smýšlení by 00
počítal mesi Př av, krajně pokrokové, avšak

ani.p. Vrloví ami jisým pánůmto nevradílo, kd
Sokols velkýmaadkaín dari veřejný 6a u
městí svěcení svého prapora a když se o Božím
Téle záčastnil v plném počta církevního průvodu
po náměstí.“ — Bývávalo! A co nyní činí česká
obec sokolská?

Bondi! mezi kulturní čleností ooví
cených dam konsorvativních a pokre
kářských. Skromnáspisovatelka Eliška Krásno
borská dobyla si širokým rozhledem a mravenčí
pílí nesmrtelných zásluh založením a spravováním
spolku „Minervy“, který tolik pro vyšší kaltaru
žen vykonal! Ovšem veliké reklamy svému jménu
nedělala, raději pilně zalóvala nový avěší sad,
tak že se brzy rděl krásnými plody, na které pak
dostali chuť pokrokáři a dámy přeemancipované.
Heslem jejich bylo: „Co nejdříve vyžeňme dosa
vadní zahradníky, nebo aj, plody krásné epadnoo
bez námahy do lůna našeho!l“ A také loni se po
dařilo pokrokářekým kruhům důkladně zdecimo
vati pečlivý a zasloužilý starý výbor. Poněvadě
v činnosti nových sbledávány různé háčky, vydal
nový výbor obranné „Memorandam“, na něž Eliška
Krásnoborská důstojně, ale zároveň věcněarázně
odpovídá v 1. čísle „Ženských Listů“. Mimo jiné
praví o „Memorandu“: „Hlavním jeho znakem jest
farizejství, kterým sí cbytře pomáhá, aby lidem
vpravíl představu, že „Minerva“ do dae 27. října
1909 byla tak mizerná a povinnostem zpronevě
řilá, až nezbývalo žádné jiné pomoci, než v onen
den vpadnouti přimodo samé valné bromady houfem
nového „mladého“ élenstva, které tehdy si nedě
lalo ekrapulí, má-li člen bez legitimace právo
Členské, nýbrž vesele podalo peznam svých jmen
i příspěvky, a jiš se vhrnolo bes legitimací na
sedadla! .. . A tak si „nový režim“ za příspěvky
25 členů, tedy sa 100 K, koupil celoa „Minerva“,
s obětmi nepochopenými a 8 námahami neodhad
nutelnými z ničeho vypracovanou jinými pracovníky,
pro něš lidé „mladého“ vešimu neměli dotud neš
osočování, výtky a vnucované komando des jediného
krejcaru příspěvku sa plných 19 let! Když pak se
jie dobrý ten obchod tak lacino podařil, a oni
v „Minervě“ opanovali, probudily se v útlém
Jejich apolkovém svědomí pojednou skrupule, že
členové noví (panstva nemilí. Posn. red.), hlásivší
se a zaplativší ode dne 29. října do dne 2. listo
padu 1910, tedy během čtyř dnů, nemobou do
valné bromady býti puštěni bez legitimacíl Že
byli „do Seznamu zapšáni“, což jemnému svědomí
„mladého“ režimu před rokem etačilo, to jiš nic ne
platilo dne 2. listopadu 1910, když to byli lidé
„Nmladému“režimu nepohodlní!... .“

Novým režimem bylo vyloučeno z volby 8
velezasloužilých členů. 9 míst pohechal pro členy
výbora starého a to většinou nikoli dobré pracov
níky, ale lidi koketující s mladým réžimem. Jen
dva velice zasloužilí Členové jako vějička a „snak
snášelivosti“ ponechání. Ale proč? Protože právě
tito pracovati v té době vůbac nomobli. Zvolená
paní Lamblová totiž měla muže smrtelné nemoc
ného a drahá sama byla chorá tolik, že se oče
kávala její jistá emrt. Tudíž neštěstí dvou dam
velmi dobře ae bodilo do vypočítavého krámu
mladých. Obě dámy zvolené však, prohlédnavše
bru, poděkovaly se z výboru, což posloužilo pan
stvu zače jiným aměrem.

Krásnohorská vypočítává obrovské sásluby
starších členů, kteří byli r. 1909 z volby vylou
čení. Z jejího vysvětlení jde na jevo, jak pružaou,
včelí a nezištnou píli vyvisuli ti lidé, ačkoli na
veřejnosti mlavilo se o skromných pracovnících
tolik málo! Mladý rešim vystrčil z kandidátní
listioy dvě borlivé a bystré dámy. Aby však od
kopnutí tolik nekříčelo, navrhl a odblasoval —
aby byly zvoleny Čestnými členy „Minervy.“ Který
zarytý bosák kdy znehodnotil význam čestného
Členství takovým trikem?

Nejtvrdším oříškem bylo vymyšlení chytrého
stanoviska, jaké by se mělo zanujati k zaklada
telce. Napsali tedy cosi o její chorobě, která ji
udtrhla od veřejného divota. Prý memobla sledo
vati přímo všechen ruch sociální a v řadách šen
svláště; ale oni jsou přesvědčení, že by jinak
vedla spolek týmiž cestami, kam směřovaly enshy
mladých. Na to odpověď zakladatelky: „Rszomí
Be, že nikdo z „mladých“ ae ani slůvkem nezeptal
také mne, souhlasím-li skutečně s jejich cestami
a iotencemi a bylo by to také zbytečno bývalo,
nebot věděli dobře,še s miminesouhlasím adaleha
sem jejich eesti“ To dokazuje zakladatelka pád
nými doklady a pokračuje: „Nikdo z „mladých“
88 Imne neptal,se mnou se neradil a nedorosu
míval o je zsámyslech bi o ohystaném „coup

namířena proti mým intencím, a že, kdybych o ní
věděla, učinila bych vše, abych jim ji zamezila.“

„ +. + Vigme tedy, co nymější výbor „Mi
mervy“ dřívějším výborům jejím vytýká: hned
v úvodě nic menšího, nežli že jejich vinou „Mi
netva“ „ednaplnila svého poslání“, ba že ani „Be
domysleřa“ své povisnosti k ohovaaltám « k.zá

nejsafouklejšího novděku, jakého 6e mohly do
ustiti odchovanky „Minervy“, zasedající ve vý

boru Jejím, toš přímo lapidární otriost 60 akazaje
v úlssném tvrzení, áe prý činnost „Minervy“ „te

patrněK a gymeasia!1“—A cožemi a, ty dolitorátya: ,
spadly elečnáms nobě do klína?Nebo diji M

, ,bos ,
Nyš 07. jm orým madlem,ber přispění„M

Sytými, reelními barvami líčí dále Kráspo
horská neúnavnou, složitou a depěšnou akci
ušlechtilých dřívějších aloupů „Minervy“ a o
vděčoosti chovanek, pro jejichž prospěch bylo po
třebí tolik vysilujícího trmácenf, sděluje toto:

Při prsní tenské p i filosofické vzpomoěl
děkan fakulty dr. Dvořák 8 uznáním na sásloby
„Minervy“ a jejích zakladatelů, rektor dr. Stu
pecký učinil taktéž, ale promovendka neměla jediného
slova o těch, kdož úsaskéma eladin prorazili cestu.
Nejepíše „Minerva“a jeji tvůrci také vykomalijen
svou „povinnost“ a nobylo zač jim děkovat. A
při první ženské promoci lékařské promovondka
sice asnala zakladatelka „Minervy“ bodaou podě
kování, ale jen tato, nikterak také ony muže, kteří
opatřili oniversitánkám práva akademická “ Vhodně

rásnohorská připomíná v předu: „Saad také ne
domyslely (chovanky), že aoažily-li se ve stadiích
ze všech ail, činily to pro Bebesamy, sle co pra
covníci „Minervy“ činili, še nečinili pro sebe, nýbrž
pro ně.“

Zam dosti, ačkoli jest prospěšno znáti celý
věcný posudek El Krásnohorské o jednání „vděč
ných“ chovanek i mladých vetřelců, =by se poznalo,
jak moderní včelky dovedou ee uhnízdit v pečlivě
připraveném úlu, aby e velikým pohrdáním vzblí
žely na květiny, znichž sbírají pel Celá odpověď
šlecbetné, osvícené zakladatelky jest řetězem dů
kazů o malicherném, oeplodném pozératví, nafou
kanosti a nevděčnosti moderní generace. Reslie
tická výchova „nových povah“ jeví se tu ve světle
přímo odporaém.- Vždyť právě masargkovský tisk
dokazoval, jakou neodůvodněnou vlastností jest
vděčnost. (Ovšem k reelistickým koryfeům musí
zachovati keždý vděčnost největší!! Ta so vyža
duje bezpodmínečně.)

Zrovna tak, jako nynt podniknut útok proti
osvícenédražině El. Krásnohorské, déjí se nezbedné
výpady proti katolické církvi. Professoři, kteří se
usadili na uoiversitě založené a podporované od
katolické církve, křičí do srěta, jak byla a Jest
církev nepřátelskou vsdělání. Akademikové, šijící
z kněžských nadací, svolávají davy k protestu
psoti „klerikálolmu tmářství.“ Nervósní pokro
kářští suplenti, kteří vystadovali z milosti kato
liokých dobrodinců, vyžadují pro webe největší
čest, ale podrývají autoritu katolických kollegů
atd. Jak takové sjevy prospějí kultuře skutečné,
jak mladí pozéři 8 nebetyčným sebevědomím zre
formují svět neustálým kritickým řemeslem, to leží
na bíledni před každým.. kdo se €« nestranným
úsuzováním dosud nerozloučil. „Minerva“ byla
skrátka málo masarykovská, Krásnoborská měla
8 cbovankami uspořádati několik ryčných protest
ních průvodů, měla je úaučiti rozmarům ruských
emancipovaných mažatek. Pak by jí fanatické
dušičky daly srdce celé. Proapěšiou práci by jí
dovedly vlídně úplně odpostiti.

Ng

Velmi
i

Carneval I9ll
obrátíte-li se při svém nákapu na

tm Fejgl AByčiště
Jiříkeva tř. proti nov. labskómu mostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

novi | ch ozdobách, vějíře,
šáh KM K rukavičky,šněro

ry, POSpravy vlasových hřebenů,
moderní kravaty atd.

Kněšské kollárky

L patentní náprsenkybez háčků.

Hospodářská hlídka.
táló ubývání pracovníků v země

děletví. Stálé ubývání zemědělských sil dove
deme si vyevětliti. Statistika udává, če v leterh
1900—1905 vystěhovalo se z Rakovska 526 416
lidí. Jedině z Čech a Moravy r. 1905 vystěbovalo
se 12000 Čechů. Ještě větší počet je r. 1905 vy
stěbovalců alováckých z Uher : dosáhiť výše 28.000.
Neal-liž to na škodu státa i zemědělství? — Jinou
příčinou -nedostatku dělnictva zemědělského je
špatné bospodářství maobých mladých rolníků. —
DHve mež si chalupník pole koupil neb promajel,
byl odkázáu aa rolníka a proto byl tomuto všdy
ku práci pohotově. Nyaí věsk je tam rolaík od
kázás na vůli dělníkova a jen prozíravý, který si
dovede zabezpočiti chudší lid, potahem obděláraje
tmu pole, dostane ve žních lidi ne právi. — Proto

jest mutao. „edu Bopodářsképodáčikýchdrakna stapeň y zakládáním hos c
stev, besidek, poměžníchústavů, obilních skladijí,
sesnamorati ho o vymoženostmi samědálskými, 24

bádeti ho k omezovánípotřeba aobostia, svateb. Příčina. nedostetku semědělo
nil spočícá těž v obrovském rozvoji [prámysla,
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Objednávky60obralem

se,kněžské

vyřizují!

jediněofy

„

EA EBEASAO
AV © Mé5 ve v

Účet ,rána

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmazeným,

Spálená ul. ©. ©. U.
Zárokuje vklady 4:/,/,—6/, dle výpo

vědi ode dae vlošení do dne vybrásí.

"Zepůjčujesvojestřádanky úplněbesplatně
a vklady na ně ačiněné úroší B'/, bez vý

-Základsí vklad obnáší 3 K, který se ihzed úročí.
E bezplatnému zesflání peněz vydá zálošna na

požádání složní listy pošt. spořitelay. Daň
důchodkovou platí sáložna za pp. vkladatele
ze svého.

"Stav vkladů 30. listopadu 1910K 4000—.

Poskytuje sápůjčky aasměnkyaročiteli
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskootuje
faktory, obstarává nákup aboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i
na splátky, vyměňuje kupony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

vých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uochovává v bospečném trosoru besplatně.

Záložna podléhá povinzé revici Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—13, odpol. od !/,8—6.

Girovýúčet u Ústř.banky
čes. opořitelen.

Přesídlení!
B- Sklady-8

fy K V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Následkem stěhování Ceny značně KnÍžené.

(LLUENUDUUEGHURHUDU
Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

el Aměrsde kondres
tušně| lékařskými vědátory jakožto příjemný

s občerstvující prostředekdoporučovaný,nabízí

u

A.J.Andresv Ústím.Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.

cognacu, srěmské slivovice jakožpř. jamrumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších P. T. ům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

STTTEUTUNETETITI00

Veledůst. duchovenstvu
dovoloje si nabízeti

Mr.JI.Říha
v Městoi Heřmanově

saovuzlacení a výrobu boboslažebného náčiní, též.
snovuslacení oltářů.

Týž prodá

pěkné jesle chrámové.
Závod trvá přes 5O let.

P —
Velmi levně

lze

Carneval i9ll
obrátíte-li se při svém nákopu na

tm Fejgl AByčiště
Jiříkova tř. proti nov. labskému mostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

novinky v plosových ozdobách,KKa annabašt
veškeré prádlo

moderní kravaty atd.

Kněžské kollárky
a patentní záprsenky bez háčků.

M

zkuste"
Totáraí sběné lněného6bari. sboší!

FOTOGRAFIE

nejlepší při oonách nojpříznivějších dodává

cís. král. dvorní a komorní fotograf

J. F LAMNGHANS
am Hradec Králové, Adalbortinum.==

Velké obrazy od 10 korun výše.

Siupisy rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

Jan ryšnín,
(J. Sylvaterův ke

synovec, nástupce) |

—uměleckýzávod— M2 ůrabiK
kan kostolnch,EO (Ve

PRAHA-I,opal9) Uěč. 145 st, Malá Karlova
ol.čís.39novéblíže M JB K
léhonáměstídříve Fe o Dik | Ů

detíká dálémn BKLÁručujese v LMC NÝzes
guralnímuprovedenía E

sice i 06 Šelesnými

Tr
rámy, sítěms, osaseními.
Veškeré rozpočty, akizry i odborná rada besplatně, beze

vší závaznosti kn definitivní objednávce.
ORP"Nesčetnáveřejná | písemnápochralnáúzus:1.|

Založeno roku 18%.

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému /i

Spiritismus
zdokonalením křesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.
Cena 2 KG0h.

Objednávejte u

Biskupské knihtiskárny
| A Hradci Hrálové.

Obnovy.
Sepaal í

Eduard Jan Nep. Brynych.

Objednejte si Dra Reyla důkladný spis

Úkoly Soořální politiky.
Nepostrádatelná příračka pro naše spolky a

evciálaj pracovníky, jakož pro každého, jenš chce
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení.
Spis neposýlá se bez objednávky na ukázku. Cena
8 K. Pro abonenty „Obnovy“ 10*/, sleva a franko.

Objednávky přijímá a vyřisuje
Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Vybary pro nevěsty!

Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

a T RAKKOHO,

Obolehanaprosto roolaí! $
Ž

i
+
Ž

nař



Doloměneme— Kolíhskou cikobkůl!

JAN STOUPÁV PRAZE,
— Jindřišekául. U,———

doporočuje:

úiaě ládací po-© želesné mycístolky

steleod . .K 780,0 4 nočaío —
železnéskříňovépo- o .n M: o

stelee Sdíl.matrací železnéstojany Daod. . . .K2m—datyod K11—
Úplně zařízená lůška od K 38—.

Skládací polní sedátkar ži :M- "a b— ! '

novácíkrajnípohotové

Úplné zařízenínemoczie a dobročinnýchústavů
za cemy zvláštěvýhodné.

ttagováamprská

NARONIÁ|téžTEPo o
ŘůdoliPajkrk spolv Hradci Králové

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózsaí
kórát 16 =. — Praba,
Ferdinandova tř. 45. —

Vídeš-VIL, Mariahilforste. pze JNo ša. Vy
| ka a a k
| ->Nejnižší měsíční

splátky.

a M duchovenstvasvláštní výhody.-u
ÉJan Hořák, i

soukenník ý
v Rychnově nad Kněžnou %*

zasílá na požádání vždy x

ktcE črušů. seevých

i
x

vlněných | (vvn ar
|ové vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=-semských.
Četná uznání zvláštězkruhů vele

am důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

bi, HradyjousoHicehlx AJ a

0GGGG00UOGOGODODOC

pšeob. úvěrní společnosí
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

v Hradci Králové,

dě (proti Grandhotelu) :

věně vkladyuna kolík]== za bk až 3%=
L: úrok a to dle výpovědí, <
689“ Složnílístky na požádání zdarma. “U8

UHK
300000000000030066

W
Uznaný za nejvýhodnější a sějlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádie, práporů. příkrovů, koberců a

zirodu ©© máčiní ve výrobnách „sejstaršího
vodu v

v Jablonném n. Ori. č. 86.

oiruoné auznávacíchreferencía od or
, oto?

vvýlšru $ ceníky rozpočty,vsorýa vés
Bes velkoměstské režie ve vlastních dílnách o

domech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny a8o 30%, než všude jinde. |

Jabil. 100led. trvání a40 Lot. vlastní činnosti.„A
Adresování vědyddoslovné 8e vyprošuje.Račte si psáti o vzorký

firmě

m »Jzálemnoev KOR
Vývoz Inčného a modaího beží ©—

Doporačuje v osvědčenýchjakostech k zimní sezoně: ši

Modní látky vinčnéi praci,dámskéi roplátna, damašky, ubrasy, ručníky zefímy nas

— —daty atd., překrásnýchmodníchvzorů. UW“ Výbavy pro nevěsty ler
levné, Velkol běr. Mnoh

ebralnýchúenání—Objednávky v ceněpřes 0 K samí

láme vyplaceně. 1 balík 40 18zbytků vkusně rozdruženýchza

Křeať.se ciál podaní

Veledůstojnému
duchovenstvu
ným patrená

zdůma dovoluje sí depo

Faěšti vaikoré kostelní nádoby a

p v
JANSTAN

Prrnl český katoličký zároď re Yilni

František Ruber
Dhns ka vystřání:
a zhotovení ko

M © stelšíchrouch,
JS korouhví (balda

chýnů), něběš a
apolkových prapo
rů; na požádání
obstatňmn též ko

vorénádoby,křížeatd.
,

Vyznamenán státní modailii.

Veledůstojnému duchovenstvu

Rarlafavvadilaé č. 88.
k zhotovení veškerých ke

ze stříbra,
vů, od nej

vý nejskvostněj
čího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vápgřezně, ad

je sevady

bronatbj

jen
ň dodatiůveledástojné mu do
chovenstvupráci trvalou a
uměleckousa ey přiměřené.

Veškeré deko

ny ekon ebu rovido
Mlelní nádoby jé vohaí

zlatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob. ko

pahich se ryuule, řádně avyřizují.
Vše zasílám jen posvěcené.

Ki zptr ča
"CRudělmkostelem moizesplácet5 Hrážek.

JR“Shavěporošenísčestnýchumáníporuce.<
Prosím «« "duchovělíštvo o Inakavoupřízeň

adůvěra zárodadomácímu.

=Uhuw.22 el)

Ml
vsi

strakcíWastněvýroby,ochádnné

R
.ná

ro

A

oa

odo/nejbo

hatšíhoprovedeníGgunřiho,|

jjednodeššího

,

bornárada

ikysklennéprofa-:

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

gady,křížovécestyatd.sftěavšezasazenovmístě.
YY.

B.Skařda;Pfko,.

Uměleckýúštaj

zhotovujeadodávámpromlbunasklo dodávátatoisželesnowkon-|oknaolířámovávkaždé vzorumosgiko

-ovedení,:.od
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Předplatné na čtvrt roku 2 K 50
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CI HRADECKRÁLOVe.(CC

Zal. r. 1808.

- Přijímá -| Akc. ka:itál: | Provádí ve

vklady na j K 15,000.000 „čberé ban
knížkyvk'adní| Res. fordy: renské bar

na úrok K 2,500.000-- ornE,(ob hody.

4| | muáur:fktar
Směnárna.

Na účty dle Prah, Uhlí
ujednání. Jičín, a cement.

- Semily,
« Turnov, 

Krakov.

U nás.
Po rozbití smiřovaček zavládala v naší zemi

bezradnost a to tím větší, že většina Němců
neprojevila ani trochu dobré vůle ka emíra.
A vstoupit Němcům jen dost málo, znamenalo
otevříti volnou cestu nejzpupnějším dalším po
žadavkům německých radikálů. Bienerth sice
nové ministeretvo sestovil, ale důvěra vlivných
diplomatů království Českého v kabinet Bie
nerthův klesla více než dříve. Do Vídně tedy
nemobli Čechové patřiti s nějskými reálními
nadějemi Ovitli jeme se u oáe v tak mrazivé
krisi, jaká již nebyla celá desítiletí.

V tom se vyskytly pověsti, že místodrži
telem království našeho stane ge František hr.
Thon. U nás uvítány zprávy ty většinou 89m
paticky. Ovšem u0c. demokraté, židé a stou
penci Wolfovi spustili proti Thunovi ostrou
palbu; to však jest nejlepším důkazem, že se
Thuna bojí a že tedy nemáme příčiny n. Thuua
poblížeti Škaroblídně.

Dne 17. t. m. vydáno ofsařeké rozhodnutí,

jest jmenován místodržitelem v království
Českém.

Nový místodržitel narodil se 2. září 1847.
Studoval na vídeňské universitě práva a pak
seměděletví. R. 1872 věnoval se správě roz
sáhlých rodinných etatků. V mládí sloužil též
u 14. dragounského plaku. R. 1870 zvolen do
říšské rady jako kandidát českého konserva
tivního velkostatko. Od r. 1881 zasedal právem
dědičným v sněmovně panské. Za dvě léta stal
se v tóže kurii poslancem v sněmočeském.
Pro nás jest vysoamno, že 6. října 1888 vy
slovil zřejmě na českém sněmu zásada národ
postní rovnoprávnosti.

Dne 4. září 1880 stal se poprve místo
držitelem království českého a podršel křeslo

-to až do 18. února 1896. Dne 7. března 1898
stal ce ministerským předsedou, leč již 2. října
1899 podal demissi. Přes to všsk byl v poli
tickém životě dále neúnavně činný — zvláště

-Da sněmu Českém a ve sněmovně panské.
Tudíž jest patrno, že Thun prošel velikoo

a pestrou školou politickou a že má skuše
nosti i s jiných oborů. Jestliže již dříve ne
bylo šádnou slestí rovnati v Čechách dva rozla
děné národy, jest pravě nyní nejobtížnější úlohou
sastáveti dobře v naší zemi úřad náměstka cí
sařova. Akdyby přišel člověk sebe lepší vůle, ne
zmůže nic, jestliše by postrádal veliké diploma

-tické vyškolenosti. Vnynějším rozháraném stavu,
kdy tonoucí i stébla ce chytají, slaší tucíž ví
tati, že místodržitelem se stal politik zname
nitě sapracovaný, který zemské poměry vý
borně zná. Dlouholeté prakse může mu býti

- nejlepší rádkyní pro budoucnost. =
Na Tbuna v době mladočeského radikál

-sičení bylo velice naříkáno, Právě v době, kdy
byl místodržitelem, došlo k osudnému processa

V Hradci Králové, dne 20. ledna 1911.

8 Omladiuou, k pozdvižení českého li u praž
ského proti buršákům a Němcům vůbec. Ovšem
víte, že by se v případě opačném bylo posta
povalo proti Němcům jistě mírněji než proti
rostrpzeným Čechům. Lze však všecko vina
svalovati na Tbana? Mladočeši, kteří v době
Tbonova místodržitelství byli předními a roz
bodojícími tlamočoíky našeho národa, ostrým
radikalismem sami navalili mooho nesnází.
A že v té době jejich radikální a neplodná ho
rečka pokazila přemnoho, to přece dozoal po
zději sám nynější vůdce Mladočechů dr. Kramář.
Jestliže konservativní Thon byl v pradkém
boji s mladočesko- pokrokářskými poblaváry,
neznameoalo to přece, še jest preti českéma
národu vůbec. A také Thon kolturnímu české
mu snažení prokázal cenné slažby.

Ostatně jaké byla politická sitaace tehdy
a jaka jest nyní? Tehdy Tbon-Badeni a ještě
do nedávna Coadenhove Bienerth. Mladočeši
nestačili na úkol velice širokého alohba, jejž
si vytkli. Jestliče vypudili z křesla Thuna,
padl na drahé straně šlecbetný Badeni nátla
kem řvavých Wolfiánů. Jakou dvojicí by si vy
brali raději Mladočeši nyní? Na to odpovídají
sami tím, že Thuna posozají mnohem střísli
věji a sympatičtěji než před patnácti lety.

Nyní přestávají všecky romantické ná
bledy a rozběhy. Skatečnost jest tato: Němci
smiřovačky zemské svévolně rozbili a smířiti
se ani nyní nechtějí, ať již české poselstvo
mlaví blssem andělským či hromovým. B enerth
nám přítelem není a jisto jest, še říšská rada
bude tělesem neduživým potad, pokud nedojde
u nás aspcň k vážnějšímu národnostníma kom
promiso. A nejhorší národnostní krise v krá
lovství našem nede neblahé následky netoliko
pro Čechy, ale i pro Němoe. Ti však se podo
bají onomu závistivci s bajky, který chtěl býti
oslepen na jedoo oko, jestliže jeho drabovi
budou vyloupeny oči obě. Jest potřebí tadíž
roky energické a velice zkašené. A taková
roka jest Thunova. Do soatěsek, do nichž nás
vhánějí Němci, Than vás nikdy zapoditi nechtěl.
A mlaví-li se o zvláštním poslání nového místo
držitele, o rozmnožení jeho moci, pak nutno
vyznati, že jest nezbytnou podmínkon, aby
Thonovi byla popřána větší samostatnost, má-li
skrotiti Všeněmce.

Nepomůže-li Than, pak od Bienertha tím
méně lze něco prospěšného čekati. H.avním

v Čechách. Němci ovšem protestají proti Thu
novi ploým hrdlem, protože těmto vymazlen
cům ani Bienerth se nelíbí. Již také 17. t. m.
v říšské radě Wolf opovídal pradký boj sa
mému Bienerthovi. Kabinet dle něbo jest pře
sunotím sil v neprospěch Němců. Prý smiřo
vačky rozbila neústapnost česká, Jmenování
Tbuna | místodržitelem prý oživaje ihned

národ vedl nejvášnivější boj proti ministerstvu,
které chtělo Němce zašlápnontí.(!!) Strana
řečníkova vybradí si ve všech otázkách, v nichž
bode dotadováno jejího soublasn, úplně volnou
ruku. Wolf prohlásil též co nejurčitěji, že jeho
strana nedá své hlasy resortům, jež byly ob
sazeny spůsobem, přivodivším směnu v poměru
sil. Nyní nastává otázka, kosik poslanců za
sebou skopina Wolfova strhne. Ta právě na
stává vážná úloha hr. Tbuna, který má tolik
konnezí. Tbun dovedl ve Vídni německé ob
atrakci dlouho čeliti, jest vůdcem pravice
v panské sněmovně. Poměry 8e kaboní, ale
právě taková doba jest příležitostí k mistrné
zkoušce státníkově a k uplatnění promyšlené
energie. Kéž Tbun jako rakouský vlastenec
nalezne nejlepší cestu k důkladné porážce těch
Němců, kteří bojují okázale zvláště poškozo
váním našeho národa proti živlůmstátotvorným!

»OBNOVU« V PRAZ
dostati leo v Imihbupecivép. Františka

9Žimá uloi a vprožájí p.M.

i

. Inserty se počítají levně. |
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVII

Poznámky k řečí Nalhanové,
Křesťanství a s'oboda.

Nejklasičtější místo « řeči Nathanovy jest
ono, kde zdůrazňuje, že „on Nathan má čest
zastapovati mocí svého úřada třetí Řím (pu
krokový), který od drahého Říma papežského
liší se tím, že tonží po bratrství všech a je
mstitelem šlapané svobody svědomí“

Tento passus v řeči Nathanově vzbodil
v srdci každého obdivovatele smavé, krásné
Italie, věčného, památného Říma trpký úsměv.
Semita Natbao hrdě prohlašuje sebe za repre
sentanta třetího Říma, toažícího po bratrství
všech národů — Nathan — kost z kostí těch,
kteří chtěli zabiti Pavla, když prohlásil, že i
národové do království Kristova povoláni jsou;
krev z krve těch, kteří jako těžké okovy věsili
se na ruce církve, když rozvazovala pouta
otroků a hlásala svobodu synů Božích; pv
tomek těch, kteří v dobách zlých utíkali ge pod
ochranný plášt církve, bájící svobodu jejich
vyznání a 9 době své moci zubajají fanatický
boj proti své bývalé ochránkyní, ovládajíce
svým kapitálem tělo i dacha moderní 8po
lečnosti.

Nic nemohlo tak zkompromitovati v očích
myslící Evropy nynější pokrokový Říma ote
vříti zrak i méně chápavým, jako problášení
semity Nathana: „Jsem representantem proti
papežského Říma l“

Natban příliš jasně a sebevědomě pro
blásil, odkad vychází nynější „protiklerikální“
kurs — a měl dosti semitské smělosti, aby dě
jionou skvrnu svého plemene vrhl ve tvář
křesťanství a sám zahalil se v toga bratrství
národů, jež vybojovala církev — proti po
baostvu i židovetva!

Tažme se dějin, kdo větší právo má mlu
viti jako representant bratrství národů? Semita
Nathan, zástopce zednářského Říma, či papež,
zástapce Říma křesťanského?

Kristus prohlásil bratrství a rovnost ná
rodů, když pravil apoštolům: „Jdoace do ce
lého světa, učte všechnynárody l“ Křesťanství
zavrblo zásadu, že je část lidstva přirozeně
určena k porobě, že poroba ja přirozeným zá
konem. Všichni lidé jsou potomky jedaobo pra
otce, tedy bratří, všichni obrazem Božím, po
voláni v církev a v ní všichni jsou údové jed
noho mystického těla Kristova. „Ta již není
ani žid sni pobao, není služebník ani svobodný,
není mož avi žena, nebo všichni jedoo jsme
v Ježíši Kristu“ (Galat. 3, 28).

„Všecky otěte, bratrstvo milojtel“ pro
blašaje sv. Petr (I. Petr 2). Cti lidi, poněvadž
jsou lidé, poněvadž i za ně dal Syn Boží svou
krev. Uírkev naokoa, že všichni lidé json si
před Bohem rovni, že všichni maji společného
Otce a že tadíž jsoa bratřími, zasadila smr
telnou ránu nenávisti mezi národy a rozlomila
poata otroků.

Zásluhy církve o odstranění otroctví vy
Učil Pavel Allard v díle „Křesťanští otroci od
prvních dob církve uš do zániku římské vlády
na západě.“ (Vydáno v Paříži 1900 a poctěno
francousekou akademií věd.)

Co praví o otrootví antickém? „Lidneměl
většího nepřítele neš obroctoá“ (Str. 6).

A kdo osvobodil lid od jeho největšího
nepřítele? Allard dokazaje: Byla to elrzev.
Jen některé doklady s díla jeho, aby jasně
vysvitlo, še slovo „bratrství“ v plném slova
významo vysloveno a v život avedeno bylo
křesťanstvím — křesťanským Římem, jehož
říza poskvrněna semitou Nathanem.

„V osvobození otroků třeba rozoznávati
svobodu osob a svobodu práce.

První je řádu mravního, druhá je odvislá od
řádu oekonomického a politického. Můžeme
tvrditi, še první bylatéměř úplné křesťanstvím
sjednána, nebo nejmenším acela připravena
před druhou polovicí 6. století.

To bylo dílemkřesťanství. Jehovlóvempře

j nábošenské my



dbned všechna práva od počátku hlásání ovangelie.
V eivilní mabýval jich pomemnáh/u dle toho, čím
vles duch břesťanskývmikal do sákonodáretví. Pro
pasti, která všude dělila otroka od člověka
svobodného, nebylo v ofrkvi vůbec.

Otrok v očích církve byl úploě roven
svobodnému a byl věra za to vděčen a dovedl
to oceniti. Vždy, kdykoli se křesťané měli při
zpati k víře, přišel i otrok a krev jeho mísila
se s krví evobodných. Z úst otroka slyšíme
blas svědomí, důkas svobody mravní| Umírají
za víru, za čistota! — V církvi, kde nebylo
sociálních rozdílů, skládány bymny na počest
těchto obětí a a hrobů jejich k volikému po
divu pohanů vidíme klečeti věřící všech stavů
před brobem, oltářem — otroka mučedníka.

Konečně připravila církev sámik obrocíví
dvojím spůsobem: potérajíc luzus a odslraňujíc
propast, kterou spůsobilo pohanství meri olrokem a
svobodným čím, še pokládalo prácí télesnou sa ne
důstojnou. Církev získala práci čest příkladem
Ježíše Krista, apoštolů, prvních biskupů a
kléru. Práce přestává býti nedůstojnou, pone
chanou otrokům, a pracují i nejvznešenější. —
Svobodní s prací se smířili, a tím uení již
největší překážky k budoucímu odstranění
otroctví.“

„Všeho toho*, dokládá Allard, „dosašeno
na sákladě křesťanbese vspoury, bes válek,

ských sásad, výsledkem přímé akce církevní v této
periodě. Vše bylo doplnějo a potvrzeno zákony,
které inspirovala církev císařům po obrácení
Konstantinově“

Když Konstantin zakáže vypalovati od
souzeným zrak, „kde je obraz krásy boží“;
když ze státní pokladnyi že svého privátního
majetka dává opatřiti výživa chudým rodinám,
aby tak předešel pohazování a prodávání dětí,
když problásí, že pán proviní se vraždou a
bude potrestán, zaviní-li špatným zacházením
smrt svých otroků; když prohlásí, že otrok
bude svoboden, požádá-li za to klerik; když
zakáže oddělovati rodiny otroků a prohlásí
svědomí otroka svobodným „ať je křesťanem
nebo není“ — tu krásný tento eměr zákonů
jeví se nám jako zářný triumf ducha křesťan
ského“.

Týš dach jeví se i v zákonech Koostan
cových, který dovoluje klerau a věřícím osvo
boditi otroka, byl-li od pána zneuctěn. Zákony
Theodosiovy prohlašují za svobodné všechny,
kteří byli prodáni do otroctví svými otci a
tak splňojí požadavek círk. otců a koncilů.
Theodosius II. dovolujs sneuctóným otrokům
hledati ochrany u biskopův, by byli propuštění
na svobodu.

JedinýsevladařůIV.st. ničehoveprospěch
olroků neučinil — Julián Apostala (odpadlík —
přítel a miláček Židů — vzor a předchůdce
syna Heliova). Jsa pln pohanských předsadků,
mlovil o nich s antickým pobrdáním.

Za Justiniána dosáhl křesťanský směr
zákonodárství vrcholu. Únos otrokyň trestán
právě tak jako žen svobodných, otroctví sa
trest odstraněno, státně úznán eňatek otroka
se svobodnou Zákony Jastiniánovy netýkají 8e
toliko ochrany osoby, svědomí a cti otrokovy,
nýbrž činí je také účastnými občao:kých práv.
Stanoví četné podněty a příčiny, na jichž zá
kladě otroci osvobozování, propuštěným dána
táž hodnost, jakou měli svobodně zrození. Děti
osvobozených rodičů nabývají prára nástap
pictví, nikoliv pán, třebae se narodily ještě
v době, kdy rodiče byli otroky. Senátorům do
voleno bráti sj za maoželky osvobozené otrc
kyně. Prohlášena svoboda všech pohozených
dětí, třebas i původa otrockého. Vatup otroků
do kleru a do klášterů povolen bez formálního
soublasa pánova, ano někdy i proti vůli jeho.

Zákony dané v první polovici 6. stol. dýší
láskou k otrokům a ošklivostí před otroctvím
„touto barbarskoa institocí, odporující přirc
zenému práva“, jak je nazývá Jastinián. Jsou
to slova, ozvěna těch, jež pronesli Otcové cír
kevní ve IV, atol., důstojná slova, jimiž končí
se období římského práva.

P. Allard dokládá: „Všechny dobré prvky,
všechna slepšení, savedená před 6. alol. pro slav
otroků, byla provedena pouse silou křesťanství,
které, dlouho samo bojujíc s římským právem, vy
tvořilo nové právo, proniklé duchem evangelia, ješ
je mocným a poučným pokroku.*

Byla to tedy církev, křesťanský Řím,
Natkanem tak potapený, který osvobodil osobu
otrokovo a přiřkl mo práva a postavení, bez

vésti ! Učinila tak bez násilí, bez revolace, je
dině mravní silou evého božského poslání,
majíc proti sobě celý pohanský svět. (Pokrač.)

Z interpelace poslance V. Myslivce, Šachlaasoudruhů,podanévposledníschůsíradyříšské
©. 1908 vsasedání předvánočním, ne „Ponévaděšidé stojí v řadách našich ,
býti heslem českého obyvatelstva: Ni jediný halář
dedovským obchodníkům! Jako doupalům morovým
ophýbejie se šidovským obchodům! Zradu na svém
nárndě máše bašdý křesťan, kdyš kupuje u dida |"

Politický přehled.
UE: MimistoratvoBienorthovo představuje se
sněmovně 17. t. m., kdy se táž po návěších

rázdninách sešla. „Uvítal“ ho svlášť posl.
olí, že byli jmenováni dva Slované ministry

a pak bouří výčitek ho zabrnuli čeští radiká
lové, kteří hlavně vinili vládu ze spoloúča
stenství na podvodech, které byly páchánypři
ečítání lidu v zemích českých a Dol.Rakon
sích. Programovou řeč bar. Bienertha přeru
Šovali stále čeští a něm. radikálové. Bar. Bie
nert.. spustil zase staroa známoa o nestran
nosti co nejsvědomitější, že bade se starat o
konsnmenty i výrobce, Poláky pohladil slibem
o splavnění jejich řek, nejdražším dítkem že
mu však zůstane i nadále česko-německé vy
rovnání. Ukolem vlády jest vyřídit státní ne
zbytnosti: bankovní předloba, kontingent no
váčků, vlašskou práv. fakulta a rogpočet na
r. 1911. Na další nezbytnosti lidové: soc. poji
štění, branný zákon, sanaci financí atd. sotva
Be odváží se svou většinou.

Poslaneckásněmovna vpráci. Po progra
mové řeči Bienerthově předsedaČes.“ klabu
dr. Fiedler podal návrh, aby o vládním pro
blášení provedena byla debata, ve které by zá
roveň proneseny byly stížnosti na velké ne
správnosti při sčítání lidu. Při hlasování za
mítout návrh Fiedlerův všemi blasy proti
blasům Čechů, Jiboslovanů, Rasfnů a něm. ra
dikálů. Něm. socialisté hlasovali proti, kdežto
čeští socialisté vyšli ze sněmovny. Tak dobyla
vláda prvého vítězství. Po hlasování zahájeno
prvé čtení rozpočtu. Dne 18. t. m. dr. Fiedler
dokazoval v řeči své, že politika i taktika
jedootného klubu Českého zůstala touže, ježto
ani v ministerstva ani ve vládní většině ne
nastala žádná změna na prospěch Čechů. Nechť
vláda při nynějším sčítání ukáže svou ne
stravnost a všecky podvody ta opraví, pak
uznají i čeští poslanci její vychvalovanou ne
strannost. Dokázal dale, že byla to jen poli
tika a taktika Němců, která česko-německé
vyjednávání zmařila.

Slovanská Jedmota bude prý znova oživena,
ježto Slovinci za jistých podmínek ochotni jsou
k obrození Slov. Jednoty. Tomu však nesvědčí
řeč dr. Kreka, který ve Slovinském klubu ú
točil na Čechy, ježto prý rozbili Slovanskou
Jednotu. Rosbití její jest prý přímou výzvou
pro Slovince, aby šli svou cestou a politiku
volné raky zachovali si jak vůči Čechům tak
vůči vládě a ostatním stranám.

Poláci jsou zase na koni. Polský klub má
podporovat politiku nynějších polských mini
strů. Předsedou polského kola zvolen divoký
demokrat dr. Lazarski, advokát, který dosud
nijak nevystupoval politicky do popředí.

Panská sněmovna 17. t. m. schválila ve 8.
čtení předlohu o zákazu noční práce žen s plat
ností od 1. srpna 1911.

Finanční tíseň v král. Českém projevila se
též výpovědí, kterou dostal personál (200 osob)

pemekého iospektorátu pro vybírání pivníávký.
Vrašedný útok ve Jvancousské sněmovně.Dno

17. t. m. vypáleny ve francousské sněmovně
s galerie 2 rány z revolveru. Zasažen byl ře
ditel chadioství v ministr. vnišre Mirman, ač
koli rány platily minister. předsedovi Brian
dovi, jak se chycený útočník Gizolme sám
přiznal,

o P neustávají. Ač jest
stávka železniční v Lisaboně skončena, jest
situace nadále vášnou. Stávka železniční skon
čila hlavně nátlakem obyvatelstva, které násled
kem stávky trpělo nedostatkem potravin. Mezi
stávkojícími a obecenstvem došlo i k bojům.
Vedle želer. zřízenců stávkovali i dělníci v ply
nárnách. Ve venkovských městech portogal
ských jest dělnictvo s chováním vlády nespo
kojeno. Také se mlaví o agitaci prince Don
Miguela z Braganzy proti republice. K tomu
ještě portugalští zálošníci zdrábají se aposlech
nouti rozkaza mobilisačního.

Zprávy organ. a spolkové.
Slezské Předměstí. V nádražnímbo

etinci p. V. Spryňara konala se dne 15. t. m. ve
fejná členská schůze „Sdružení katolické mládeže“
za účastenství bojného jak členů, tak i jiných
bostí. Začátek učinén o 7. hod. večerní a jako
prvaí řečnice vystoupila sl. Čermáková, která pro
mluvila „o povinnostech katolické, české mládeže
k víře a vlasti“. Poutavá a věcná přednáška aleč

at Hoojala pozornost vjem posluchačů ; všeobecněse líbilaa odměněna hlučným potleskem. Zvlášt
ního osnání sas.ubuje sl. Čermáková, že v týž
den přednášela na katolické echůzi v Čerilové,
odkudš přišla k nám předsášet do schůze naší.

vní rok svého
působení ve výbornou řečníci, Eterá Jistě sískámnobonešídobrévěci.Pořečialečniněrosvedi

blavní jej myšlenky dle místních a časovýchvelice oblíbený, mistraým vysvětlením po
měrů s milým bumorem vy icí řečník vidp.
Filip Jan Konečný,farář a bisk. sekretář v Pou
chově, jenž po upřímném, rovněž hlučném
tlesku súčastněných schůzi v nejlepším pořádku
jakožto předseda ukončil. Na schůzi této bylo
viděti hojně mládeže se Slezského Předměstí,
která zajisté krásnými přednáškami posilněna,
stane se pevnýmčinitelem naší místní organisace.
Poslactači aspoň všichni (mesi nimi přespolní i
nečlenové) odnášeli si z této schůze pěkný duševní
požitek. Těšíme se ma brskou schůzi katolické
politické jednoty na Slezském Předměstí.

Čermilev. Ořádné valné schůzikat. Jednoty
dne 15. ledna t. r. řečnila zde slečna Hana Čer
ráková s Týniště n. Orl. za velikého účastenství
členů, členek i posvaných hostí. Přednáška a ve
likým zájmem byla sledována a dosud o tem se
mlaví, jak výborná řečnice lidovým způsobem,
jasnou výřečností a nevšedním přednesem dovede
rozohniti. Díky srdečné! —: Dle bobaté jednatel
ské správy, jiš přednášel vlp. Petrásek, náš za
sloužilý jednatel, byl opět minulý rok na před
nášky přebohatý — všech konalo se 24. Časopisy
odebírsly se u větším ještě počtu proti roka mi
nulému, ušlechtilé zábavy a poučná divadla při
spívala ku povznesení. — Pečlivéma p. pokladní
kovi s díky za obětavou činnost uděleno absola
torium. — Po volbách ustavil se i výbor a jest
vše na malé změny při starém. — Zdař Bůh!

Hutná Hora. V neděli na Jména Jošlš
odbývána valná hromada katolické jednoty av.
Vojtěcha v místnosti „Na Poště“ Předseda p. Fr.
Pospíšil, uvítav počtem 60 přítomné členstvo, za
hajaje proslovem valnou hromada. Povstáním pro
jevena pieta k semřelým členům v minulém roce.
Zároveň projeven povstáním dík nepřítomným dp.
Paplhámovi za sloužení měl sv. v roce 1910 a
duchovnímu rádci dp. Zuzánkovi. Nato čten pro
tokol o minulé valné hromadě, který schválen a
jednatelská zpráva. Obě správy se zájmem sledo
vány a poněvadž námitek nostávalo, schváleny.
Jednateleká zpráva stračně a zevrubně osvětlila
Činnost usnání hodnou jednoty. Pokladní zpráva
výmluvnými číslicemi přesvědčila nás, že vedem1
spolku jest v rukou uvědomitých a obezřetných
činitelů. Při 179 členech, včetně přispívajících,
vykazuje příjem na příspěvcích a zápisném 948 K
1 b, na úrocích 85:54 K, splacením obnosa od zá
bavního odbora 100 K a různých jiných příjmů
celkem s vkladem v měst. spořitelné 1263 K 26 h
po odečtení výdajů a to 391 K na podporách
v nemoci, 50 K pohřebného, 53 K 80 h na dary
a 4927-74K na správní výloby. Mimo to podnik
nota sbírka ve prospěch postavení sanatoria pro
choroby plicní. Vynesla slušný obava 142 K, který
byl svému účelu ihned odveden. Referát o činno st
zábav. odboru přednesl dp. Mašina, který ukončaje
doslovem, by členstvo bylo si vědomo, jskou ob
rovskou práci odbor ten se uplynulý rok vykonal,
prosí, aby snaby odboru byly co nejvíce podpo
rovány. Zábavní odbor pořídil v uplynulém roce
jevištá a dekorace v ceně přes 600 K a udělil
vedle toho dary v obnose 190 K. Zpráva knihovní
vzats jako správa domácího správce 8 povděkem
na vědomí. — Následovaly volby fankcionářů.
Volby tyto nepřinesly nic nového, což lze jenom
vítati; nepochybujeme totiž, še zapracovaní a 0
avědčení pracovníci opět uvé elažby věnují dobru
celého apolku s vědomím, že vykonávají značný
kus národohoapodářské práce. Zvolení volbu téměř
všichni přijali. Dlužno vítati tazé myšlenku zalo
žení fondu pro zbudování vlastního krbu — vlast
ního domu. Fond obnáší daes 22 K. Kéž najde
se hojně příznivců, kteří dílo to pomohli by nám
uskutečniti. Za duchovního rádce byl opět náš
milovaný dp. Zazánek zvolen. Nato předčítány
dopisy a vyřízeny. Honorář sluhovi zvýšen ma
126 K. Ku konci zprávy této připojujeme se k ale
vům p. jednatele: „Nechť slkvétá a roste jednota
v utěšeném rozvoji!l“ Tož vzhůru tedy k nové a
plodné činnosti! Zdař Bůbl

Dobruška. Skupina křesťanoko-sociální
mládeže v Dobrušce sehrála na Nový rok se zda
řilým úspěchem vánoční spěvohra „Narození Páně.“
Účinkojící členové i členky svým vystoupením
úplně uspokojili, o což největší sásluhu má vůdce
org. ml. dp Bořil, kaplan, který s nevšední obě
tavostí výcvik hry řídil a výtečným dirigenten se
oavěděil. Pravým požitkem bylo naslouchatí budbě
zpěvy doprovázející, kterou naši obětaví páni nám
připravili. Jest si jenom přáti, aby podobných bu
debních požitků bylo více. Ve sboru andělů po
znali jsme opět známé nám dámy zpěvačky. Dne
8. ledna táš hra opakována byla pro Školnímládež,
8 týmž zdařilým úspěchem za přeplněné místnosti
mládeží i obecenstvem. Návštěva tak veliká je

pisace ml. křest. noc.
těší se u obecenstva oblibě. Rodičovéčlenů ičlenek
jsou přesvědčení o morálním proapěchu svých dítek
a proto rádi svolí ku vstoupení do této orgami
Bace. Organisace, jsouc dobře vedená, vyvíjí sdárnon
činnost a to jest trnem v oku růsným přítellčkům
s řad nepřátelských. Tepou ji dosti často v „Ped
krkonošských Boszbledech.“ Důkasto, Še jim mení

saci spalo, Té radosti jim naše mládež nedopřeje.Omamáláskui chutkupráci,oktoréšjepře



ovědčena,žeslouží jí kucti a ji sároveňka
prospěchu. Jen tek dále po , mládeži milá,
nonetaž pracovati borlivě o ovém sebovsdělání a
zušlechtění, k radosti rodičů, duchovních rádců i
všech těch, kdož jsou přáteli mládeže. Činnosti
další: „Zdař Bůh“ Jeden s pozorovatelů.

Závratee u Ronova nad Doubravou.
Ze všechšesti odboček odružení katolické mládeše
ne osadě Honov mad Doubravou | sůstalo naše
sdrožení poslední, než se odbodlalo také uapořá
dati divadelní představení. Stalo se tak konečně
v meděli dne 8. ledna v hostiaci p. J. Horáka.
Ne poprvé dávána fraška „Zmstek nad zmatek“
o 5 jednáních od Aug. ši. Kotsebue, již přeložil
J. L.-Tarnoveký. Souhra podána « nev'ední ele
gnaci a routinon. Žádný nevěřil, že ochotníci jsou
po prvé na prknech. Bylo by zbytečnopodávati
charakteristiku jednotlivců. Jedním slovem hrala
naše milá mládež roztomile. Mlgva uhlazená, po
hyby nenacené. Nepřejeme si nic jiného, než aby
„každá následující bra takhle dopadla. O návětěvě
obrovské svědčí příjem 180 korun. Těšíme se, že
más naši čilí pracovníci opětně nějským pěkným
kusem + době příští pobaví. Všem co nejsrdečněji
k úspěchu blahopřejeme. Zdař Bůh!

Mladotice u Homova m.Doubravou.
Sdružení katolické mládeže v Mladoticích sehralo

dea sv. „Tří králů“ v místnostech p Petraera divadelní představení „Černý křížv lese“;
obraz ze života vesnického ve 4 jednáních od
lišky Peškové. Účiokojící vesměs vynikali pil
ným nastudováním a dokonalým pochopenímděje.
Jak roztomile vi počínaly služka Nanyoka, Mařenka
a Verunka. Naproti tomu vážnost Barušky a smu
tek Voršily dodávaly pelu kont:astu. Přejeme další
činnosti hojného zdaru volajíce Zdař Bůh!

Zábeř m. L. Lidový křest. sociální spolek
adejší pořádal dne 8. ledna t. r. divadelní před
stavení. Bylo to první vystoupení našeho spolku
Ba jevišti. Zvolen kus „Paní rovíroíková a její
'Fony“ od Boguera. Přes všecky překážky, které
se nám v cestu stavěly, přece jsme triamfovali.
Každý . čekal, jaká bude návštěva. N-ní divu!
Vždyť jsme bráli my „černí“. A dopadlo to zna
menité. Sál byl plný, přes 320 osob (dle ačítání

prodaných lístků) Pozorovalo naše první vystou
pení. My jsme nikomu nevnacovali lístky, měli
Jeme jen předprodej, a hle, prvé a druhé místo
vyprodánoaž na několikčísel již předem. Vybralo
se 96 K 60 h. Na sábořské poměry úspěch za
jistě krásný. Co se týče souhry, masí uznati každý,
še kus účinkojícími byl sehrán ladně, Uvážíme-li,
še onen kus byl dosti těžký, a uvážíme-li dále,
še mnosí účinkující poprvé stáli na prkuech, mu
síme jen říci, že vedli si statečně a jistě. Každý
úěinkající měl úlohu svoji nastadovanou dobře;
gvláště slečny musíme pocbváliti. Kdybychom měli
roshodovati o tom, komu náleží palma celé hry,
věru těžko by se dalo roszbodnouti. P. vadlesní

( Vamberský) vžil se do své úlohy velice zdale. Počínal si jako pravý revírník, úloha jeho
byla těžká. Být přísný a zároveň přitom dobrákem
není tak lehko. Provedl svoji úlohu snamebitě.
Diky mu! Jeho pí chot (sl. Tonička Šancova)
ve své dloubé úloze nás přímo překvapila. Hrála
jistě a plynně. Však potlesk jí byl zajisté odměnov
velkou. A co máme říci o jejích divoškách al. A.
Láziokové a si. B. Eopáčkové? Svým srdečným
emíchem náš velice pobavily. Dovedly Be bystře
vžít do svých úloh. Však to bylo nějakého smíchu|
Třetí dcera „Tony“ (sl. A. Poláková), jež měla
vážnou úlobu, provedla ji velice zdařile. Rovněž
nás překvapila el. A. Poláková, která, ač poprvé
brála, připravile nám krásnou chvilku; bra její
byla velice sdařilá. Též její dcery Mici (sl. A.
Špryncová) a Flora (el. K. Bemerádová) provedly
své úloby velice zdařile, s pravým pochopením ©
srdečností. Rovněž p. Dušek, p. Kačer, p. Polák
Ferd, p. Polák Oldřich, p. Vaněk A. a p. Skalákdrželisestatečně.Každýs těchpánůi vtěch
menších úlohách byl na svém místě. Všeobecně
hra se líbila všem, až na nějaké výjimky, o kterých
netřeba se rozepicovati. Velikou sáslabu v této
hře má sl. Božka Kovářová, ind. něitelka, která,
ed churava, přec obětavě se starsla o souhru
tohoto kusn. Však jí také všichni poslouchali.
Vadáváme slečně srdečné díky. Nelíčené díky patří
pánům pnečlenům, kteří, sč byli srazováni, přece
8 námi bráli. Byli nám vítáni. Dále děkujeme
našim členům a všem, kteří nám přišli vstříc a
prokázali vám dobrou službu. Bešii měl. P.
Berman. Zdař Bůb!

Semily. Dne 36. prosince 1910 a dne 10.
Jedna 1911 přednášel ve schůzi pořádané místní
edbo'kou všeodborového sdražení křesí. dělnictva
vidp. Ant. Jáš, farář z Lomnice nad Pop. o 8vé
eesté do sv. Země. Oba díly přednášky byly od
četně sbromážděvých s největší poz »rností vyslech
maty, ježto vldp. farář předaášel velice poutavě,
sejímavě a zábavně. Všichni byli jeho přednáškou
i eo do obsahu unešení. Přednášelť o místech
nám všem drahých, na nichž žil i trpěl náš Spa
aitel. Doufáme, že tato velice příjemná s poučná
přednáška nemálo přispěje k tomu, by v leckterém
smad již vlažném erdci znova byle oživena víra
v šivébo Boha. — Děkujeme upřímoým „saplať
Boh“ vldp. faráři nejensa jebo láskypinou ochotu,
ee kterou nám dvakráte přednášel, nýbrž | sa
jeko nezištnost, která mu nedovolovala od más

nějaké ma smačné výlohy,8 cestou s Lo
malceděSoul spojené, eh Zvláštní dík vzdá
váme ma za milé, nám darované upomínty. Do
dáváme, že na obou b, k nimě byl vstup
úplně volný, sebráno bylo 50 K ma novostavba
sdejšího farního kostela, které byly svému účelu
ihned odevsdány. — Dovolujemesi všechny bratské
organisace a jednoty na velmi zajímavé a poučné
přednášky vldp. Ant. Láše upozorniti.

Zprávy místní a z kraje.
Městská rada v Hradel Králové ve

schůsi dne 16. ledna 1911 učinila tato nenosení:
Za věnování obnosu 12 K ve prospěch místních
chudých jako novoročního daru c. A k. dvor.to
várnou hudeb. nástrojů fy V. F. Červený a 83
nové vzdají se díky. — Městské divadlo Kliepe
rovo propůjčeno k uspořádání přednášky p. insp.
L. Weigaera, spojené se světel. obrazy, na den
96. ledna t. r. a divadelního foyer k uspořádání
výstavy prací akad. sochaře F. Febiánka na dny
od 1—12. února t. r. měst. prům. museem. —
Jmenování zástupoe zdejšího Z. Ú. U. do míetaí
školní rady, p. c. k. dvor. továrníka Jar. Červe
ného a správa farního úřadu v Pouchově o dobrém
stava hrobky p. Ara. Bradyho na hřbitově pou
chovském vzaty byly nu vědomí. — Vzhledem
k tomu, že obecní mostní vába je passivní, upraví
se vážné poplatky přiměřené k poplatkům za vá
žení na obecní váse v městech okolních a sice:
1. od zvášení povosu do 16 ag těžkého 30 b, 2.
od zvážení povozu přes 16 g těžkého 40 b (vá
žení tary v to počítaje), 3. od zvážení p>vosu,
který na váze nebyl 20 h (poplatek tento 80při
vážení vozu s nákladem odpočítá). 4. od zvážení
1 kasu dobytka velkého 20 bh. — 6. od zvážení
1 kusu dobytka malého 10 b — Ješto p. Josef
Michálek, želesník, dosud neodstranil zřízenou jím
bez povolení prkennou střechu ne dvorku svého
domu čp. 88, nařídí se bezodkladně odstranění
téte a opis protokolu a nařísení dodá 80 místnímu
vojenskému velitelatví. — Proti zřízení skladiště

19 bl libu v továrně ma nábytek p Nevyho
štěného nebude činěno námitek, budou-li splněny
podmínky, stanovené c. k. okres. bejtmaostvím.
— Zamítnutí stížnosti p. J. Novotného, stavitele
sde, do prodeje stav. parc. č. 11 v bloka XV.
p. J. Jiroutovi, okresním výborem, vsaťo ne vě
domí a bude intimováno p. stěžovateli. — Pro
vodoí reservoir na „Koszince“ objedná se nový
registrační vodoznam a za účelem zlepšení osvě
tlení ve třídě Pospišilově provede 8e komisse ne
místě samém. — Panu J. Keclíkovi povolí se
překročení polic. hodiny v jeho hostinci v domě
čp. 79 za obvyklých podmínek. — Městskému za
atupitelstvu postoupí se žádost Karla Matéjíčka

0„ndšlení nadace Tomkovy za školoí rok 1909—1910.

Výkas činnosti a poměšníhoobratu
e. k. poštovního e tolegr. úřadu v Hradci
Králové I sa rok 1910. Doporučených psaní po
dáno 11999), doručeno 112832. Penéžšních peao“
a balíků podáno 89.027, doručeno 96.456. Pon
kásek podáno 48611 (na nichž vepsán obnos
úhrnem 2 294.494 K), doračeno 68.344 (s obnosem
2,58 2011 K). Poštovolch příkasů došlo 1.118
(s0ma 84879 K), vyplaceno 494 (29.677 K), vrá
ceno 624 (63202 K). Do poštovní spořitelny vlo
ženo na 64026 slož. lstků 8488836 K, vypla
ceno na 7888 poukézek 8629696 K. Peněžní
obrat u pokladny 82,990687 K. Telegramů po
dáno 17.423, doručeno 18 643. Telegramů došlých
a dále podaných 186547. Při telefonu (199 stanic)
bylo roshovorů meziměstských 21 728. Depeší po
dáno 9.887. Dobírek došlo 9462. Dle podacího
protokulu vyřízeno dopisů 6.998. — Peněžní obrat
c. k. pošt. a telegr. úřadu nádraží (I) za rok
1910: celkový obrat 7,885.690 K, příjmy38.938 K,
vydání 80607 K. — Z těchto cifer vysvítá, še
agenda v Hradci Králové stále početně stoupá a
že by tedy větší rozmnožení úředniotva nebylo
žádným přepychem. Zvláště při přijímání slošních
Itstků poštovní spořitelny by měli počátkem každého
měsíce býti saměstnání úředníci dva. Hradec Král.
Jest městem obcbudním, obchod mohutní stále, coš
pošta cítí velice markantně.

Ples Jednoty katel. tovaryšů bude
v Adalbertinu v neděli doe 29. ledna t. r. při
hudbě vojenské. Reklamace pozvánek vyřizuje
p. Edaard Soadil.

Wary. Vodp. kanovník dr Soukup daroval
Jednotě katol. tovaryšů 5 K, odbočce Všeodbor.
sdružení 8 K, spolku „bl. Anešky“ 2 K. Zaplat
Pao Bůh! .

Honeert Sevčikova kvartetta vHradci
Králové bude v sobotu dne 11. února. Na pro
grama je: Glasounow, Kvartett- A moll, Mozart,
Kvartett B dar, Dvořák, Kvartett Es dar. Zá

P zeved sedadel v knihkupectví F. Puši v Hradciové. s
Skandinevský mover zastoupen jest

pěknou serií obrasů v Panoramě Národní Jednoty
Severočeské v Hradci Král. za Bílou věží v týdau
od 21. do 27. ledaa 1971. Jsou to malebné ace
nerie břehů fjordu Trondbjemského a Romadal

ského a údolí Gudbrandsdaiského aRomedalského
v Norsku, v nichž střídající se daleké obzory, ma
lebná zátiší a pěnivé vodopády budou se
každému návštěvníku.

Velký všeslovanský o ořádá seabsolventů Otvrtečkovy taneční školy 0
dne 5. února ve dvoraně Adalbertina v Hradci
Králové. Přihlášky k nacvičení různých tanců, ve
škeré dotazy a reklamace vyřídí ředitel taneční
školy V. Čtvrtečka v Palackého tř. č. 360. a Rad.
Vosáblo, aranžér na Praž. Předměstí v domě p.
Kutílka. Legitimace a prodej vstupenek pod sá
rukou eolčelivosti tamtéž.

Poučení e placení damě. Zdejšípurk
mistrovský úřad eděluje vyhláškou, že dle zákonů
mají se platiti daně takto: a) daň pozemková vo
19 lhůtách, dne prvního každého měsíce předem;
b) daň domovní třídní ve čtvrtletních lhůtách, dne
1. ledna, 1. dubna, 1. července u 1. října předem;
daň činžovní a 5*/, daň z výnosu činže ve čtvrt
letních lhůtách, dne 1. února, 1. května, 1. srpna
a 1. Hstopadu předem (dle nař. c. k. min. fo. na
sákladě zák. z 11. června 1894 č. 110 ř. s.):
c) všeob. daň výdělková a daň výdělková z pod
niků povinných veř. účtování, ve lbůtách čtvrt
letních, dne 1. ledns, 1. dabaa, 1. července a 1.
Mjaa předem; d) daň důchodová, pokud placení
její sráškou se neděje, v pololetních lhůtách, dne
1. června a doe 1. prosince; e) osobní daň z příjmu
a daň z vyš. služného v pololetních lhůtách dne
1. června a 1. prosince. Kdyby poplatník neza
pravil těchto daní přímých i s přirážkami fondo
vými nejdéle ve čtrnácti dnech po uplynatí doby
splatnosti, povinen bude platiti úroky z prodlení,
přesahaje-li daň za celý rok výši 100 K. Nedo
plstky na přímých daních budou ve čtyřech ne
dělích od doby splatnosti předepsaným řízením
exskučním dobývány. Nestává-li posud předpisu
na běžný rok, platí Be dle předpisu roku před
cházejícího. Přímé daně, pokud se u c. k. ber.
úřadu přímo platí, Jse nejenom osobně nebo dů
věrníkem, ale i prostředaictvím pošty 8 poštovní
spořitelny odváděti. P. T. pány poplatníky žá
dáme, aby ve vlastním sájmu povinnostem svým
správně a pravidelně bledéli dostáti a vyhnuli se
tak event. exokačnímu dobývání a vzniklým s něho
nepříjemnostem a útratám. Odpisy. ješ se snad
v některých případech očekávají, připlší se ovent.
k dobrému. K přijetí plateb na jakoukoli daň
anebo dávku veřejnou, jež se u © k. berního
úřadu platiti mají, není žádný ze zdejších berních
exekutorů oprávněn, takže by poplatník povinen
byl exekutorovi placenou- částku znova zaplatiti
v případu, že týž by ji ©. k. bernímu úřadu ne
odvedl.

| „Česká banka“ před novou omissí.
Česká banka přistoupí v brzké době k vypsání
9. emiese svých akcií. Uveřejněná tato poznámka
dostačila, aby dodnes zemlaveno bylo od starých
akcionářů, hlavně však od nových interessentů na
2000 kusů akcií = příští emisse, což jest tím po
zoruhodnější. ponšvadž nějaká soukromá vybídka,
nebo veřejná vybláška vůbec se nestala a upiso
vací podmínky, zejména kars, jsou dosud neznámy.
Skutečnost tato svěděl o vzácné důvěře, již smí
něné kruhy bance, resp. správě její projevují,
která naproti tomu všdy 80 snaží, aby uznání toto
korektoím jednáním ospravedlnila. Zajisté pozoru
bodný úspěch v době předeubskribční.

Pepiatkový ekvivalent. Zvláštnívýtisky zení ministerstva financí ze dne 10. října
1910 č. 186. +. z., ohledně přiznání jmění, podlé
hajícího poplatkkovému ekvivalentu, dále ohledně
předpisu a placení této dávky pro nové VII. de
sítiletí (1911—1920), byly již c. k. státní a dvorní
tiskárnou ve Vídni zhotoveny a možno je u c. k.
berních úřadů po 20 haléřích obdržeti. C. k. fi
nanění rada Režný.

ČeskábankafllálkavHradciKrá
levé převzala výhradní prodej pražského staro
městského hydraulického vápaa Proseverovýchod.
Č+chy a poslouží její oddělení pro zboží na po
žádání nejlevnější nabídkou. Vzhledem k tomu, že
jedná vo o snámku vápna v nejširších kruzích
odborných známou a hledanou, bude zajisté aří
zení prodejny ve velkém v. Hradci Králové uví
táno v těchto kruzích s nálešitým zájmem.

Přednáška p. inep. Leop. Weignera „Zá
Jesd do zemí norekých“ koná se ve čtvrtek dne
96. ledoa v 7 hod. več. v divadle Klicperově.
Přednáška rozdělena jest ve dva oddíly, v prvém
promlaví p. přednášející o Dánsku, Kodani, jebo
socbafetví a porcelánu, mořských lázních, král.
zámcícha o Švédsku, Gdteborgau peřejích, Noraku,
Obristianii a jejím okolí, fjordech Bydgd. V od
díla druhém o Š-oklolma a umělecko-průmyslové
výstavě, prácech žen švédských, Upsale, Lundu,

almě, Rajaně, Saenicích, Arkoné, Bergena, Stral
suada. Promítnato bude na 200 obrazů světelných.
Ceny mist: Lože 4 K, křesla a balkon 1 K, se
dadla v přízemí 70 bai, na galerii 40 bal, parket
40 hal, parter 20 hal, Stadující. studeatky, děl
níci a vojáci 20 a 10 bal. Předprodej lístků
s ochoty převzal p Fr. Píša, knihkupec. Před
nášku pořádá městské průmyslové museum.

Hořiněves. Doe 12. ledna zemřelzde sí
nětem plic Josef Holý, který pil netoliko kořalku,
ale i pivní slevky něko'ik dní vtaró. Roznesla se



jověst, že prý zemřel tím, že ee upil, kdyš dva
občané přes míro do něho alkobol úutili. Leč
bdyž 14. t. m. dostavila se soudní komises lékafi
s Jaroměře,seznalo se pitvou, že alkobol nebyl
besprcetřední příčinou smrti, če pouze nemírné
pití uspíšilo sánět plic. Ovšem nezřízené pití
elkoholu ©blodalo na sdraví mešťaatníka jiš
dříve.

Moderní aaměniet. Dle taktikyžidov
ské snaží se alskati sí snadno veliký majetek ně
kteří lidé pokřtění. V posledních měsících několi
krát v našem městě vzdula se vlna vzrušení. Na
před Tylš, potom „Důvěra“, která vlastné se měla
sváti „Pověra“. Tylš si objednával i kavalíraké
inse:ty, které pak po opětovných upomínkách ne
platil. Jeho zásadou bylo: Staré dluby neplatit a
ty nejnovější — nechat seštárnont! — Ale řek
něte proti takovým umělcům jen slovíčko pode
sření! Tito eskamotéři dovedou se brániti jako
hadi a zoají dobře cesty, jakými lze přivéstí po
ctivého žalobce i do kriminála. Jest ještě v Čerstvá
paměti, jak rudý Kudrnáč přivedl d- vězení po
ctivého našince, který Be odvážil potřásti ramony
nad Kudrnáčovým finančnictvím. Když náš praž
ský dopisovatel oznámil v „Obnově“, jakým fi
nazčním umělcem jest pražský Berger, byli jsmo
nucení otisknouti lhavou oprava 8 několikerým:
eNení pravda — ale jest pravda.“ A ramena bezpeů
nosti byla dále klidna, ačkoli náš list zmínil
86 mnohokráte i o jiných apírech chudého lidu.
— V pondělí vzrašena královéhradecká veřejsost
novým případem. Dva day konal ae porotní soud
nad známým boháčem Karlem Dix:m, zdejším ma
terialistou a jeho pomocníky. U Dixa s jídlem
rostla choť. AČ oabyl obrovského jmění více fi
naněními triky než krámským obchodem, takše na
stará kolena mabl být živ jsko hrabě, neopustila
bo partikářeká povaha. „Mobl“starý žid Mantler
a dobře se mu vedlo už do smrti — mohu i ja,“
uvažoval K. Dix, který dovedl při obstarávání
běžných potřeb amlouvati jako chudý nešťastný
baráčník. Leč najednou udeřilo. C, k. krajskému
soudu dodána v listopadu m. r žaloba c. k. stát
níbo zastupiteletví na Aloisa Rabasa pro zločin
dokonaného a nedokonaného podvodu, va Karla
Dixa pro zločin spoluviny nas podvodu a 20 slo
činu podvodu, Václava Hufmana ze zločinu spolu
vioy na podvodu. Nejvýznamnější osobou moši ča
lovanými byl. K. Dix, rozebý dne 28. dubna 1865
v Bemilech, příslošný do Hradce, který měl už
předtim soudů dosti, ale skoro vždycky šikovně
zvítězil nad lidmi poškozenými, takže si proti
němu málokdo troufal. Velice spletité byly cesty
toboto finančníku, jemuž byly nekalé čacbry drahou
přirozeností. Dětí neměl a přece shromažďoval
vyssáváním nbožáků nové kapitály, ačkoli si mohl
aspoň v posledních letech odpočinonti. (Dokoně)

Jesefev. (Elektrické osvětlení, Neštěstí.)
Náměstí, ulice a větěina domů jsou v našem městě
jiš na druhý měsíc elektricky oavětlovány. Na sa
vádění elektrického světla do ostatních domů stále
pilně se pracuje a do jara badou veškeré tyto
práce skončeny. — Dne 11. t. m. večer rozšířila
86 po městě správa, že nešťastnou náhodou za
střelil se mladý muž ve strážním domku ve vo
jenské zelinářské zahradě v korunních hradbách.
Byl to 2bletý František Černý, dříve sklepmistr,
v poslední pak době vybíral z Labe písek. Na
větívil vojína v zelinářské zahradě, aby prý od
něho koupil pistoli. Mesitím co vojín venku roz
svěcoval, pohrával si Černý 8 jeho služební poškon,
v okamžiku vyšla rána, a když ae vojín vrátil,
spatřil Černého v tratolišti krve s prostřelenou
bjavní tepnou na zemi ležeti. Progesi ještě slova:
„Snad jsem 86 atřelil“ — a sa chvíli byl mrtvolou.
— Brzy na to událo se sde drahé neštěstí. Dne
14. t m. ráno odešla ze svého bytu na nákup
manželka kočího Lad. Pazderky a když se po půl
hodině domů vrátila, našla své tři dosrušky, děv
čátka u věku od 1!/, do 4!/, rokuna zemi zadu
šené ležeti. Z kamen vypadl asi do třísek úbel,
zapálil je, od nich začali doutnati vedle lešící
badry a tak děvčátka dýmem ge sadasila. Snaha
na rychlo přivolaného lékaře, dítky k životu při
vésti, zůstale mernou. Zárautek rodičů jest ne
smírný a ubohá, těžce zkoušená matka dítek bude
asi ještě volána k soudu, aby 8e ospravedinila
s domačlého pronedbání povinné péče.

O neštěstí v Josefově došlonás ještě
více původních zpráv, s nichž vyjímáme: Onea
vojín jmenoval se František Ruthe. Rána z vo
jenské pušky třeskla, když chtěl vojín rozavítiti.
Ruth střeleného podržel, leč obladnoucí mrtvolu
pustil a běžel případ oznámiti u svých předsta
vených. Večer konána vojenská kotbiese. Rathe
nachází se Dyní ve vojenském vyšetřování. Zejisté
postrašený vojín skusil již mnoho. Přivedl si pří
tele ná opuštěné místo, kde mu bylo jako vojen
skému sehradníku určeno dlíti. Ami v nejmenším
úmyslu neměl připraviti Černého o život. Oba se
měli velice rádi. — V příčině neštěstí v rodině
Pazderkově se sděluje, že vypadl z kamon uhel,
od kterého chytla natřená podlaha, tak še jí část
shořela. Děti byly pítvány.

Jareměř. V neděli 22. t. m.pořádákato
lický spolek spolu se zdejší odbočkou Všeodb.
odražení křest. dělnictva schůzi, ma níš bade

Peěnlt p. Jar. Bestl z Hradce Král. o křest. noalismu.

Nový Bydšev. Novobydšovskýodštěpný
spolek ženského pomocného apolku červeného
kfiže pro království České pořádal dae 15 t. m.
svoji desátou valnou hromadu v sále městské rad
nice řísením předsedkyně pí Anny 6l. Rich rové
= Burgbrůcken, pod jejímf vedením utěšeně
skvétá ©Lotošním rokem siskala Šlechetná paní
tato spolu s delegátem spolku o. Ferd Rchtrem
ši. z Burgbriisken opět tři nové zakládající členy
a sice J. Oar. p. br. Ottu s Harrachu a J. 030.
pí br. Karolina z Harrachu, roz priacozaa z Ost
tingu a pí Marta Tichou, velkostatkářko z Mal
Barchova, kromě jiných 134 členů. Při vykomané
volbě zvoleny jedooblasně: za předsedkyai pí.
Anna šli. Richtrová s Burgbrů :ken, za I. místo
předsedkyni pí Laontina ól Rittrů-Záhony II
mlstopředsedkyni pí Anoast. Kibneová, vdova po
c. s k. setníku, jednatelkou pí Magda Jaliáová,
choť c. k. vrch. pošt. správce, pokladní pí Anna
Doiežalová, choť c. a k. majora. Spslelz čítá 414
členů. a sice dra čestné. 42 zakládající, 82 řádná
a 290 přisplvajících; s téch 8 korporací a 70
obcí. Po odvedení povioné 50%/, kvoty spolku
kmenovémo v Praze a odečtení veškerých výloh,
vykazuje Čisté jměaí epolka obnos K 11.18604
v hotovosti.

Pardubice. Doe 22. t. m. pořádá 51 ve
dvoraně městské radoice ples sdružených kato
lických spolků zdejších (katolické jednoty paní,
mažů, všeodborového adražení křesťanského děl
nietva a sdražení čes. křesť.soc. mládete) Hudba
c. e k. pěšího pluku 18. Začátek přesně v 7 bod.
Vstupné: 2 K, rodina 8 X. Jen pro zvané. Re
klamace pozvánek vyřizují předaednictva.

Všeodborové sdružení ktosťtan.děl
mlotva v Pardabicích a jeho mepřátelé.
Poslední schůze sdružení křesťanského dělnictva
ve staré Besedě v Pardabicích zavdala neprve
Bociál. demokratickému „Východočeskému Obsora“
vítaný podnět ku zlostným útokům a oeomaleným
nadávkám vůči katolíkům a zvláště proti dp. No
votnómu. Již tento tón žarnalistického psaní musí
nám býti neklamnou známkou jakési ukrývané sla
bosti a etracho. Bylo by zajisté daleko moudřejší
vyvrátiti námitky řečoíka o placených židovských
agitátorecb sociální demokracie a veliké židovské
moci a penězích v sociálně-domokratickém tisku,
o maesách lidu, který nevédomky se vedení svých
vůdců stává se stráží velkokapitalistických žoků
židovských. To vše měli páni vo svém orgánu a
Da své schůzi pádně vyvrátiti. Byla by to aspoň
Čestná zbraň, nemuseli se zlobiti, nadávati a ko
uečně i Iháti, že dp. Novotný vypověděl na schůzi
křesťanského sdražení boj všem stranám grobodo
mysloým a pokrokovým v Pardabicích. „Východo
český O5sor“ ei achválné tak zafiksloval, aby také
jindy tak nenávidénou stranu svobodomyslaou pod
plchi proti tomato adražení. Jest na podiv, že
svobodomyslný list v Pardubicích cbytil se na pro
lbanou lokálku Vohryzkova orgánu a napsal na
tomto podkladě svůj referát o sobůzi našeho adra
žení a o klerikálech. Chtěl-li vůbec svobodomy
slný orgán o schůzi referovati, měl si tam Jako
seriosní list poslati avého člověka, který by 8e
byl přesvědčil, jak sociálně demokratický list o
klerikálech“ práší. A pak račte dovoliti, pánovél

Proč pak nechcete vlastoč, aby se a nás délní
ctvo organisovalo dle svého svobodomyalného pfe
svědčení na základech křesťanských a nepracčovalo
v křesťanských intencích ku svépomoci? To není
přece svobodomyslné aci pokrokové! Český kfe
Stanský dělník musí býti aspoň rovasceaný všem
těm českým dělalkům, kteři stojí pod kautou né
meckého semity Adlera. Také „Oavěta lidu“ po
padla s chutí domačlý výrok dp. Novotného, ale
tomu se už nelze diviti. Pokrokové noviay vítají
vždycky každou příležitost jako záminku k boji
proti katolíkům. Sociální demokraté usilují apro
stými nadávkami, uličnickým poklikováním, vy
brůškami a všemošným násilím sastrašiti kfeatan
ské děloíky. Kde pal je vaše kultura, rovnost s
svoboda? O známe vás, vy Papenbeiméi! Chceme
však ka konci mluviti slovy „Východoč. Obzoru“
jeu s malou záměnou slov: „Křestenští dělníci, ne
dopusťte, aby židovský tisk zapustil kořeny v na
dem městě, nedopusťte, aby plátky vydávané ze
podpory židovských peněz, vydávané k zotročení
lidu, vůbec 6e u náš bífily. Roašiřajte tisk kte
stanský! To bude nejlepší odpověď Židovský 80
cislismus je prasivicou na těle národa, ničte ji a
chraňte ze před jejím rozšiřováním l“

V městském divadlo v Pardmbicich
dávala pardubská Filharmonie dne 15. ledna t. r.
odpoledne jiá po čtvrté komickou operu Smets
novou „Tajemnstri“ a ve čtvrtek dno 19. t m. po
páté při snížených cenách. Operu nastudoval a
Hidil.p. Vojta Lantner. Při nedělním představení
laskavě apoluúčiakovali sl. Leop. Strobachová,
operní pěvkyně s Prahy a p. Valent. Šindler, bost
Národ. divadla v Praze. Oba vzácní hosté přelva
pili svým krásným, milým blavem a hrou a byli
za svůj omělecký výkon odměněni galvami potlesku
všeho poslachačstva. Při všech představeních bylo
divadlo úplné vyprodáno, což zajisté jest potěši
telnou sožmkou touhy občanstva pardubského po
uměleckých pošiteleh.

Dašice. Přednáška konasá na Nový rok
naším dp. farářem „Ze života českého Japonce“
doprovozena byla 160 nádhernými, světelnými

obrazy s Erropy, Ameriky, Japonu a Asle; část
slovná přiléhala ku části obrázkové tek, že dp.
farář může se svou přednáškou před každé — |
soba vybranělší obecenstvo předstoupiti a najde jeho
hezká a propracovaná přednáška miléh >všade při
jet. Obecenstro odneslo ai z oné přednášky domů
saokrouhloný celek o šivutě, cestách a úspáších
českého Japooče inženýra Karla Jaca Hory, na
nějž národ náš může býti brdým, ponávadě erou
uárodnost nikde nezapřel a dělá nám Čechám
v Japonsku čest. Přednáška tato vynes'a dobro
činnému účelu. jemaž byla věnována (i u darem
pí Anag L'ebichové, cboti obvod. lékaře), oelkem
26bK, kteréž ku diívéjšímu obnosu 38 K na knížku
byly alošeny. —Doe 6. ledoa konáa (jako minul 4
léta) ples hospodářské besedy. Přes usiloroou a
všestraonou protiegteci jistých krabů byl četně
navětíven; zabava pak byla srdečná a nenncená.
Po půl oci přišel do sálu jistý napilý agrární
baron z jedné nedaleké osady, chtóje snad zů
myelné zabavu pokaziti. Když věak viděl. če by
mohl špatné pochoditi, brzo se vzdálil Neradili
bychom onomu pánovi, by podrohé něco podob
ného zxoušel; snad dostačí mu k provedení důkazu
o agráral vyspělosti a vzdělanosti dumáví zábavy
agrární úplné (Čí snad má málo ostady dum, že
musí ješté jinde dlřitiČest zeleného prapor?

Jedovaté býli ma melloraci v Ne
ehamicich. U Nechanicprovádí 3 meliorace.
Dólníci (na větším díle soc. demokrati) vše co
vydělají, nechají v kořalněznámého „doktora“ bez
diplomu. Dae 16. ledaa pro rouhání a urátku ná
boženství zde zatčen na melioraci zaměstnsný Fr.
Rázek. Dopnstil se zločinu, za nějž bude se mu
zodpovídati u c k krajského souda v Hradci Kr.
Kořalna a Špatné čtení svodly bo, že jako divá
sviře počínal si př.d stráží. Budeme na podobné
kousky časem poukasovati. |

Časlav.Připínáníkříše. Dne8.ledna
konalo ee zde slavnostní odevzdání rytířského kříže
řádu Frantióka Jos I. vdp. děkanovi Jos. Fultovi
sa účastenství štábních důstojníků 12. pl. zemaká
obrany, zástupce patronátníbo úřadu p. Dr. Jos.
Zimmra, purkmistra s zástupců zeměpanského ú
řadu pp c. k. míst. sekretáře Norotoého a c. k.
míst. koucipisty Zelenky. Čestným úkolem odo
vsdati vys. vyznamenání pověřen byl p. c. k plu
kovník Baar, jenž krátkými ale výraznými slovy
zmínil se o zásluhách, kterých béhem dracetile
tého působení rdp. děkaa si sískal svojí pěší
o zeměbrana aku konci přál mu, aby ješté dlonho
těšil se z této Čestné upomisky. Vdp. děkan dě
kuje za ardečná alora tu akcen.oval, če přijímá
vyznamenání toto ae tak pro Bvou osobu jako pro
veškerou duchovní správa, která snažila se dle
svých ail pracovatí k tomu, aby vojíni víru, kte
rou si « domu přinesli, neztratili, lásku k vlasti
a panovalkurozmnožilia vědomípoviunostív sobé
upevoili. Bkončil upřímným dikem všem, kdož se
86 o vyzoamemání toto přičinilia provoláním slávy
J. Veličenstva. Po blahopřání přítomných byla
slavnostskončena.— Poznámka k posl sa
sedániubec. zastupitelstva. Přidebatě
o desce avob. p. Voitha pronesl statkář p. Fra nt.
Procházka uáhled, že dle edělegí býv. kaplana p.
P. Kaliny zasazena byla deska tato v místa, kdo
předem jiné památnosti, velice vášaé, byly vyhla
zeny. Informovali jeme se o této věci a jsme spi
nomocočaí aděliti veřejnosti, áe nikdy «nik de
dp. L. Kalina takového výroku nepromesí, ba a ni
pronésti nemohl, neboť naprosto o žádných pa
mátnostech na t.mto místé se snad nacházejících .
sám osobně se neptesvěděil, ba o nich vůbec po
veškerý svůj pobyt zde neslyšel. Bude to jenom
tedy fantastická povídačka, jako véecky ty nyní
tak boožovnaté uvádéné e památku T p. děkana
Nožičky benobící. Tím zároveňpadá: ten naprosto
nespravedlivý úsudek p. MUDr. Tesafe u ješté
nespravediivéjší útok p. Ant. Kruliše. — Náles
nových fresek. Vposlednídoběnafísenobylo,
aby odklizen byl starý ram z klenby nynější sa
kristie, původaího to románského kostelíka. Při
tom odkryty byly na stónách nad klenbou 30 ma
chásejících otaró fresky, ovšem valné porušené,
Jsou pozůstatkem býv. výzdoby tohoto kostelíka,
který míval rovný dťevěný strop vyšší nežli jes:
klenba nynější. Fresky byly opatrné očištěny od
prechu a po úsudku znalců budou snad sšaty a
Bs patřičném mlstě uloženy. — Požár v Du
stkově divadle. V pondělí 16 t m. podě
šeno bylo obyvatelstvo správou, Ze v Dasíkoré di
vadle boří. Obytela podlaha na galerii, ale oheň
byl bned v zárodku ubašen. Jak požár vzaikl,
určitě ovšem nelze říci. Zdá ae, že stalo se to od
bozením cigarety. Večer před tím konán bylv di
vadle ples železničních zřízenců, jenš trval do
časných bodin ranních. Dirno, te dovoleoo jest
při takové příležitosti konřiti na galeriích a ma
Jovišti. Škoda jest hrazena pojišténím. — Vý
roční valoá bromada spolko sv. Lud
mily konána bude v neděli 22. ledna v zasedací
síni městské radnice. Hojná účast členstva žádoucí.
— Bypéní obodníků, Od pražskýchdomov
niků, kteří chtěli zehájití stávku při čištění a sy
pání chodníků, vzali si snad příkladi někteří naší
čomácí páni. Hoditi trochu plsko nebo popela ma
chodník ami je nenapsdne. Mládež jest jim ulice
za tuto posornost vděčns, neboť dafí se ji tím
anamenité zřizování klouzaček, obecenstvo má však
o tom aášor scela jiný, Městská správa, uznává



me loyálně, čištění a sypání chodníků nařídila, ale

bylo PL oobí oblaa některédomácípány trochuenergičtěji pobídaouti, aby městských výnosů také
dbali. Čekati, až se někdo potluče, bylo by trochu
odvážné.

Z rychnovského vikariátu. (Organi
Bační schůze.) Ve čtvrtek dne 12. ledna konela
€e v útalné dvoraně hotelu „U Labutě“ v Bych

a důvěraiků-leiků z vikariátů východ. Čech. Ú
častenství bylo dosti četné, ale mohlo býti daleko
větál. S bolestí bylo konstatováno a veřej.6 od
nuzováno, že uůkteří kučží vikariátu rychnovského,
kteří nemají daleko do Rychnova, tato schůzi
vůbec ignorovali a tím deslí opět ns jevo, že or
Gaoisovat nechtějí. A bobužel právé ti kněží ne
přišli, v jichž osadách ve příčině organigsace se
dosud nic nestalo; 2 toliko kněží svou nepřítom
nost řadoě omlovilh. Pánové, dokud nebodeme
sjednoceni, marná jest práce jednotlivců! K této
achůsi dostavil se slovutný o ieátor, vadp. ka
povpík a professor dr. Frant. Šulcz Hradce Krá
lové. jejž velými slovy uvítal vdp. vikář a děkan
Jos. Číšek a uavrhl za předsedu známého pracov
nika na poli organ. vdp. faráře Vacka z Boro
brádku a za zapisovatele dp. Jos. Rósalera, ka
Plana z Vel. Ooříma. Vdp. předacda děkuje za
poctu mu prokázanou a prosí vedp. dr. Šulce, aby
Be vjal slova. Pan doktor úchvatnou, téměř 2 ho
diny trvající svou řečí vděčné posluchačstvo o.ekt
risoval a k organisaci povzbudil. Mosíme se
organisovati jako: 1. lidé, 2. katol. křesťané, 3.
příslošníci katol. státu, 4 Češi. Týž zmínil se o
borrom. encyklice, která svět tolik „pobouřila“ ;
jest odsuzována od lidí, kteří jí vůbec ani nečetli,
jako na př. bodří agrárníci na schůsi v N'm.
Brodě. Odeondil dále nestoudné útoky římského
starosty Natbana proti katol. náboženství. A Co
tropí Machar, který hansíruje po městech a šíří
zášť proti Kristu a církvi? Ukázal na podyratnou
práci „Volné Myúlenky“, ješ veliké procento fe
drovatelá má v řadách učitelských a sokolských.
Eý div, že za takovýchto smutných poměrů
mravnost klesá a zločinců obzvláště mladistvých
přibývá, pro něž vláda musí sřízovati svláštní
toyly. Katol. náboženství jest ohroženo; at nikdo
neříká: Zanástovydrší.Mohlobysestáti,še
do přece nevydrší. Vyhlídky do budoucnosti jsou
v ohledu náboženském velice u nás nejisté. Řečník
podrobil ostré kritice parlament, český sněm,
novou předlohu sákona a j. Lid nemé z nového
parlamentu ničeho, leda že dráše jezdí na postát
něných drahách; nedělností sněmu trpí celá země,
obzvlášt) bumanní, charitativní ústavy, jsko ne
mocaice, eirotčince a ústavy pro hlachoněmé. Po
pěvadž vše jest povášlivé, natná jest organisace
v -dobách přítomných. Nechť šíří se dobrý tisk
jako: „Štít“, „Dorost“, atd., ať zakládají se volné
organisace, jednoty a spolky. Řečník skončil nad
Šenými slovy: Kmds musí jíti s lidem a lid
s knězem! V jednoté dojdeme ku kýženému cíli!
Když byl vdp. předseda Vacek slov. fečníku po
děkoval, navržena byla dp. zepisovatelem regotuce,
ješ byla ode všech přijata. Drabým řečníkem byl
p. Frant. Matoušek z Kyšperka, jenž ohboivými
slovy odporučoval obzvláště na Rychaoveka inten
tivní praci organivační, Pan Matoušek jeut vyško
leným, intelligpntním řečníkem, jejš bratrským
jednotám vřele odpvručajeme. S přáním, abychom
ne častěji echázeli a navzájem povzbusovali, ukon
čil vdp. předseda zdařilou tuto sobůzi. Dotyčná
resoluce zaslána byla Jeho Exzcellenci s prosbou,
aby Sv. Otci tlumočil naši oddanost, dále poslan
cům pp. dr. Horskému a dr. Hrubanoví. Po
krátkém občerstvení odebrali se kněží do děkan.
chrámu Páně k rekollekci, při kteréž opět vadp.
dr. Šulc dojemně promlavil o potřebě duch. re
kollekce. Na to vystavena Nejev Svátost oltářní
a všichni kněží vykonali sv. zpověď Pořadatelatvo
v čele s vdp. vikářem Čížkem srdečné vzdává
díky vdp. dr. Šulcovi, zpovědaíkům vdpp. kvar
djánovi P. Rich. Randákovi s Opočns, kons. ra
dovi Rosínkovi ze Skálky, dále meůnavnému, 0
organisaci na Orlických horách zasloužilému vdp
vikáři a děkana Hlavsovi z Rokytnice. jakož i
všem vldpp. spolubratřím a horlivým laikům Sou
sedních vikariátů za milou účast, kterou dali tak
macbým liknavým a vlažným zářný příklad. Tož,
Ryobpovsko, probnď se k energické práci, brsy
soad již bude bíti hodina rozhodná. kéž nás ne

najde nepřipraveny! Na brzkou sbledanou v Rychnově!

Kumštát. Na svátek uv. Tří králů před
nášel zde přes 3 bod. za ohromného účastenství dp.
Jos. ROssler, kaplan z Vel. Ouříma o své cestě
do Sv. země. Přednáška oživená četnými episo
dami 2 cest a řísným vtipem nikoho nennavovala,
nýbrž upoutala pozornost posluchačů aš do konce.
Kolorované obrásky, promítané skioptikonem, byly
velice jasné s ostré; není také divu, nebot p.
kaplan užívá při projekci díapositivů nejlepšího
světla, totiž Doumandova (kyslíku spojeného a ga
golinem). Přednášky této súčastnili se místní pp.
učitelé se školními dětmi, pp. učitelé ze soused

-alch praských osad, intelligence pruská i kun
štáteká, která s interessem naslouchala lahodným
elovům p. kaplans. — V neděli dae 8. ledna
přednášel opět dp. Jos. Rbasler v přifařenéobci
Překově, kdež bylo účastenství eko větší;

pruští sousedé byli velice četně sastoupeni. Jakým
sympatiím se sde na bramici p. kaplan těší, vidno
s tobo, že byl pozván ještě na třetí přednášku,
ješ koná ee v Neudorfa Vděční osadníci z Kaa
štátu a sousedaích obcí praských děkují p ka
planu sa laskavost, s jakou se uvolil u nás o své
cestě předaášeti a přejí bojného zdaru další před
náškové činnosti. Čistý výtěžek, který byl dosti
snačný, věnován byl chudé -Školní mládeži.:

Agráraleký faeatismms,. V nedělidno
16 ledna konal v Lukavici u Rychnova a. Ko.
kaplan z Ver. Ouřína přednášku o své cestě do
Sv. semě, provázenou avětelnými obraty. Tato
přednáška rozčeřila hladinu zášti proti všemu ka
tolickému naplněného srdce agrárníků — také ka
tolíků, kteří celý týden soustavně štvali klidoó
občany, aby do této „klerikáloí“ přednášky nešli.
Před předskou pak samou stáli tito „milovníci
osvěty“ před bostincem a každéba přemlonvali.
Vzdor tomu byla předaáška poměrné dobře na
větívena. Mezi přednáškou byl p. řečník několi
krát silným boucháním na dvéře vyrašován. Zde
máte agráraíky v nedbalkách! Pouhá přednáška,
která s politikou nemá uic společného, rozběsal
tyto nevzdělance, jichž drzé jednání několik tu
přítomných Bocialistů náležitě odsoudilo. Vidíte,
Bocialista zná více taktu a slušnosti ve apoleČuosti.
Nejvíce se „vyznamenali“ starosta Šabata, dále
Bartoš a Brož. A a takovými svobodomyslníky v naší
krajině se bratřčkuje jeden kněz!

Jeden účastník schůze.

Kyšpereeke. Vnedělina denNejsv.Jména
Ježíš přednášel v Orlici u Kyšperka vp Al. Šorm,
kyšperecký kaplan o pašijových brách v Horní
Ammergavě, kterých se loňského roku byl aúčast
pil. Živé slovo jeho provázeno bylo 106 zdařilým:
kolorovanými obrazy. Hluboce pohnoti odcházeli
účastníci po přednášce do svých domovů. Čistý
výtěžek bade věnován fondu pro opravu sešlé
poutní kaple av. Jana Nep. ua Kopečka u Ky
Šperka. Zaplat Páo Bůh

Dobrněské poměry. NaNovýrokpřibyl
k ném p. dr. Drtina, aby promlavil o politické
sitaaci. V prostorném sále bylo asi kolem sta lidí.
Byli to větším dílem lidé z židovských firem a —
jak se semo sebou rozumí — pokrokářské učitel
stvo z širého okolí. Co jsme se vlastně dověděli
nového? Proto'e se dnes všude huboje na Němce,
huboval Drtioa také, ačkoli v nedávné době bla
soval s Wolfem v příčině umělecké akademie
proti českým klubům. Církev si má prý své ú
stevy vydržovati sama. Ale na pokrokáře máme
platiti všichni jako morovatí, že ano? | Vědyťsi
církev zeložils a nadala universitu. Proč však se
dobráčtí pokrokáři na ústav ten iolik drali, ačkoli
ca něj nedali ničeho? Kdo si ústav sám zakládá,
má tem míti svá výhradní práva. Pan řečník ústy
osvědčoval velikou lidumilnost. Lépe by bylo,
kdyby po příkladu katolických kněží. kteří z ani
vorsity žádných příjmů ani nebrali, založil pěkné
studijní nadace pro akademickou mládež. Učitelstvu
mazal med kolem úst. Prý se mu musí přidati.
Snadná dobročinnost|! Zato však větší lidumilnost
projevuje ten, který mooho nemá a přece si ne
stýská, že maosíz vlastní kapsy platiti větší daně
k vůli pokroko ve školství. Tentokrát bylo trochu
komické, jací „abožáci“ kývali na souhlas, když
jim Drtina sliboval, že jich nenechá hladověti. N+
koueo jako Pythie volal: „Nebude-li rovné právo,
Je po Rakousko '“ Jaké to volné právo myslil.
jest nám trochu sábadou | Má-li to býti takové
rovné právo jako v Portngalska, kde je pokojný
člověk za své náboženské přesvědčení pronásledo
ván jako zločinec, pak mockrát za takovou tovnost
děkujeme. Faktnm jest, že nejhorší hlízou, rako
vinou a lučevkoa států jest zedoářstvo. Proti zed
nářům však dr. Drtina ani slova nepronesl, jak
k li by měl nyní z Francie a Portugalska k od
snzování podvratné zednářské činnosti látky až
příliš maocho. Od nás odjel dr. Drtine do Opočna.
— Soc. dem. Baner, který opustil svoji choť a
dítko a ubytoval se v Osočně, byl v Hradci Krá
lové soudem donacea ku řádoómu vydržování své
rodiny. Od jara nedal na «vou rodinu ani haléře.
Po demokraticku. Jemu všecko, jinému nic. Až
bade stát budoucnosti, matky, těšte se! — Řídíel
učitel p. Fr. Hájek z Valu při svém přeložení do
Pasek u Vysokého n J. dal avůj nábytek odsté
hovati p. zasílateli z Dobrněky, Petříkovi. Pan
Hid. uč. dostal k tomu olli sálohu slaánou na stě
hování od zemské školní rady. Pan Petřík stěbo
vácí obstarsl a čekal na peníze. Al+ ono nic.
Čekal dva měsíce a zase nic. Tedy to Šlo k soudu.
Ale tam tuké nepořídil. Advokát totiž podal ža
lobu o den dříve než měli žalobce a žalovavý
smlovenou lhůtu a soud zamítl žalobu. PH drahé
žalobě p. PetMk ae dověděl, že bude muset moc
dlouho Čeketi, než na jeho pohledávka příjde řada.
Má totiž p. Hájek velmi mnoho ještě jiných věři
telů, kteří přišli dříve než p. Petřik. Nexbade ji
ného, než si přáti, aby se těšil dlonbému Šivotu.

Lomnice m. Pop. Strádání drobnéhorol
nictva jeat tak patrné, že každý soudný člověk
skutečné udřené zemědělca politaje. Nejvíce však
křičí o své bídě agrární zemani kteří často vlastní
rokou nepracují nic U nás veobotu před svátkem
nejsv. Jména Ježíše byl agrárnický plee, při němt
ltaly s kapes celé desítky. Jeden agrární „ubo
žák“ utratil padesácku. Jiní bylí v tak příliš nad

ené náladě (svláště k rána), jako by byl na ovětě
samý ráj.Jest rosdíl mezi plesem a plesem. A
žádají-li pak tací kavalíří o subvosce, co zbude
na rolofky skutečně potřebné, kteří jedí den ze
dne brambory s kate? Katoličtí drobní zemédělcí
těžko co dostanou.

Litomyál. Na svátek nejsvét. Jména Jožíš
posvětil vldp. probošt náš v «apli avatojosefské
v prob. chrámu Páně novou socbu 8v. Josefa,
patrona katol. jedaoty zde. Jest to v krátké dobé
již třetí nově pořízený gotický oltář, úplně při
měřený gotickómu slohu úašebo chrámu Páně od
spolehlivé české firmy P. Buška synové na Sychrově
zhotovený. Na tyto oltáře věnován oboos 6800 K
od dobrodinců. — Katolická jedaota vzrostla leto:
o dvacet členů. Též katolický „Sokol“ pořádá
schůze a cvičí se v místnostech katol. jedavty.

Huuapelee. (Vánoční stromek v nemoc
nici.) I letošního roku milosrdné sestry připravily
ve sdejší okr. nemocnici o Štědrém večeru vánočoí
atromek pro nemocné. Krásoé zpěvy nacvičil 8 pře
vzácnou ochotou Čea n-m. výboru p. učitel 0.
Rychnoveký. Nemocní podělení byli ráznými dárky.
Této slavnosti ae súčastnili mimo jiné 3 pp.: okr.
hejtman Dr. Váni, starosta mésta A. Warm,
MUDr. J. Kašpar, primář nemocaice, vid. dékau.
Všem dobrodincům, kteří přispěli štědrou rukou
k této slavnosti, zaplať Báb! — (Literátský sbor.)
Ve valné bromadé 8. t. m. zvolen byl opět za
předsedu lit. sboru p. J. Hornek. — (Dámský
křesť. aoc. spolek.) Valná hromada kogala su 15.
t. m. 0 3. hod. odp.

Pro chudého šivnostníka a člena
kotel. jedmoty „ov. Vojtěcha“ v Heře
Kutné jako milodary zaslali následující p. t.
pánové a spolky: Sdružení křest s.c. pro Krosko
u okolí L K 10 hal, Jan Černý, farář v Budiela
vivých 1 K, Ferd. Scbmid, děkan v Divišově 1 K,
Nejmenovaný v Koštěnicích 10 K, Jos. Žák, c. k.
školol rada v Plaku 2 K, zámecký kaplan v Klá
šteře n./J. 1 X 08 b, Farní úřad v Záboři n/L.
5 K, Fr. Janoušek. farář ve Vápně 4 K, P. Raf.
Scholz, O S. B. v Břevnově u Prahy 1 K, M.
Kolandová, čl. katoi. sdružení ve Velimi 8 K,
Nejmenovaný z Kladna 2 K, Fr. Kutláčková
v Klapé 2 K, Váo. Slavík, farář, Stein na Šamavě
2 K, Nejmenovaný v Litomyšli 2 K, Vác. Bařil,
kaplan v Dobrušce 6 K, Anežka Novstná v Žam
berkn 3 K, Nejm.n>vaný z Vioobrad 3 K, odbě
ratelky Jitřenky z Nové Kdyně 6 K 80h, M.
Ševčík, Žehušice 6 K a čtenář „Štítu“ Jos. Kalina,
kolář, Vrbová Lhota 60 hb. Fil. Loudová, švadlena
v Přichovicích 1 K, Jos. Havel v Nové Vsi 2 K,
Sdružení čes. křest. soc. mládeže v Pardubicích
4 K, Dp. Pour, vicerektor z Kutné Hory 1 K 31 b,
Nejmenovavý z Katné Hory 2 K, An. Němečkova,
či. všeodb. udružení z Katné Hory 2 K 22 h,od
výboru kat. jedaoty „sv. Vojtěcha“ v Kutné Hoře
50 hb,M Malinová, čl. kat. jedaoty „sv. Vojtěcha“
v Hoře Kutné, pro děvčátko čatečky, porka a něco
vaření. Šlecbtična M. Ježkova z Katné Hory 6 K,
Nejmenovsný čl. kat. jedooty v Rostokách u Ji
lemnice 1 K 30 h, Fr. Fajfarová, jedastelka kat.
Jedaoty v J.lemnici 2 K 20 b, Nejmenorvaná čten.
„Jittenky“ v Náchodé 2 K, Sdružení venkovské
mládeže pro Sukdol 4 okolí 8 K. Od dělorc c. k.
tabákové továroy v Sedlci vybráno pí Křivoblavou
14 K a al. Petříkovou 6 K. s Čáslavě 2 K. Marie
Koakalová z Pulič«y 2 K. Všem dárcům srdečné
»Zaplaťt Bůh!“

(> ©Kapte a rozálřajtespls "B
„Justiční wražda““Ferrerova ve světle
rozumu a pravdy.

Stran 02, Cena 16 hal. Při hromadné zásilce větší slova

Objednávky vyřaoje administrace

v „Časových Úvah“ v HradeolKrálové.

Různé zprávy.
Jednota sv. Moethoděje vo Vídmi,

která již přes 35 let neúmorně a za velikých ob
tíží « obětí pracuje službami Božími, aby ubo
bému lidu českémn ve Vídni zachránila av. víra,
mravnost a puctivost, aby České služby Boží v no
příznivé ciziné mu byly útěchou a posilou, prosí
snažně a úpěnlivě katolické a křostaosko-sociální
spolky, aby ročač výtěžek aspoň z jednoho divadla
aneb jiné ušlechtající zábavy věnovaly Da ten ve
liký dluh 200.000 K, kterým jest stižen Český
kostel vídeňský. Províme anažně a úpěolivě důat.
duchovenstvo, sby tu i ted v kázaní upozornilo
na důležitost a potřebu českých 8.ušeb Božích ve
Vídni. aby lid povzbudilo ku podpoře a zvláště
aby též v závěti se pamatovalo na jednotu. V po
slední době stotisícové odkazy v novinách osná
meny na národní podoiky, ale žádný ani tisloový
oa český kostel vídehský ; tedy český lid vídeňský,
že se drží sv. víry, že přináší krvavé obáti Da
svůj kostel, ten nepatří jiš k národu českému<
Není hoden podpory? Kde toho příčina? Málo
bývá na to upozoraěno; i osoby, jinak zbožné. o
nás nevědí, a dověděly by se o nás, kdyby v kostelo



by ba nás Upozoraěny.Kóš naše azení„hlasemvolajícíhone poušti“| o horiivou
podporu|

Kdyš je sle, jsou přece Joptišky
debré. Všem čtenářům jest dostatečně známo,
jak bezohledněa kruté vypudila mledá sednářská

republika portogalská zasloužilé mnichy a milo
srdné sestry. A ©o se nestalo? V prouinci minu
lého roku vypukla cholera na ostrově Madeiře,
Jišně od Španěl, který náleží Portogelcům. V této
tleni nevěděla protikatolická republika si jiné
lepší rady nežli dopsati řádu „Pasen Anglických“,
které jiš před 20 lety byly s Portugalska vypu
seny a poprositi je, by 8e ujaly cbolerou posti
žených. A seutry ty se tam ibned odebraly. Tak
odplácí ty nenáviděné jeptiáky. Jsou tedy církevní
řády přece ještě Portugalsku dobré |

Hněs ať neplete se de politiky, vo
lají strany agrární, pokrokové a socialistické na
naše kněse katolické, rabín neb pastor však může
tak činiti a ze vůdce lidu Be nabízeti. Že tomu
tek, ukázalo se nedávno v Prostějově. Konal 8e
tam před 14 dny sjezd rabínů, na němě prostě
jovský rabín dr. Goidemied v řeči své dovozoval,
še rabíni nechtějí býti jen duchovními, nýbrž i
vůdci lidu. Tedy rabíni chtějí sískati lid s vésti
jej, a šádný Časopis stran agrárních, pokrokových
a socialistických slovem proti tomu neštval. Inn
to proto, še se zde jedná 0 duchovního —šidov
ského, který má právo být vůdeem lida! Kato
lioký koěz však dle těchže listů patří jen do
kostela, Falešná logika stran libsrálníchI

Kam vede bezmábošenská skola
V Římě, kde vládne zednář Nathan, živí se 4000
dětí žebrotou, v Miláně 6000.

Portugalská vadělamost. V Berlíně
vychází vědecký časopis „Deateche Éntomologische
Nationalbibliotek“, který ve jménu vědy protestuje
proti barbarství, které bylo spácháno na porto
galských učencích řádu jesnitského. Redaktor ča
sopisu „Broteria“ a jeho spolupracovníci museli
při začátku revoluce aprchnouti. P. Silvo Tavares,
který pošívá světového jména, chce nyní časopis
ten vydávati v Americe. Knihovna časopisu byla
síce zachráněna, ale kniby proslulého P. Zimmer
manna luza, která do jeho laboratoře se vloupala,
rostrbala na kusy. Přes 2000 vědeckých drobno
hledných preparátů, které měly býti sákladem
nových vědeckých prací, bylo rozbito a P. Zimmer
mann jen zásrakem holý život zachránil, neboť
bylo po něm atříleno.j

Pomník odbalem katolickému ka

plenu v Gettysbarku v Peansylvaniidne20.
dena byla památná bitva u Gettysburku, nyní
v krásný národní park přeměněném, byla odha
lena bronzová socha Williama Oorbybo, kaplana
proslavené katolické brigády, která si získala slávy
avou odvabou za války občanské severu proti jihu.
Bitva u Gettysburku r. 1863 samezila postup Jižní
armády, a byla počátkem potom dokované jejích
porážky. — Nežli se vydala brigáda do hrozného
boje, stalo se to, co je na pomníku vyobrazeno.
Brigádní keplan dp. Corby postavil se na velký
balvan a když mužstvo vzdalo Čest, připomenul
jim, aby konali avou povinnost a pak jim osnámil,
že v takovém případě, kdy není již možno se jed
notlivcům zpovídati, může býti uděleno všeobecné
rozřešení, litojí-li upřímně svých bříchů a učiní-li
předsevzetí, haed jak budou míti příležitost, potom
se vyzpovídat. Na to vzbudil e vojíny lítost nad
hříchy a předsevsetí se polepšit a při první pří
ležitosti se dobře vyzpovídat. Netrvalo půl hodiny,
a mnozí £ nich již byli na věčnosti. A výjev ten,
jak kněs s vojíny vzbuzuje lítost nad hříchy, je
svěčněn na pomníku. Mnozí dobří katolíci prolé
vali alsy, kdyš pomník byl odhalen, a ještě nyní
e pohnutím každý na něj patří.

Pokroková spronověra v Korutan
oku. Veliké vzrušení budí o zemi zmizení ně
mecko-nacionálního řídicího učilele A. Martinjska
£ jeho služebního místa Eggn. Před svým náhlým
odcestováním přijel ještě své služné a vyprázdnil
rychle sběrací skřívky „Sůdmarky“. Krátce před
tím stěžovali si do slabého docházení darů. Beze
stopy zmizelý zastával jakožto důvěrník němec
kých nacionálů moobé hodnosti, které jej také
zmochovaly k přijímání peněz. Uprchlý sáhl na
evěřené mu peníze. Pokud byly poškozeny spolky
a soukromé osoby, není ještě přesnězjištěno. Jeho
sanecbaný majetek byl věřiteli, jichž je veliký
počet, zabaven. Martinjak byl tuké členem obec
ního výboru a zástupcem Zemské pojišťovny proti
škodě ohněm.

Mezinárodnost sociál. demokraele.
Boudrah Sehger napsal v „Kampfa“: „Tv se musí
Šeským soudrubům říci: Třidní zájmy německé
třídy děloické naprosto nevyžadují toho, aby bylo
sabraňováno českým dělníků:n, do německých ob
vodů přicestovavším, aby se stali dělolky ně
meckými. Naopak, třídnímu zójmu německého děl
míka by na příklad velmi posloužiio, kdyby — a
to uvádím jen jako příklad — s četných česko=naci
enáloích a anarchistických horníků v kraji mo
steckém a dachcovskét, še mírnouassimilací stali
Němci; tím by ge lebčeji a rychleji vymanili z pů
sobení vlivů sociální struktury ouresů, se kterých
pocházejí a jež se projevují v Jejich nacionali
stickóm chauvinismu a aaarobismu a byli by zí

skázi pro socjální demokracii. V řadách třídně
uvědomělých némeckých děloíků bojují dnes sta
a tisice téch, jejichž otcové a dědové nebo
kové s matčiny strany nálešeli českému národnímu
společenství. Hle, proč by ti měli být proti tomu,
aby je jiní ne této cestě následovali ? Kde sde
vězí jejich proletářský zájem? A který proletář
ský sájem německého dělníka měl by přikasovat,
aby žádný český dělník nestalse tím, Čím on sám
je, Němcem? Německý zedník nemá žádného zájmu
ne tom, aby právě přistěhovalý český dělník, který
počal na stavbě vedle něho pracovati, nebyl assi
milován německé národnosti. On má vůči českému
kolegovi v práci jen jedno sociální přání: nejží
vější přání, diktované jebo sájmem třídním, aby
tento nový kolega, pocházející snad s okresu bídy,
00 nejrychleji prodělal eociálně-psychologický vývoj
k vyšším kulturním potřebám, ahy ho nejbezpeč
něji chránil před návratem k dřívější skromnosti
a tím takó zabránil tomu, že by snad vpadl do
zad svým soudrabům v boji. A když přistěhovalý
český dělník během tohoto vývojového provesu
sociálního zároveň prožije také proces národnostaí,
přejde od svého dřívějšího národaího společenstva
k německému, jaký pak zájem měl by německému
sednikovi přikasovati, aby působil proti tomu?
Teoto sájem on nemá jsko dělník a tím méně jako
Němeo. Tím chci říci, že zájmy české s německé
dělnické třídy se v otázce menšinové růzal“ —
Patrno, jak rudá škola vychovala savévyznavače
k snášelivoati národnostal! Co uchvacují liberální
nacionálové křikem, to měrou hojnější zabírají
soc. demokraté uspávacími prostředky. Ovšem
čeští pokrokáři, kteří české katolíky vylučují z né
roda, budou s nevolnickým octivým úsměvem státi
vůči radé internacionále dále. A přece chamtivé,
šovinistické enahy radých Němců dráždí k roz
bodné odvetě všecky ty, jimž česká národnost není
poubým bezezvačným slovem.

Z katolického šivota. Na Moravě
poslední desitiletí českého katolického života sna
mená jebo všestranný rozmach. Více než 100.000
soustřeďaje v organisacich na podkladě katolickém
sbudovaných. které zasahují už bluboce do celéšo
divota národního, sociálního a hospodářského a
vysílají do sborů zákonodárných 36 poslanců, £
nichž 25 zemskýcha 10 říšských. — Francie.
Kardinál Lugon a s ním 4 biskupové ua žalobu
učitelského spolku odeousení k peněžitým poku
tám, ježto odsoudili protikřestanské články vo
bkolních koihách pro děti. Biskupové prý „De
Správně a neoprávněně“ (I) obviňovali učiteletvo
a způsobili prý ma tím škodu. Tedy ve Fraocii
nesmí se kritisovat státní učebnice, které obeabují
přímé a prolbané hanobení katolictra, — Z Por
tugalska vypověseno bylo. ve jménu volného
myšlení a svobody 148 jezoitů, kteří se mohou
vrátiti do vlasti jenom tebdy,. vystoupí-li z tádu
a zůstanou mimo řád 30 lot (I) v cizině.

Věšellees. Ve Frauenreuthu zemřelnejstarší
katolický kněz v královatví čes., konsistor. rada
v. v. Jos. B.čan ve věku 90 let. — Ředitel bu
koreštského „Casino de Paris“ přijal pro svůj
podnik spěvačzu Viecotini, kterou dle úmlavy po
olala ma ramaoská paroplavební společnost na do
birku za 600 K. — Nařísením ministerstva vnitra
zrušují se všecka opatření proti choleře, ješto de
v Rakoosku, ani v Ubrách, ani v Chorvateku a
ve Slavonii od 2Ď. prosince 1910 šádný případ
cholery nevyskytl. — | Argentinské maso došlo
v sobotu do Prahy. Maso jest prý zmrzlé jako
roh a výtečné jakosti. — Z jistého kadeřnického
sávoda ve Frankfarta ukradeno za40tisíc marek
vlasů. — Pověstný římský starosta Nathan aaslel
pražským volnomyšlenkářům dopis, ve kterém dě
kuje za jejich projev a slibuje, že se postará, aby
20. září byl světovým svátkem. — Město Lubovňa
v uberské Spiši bylo degradováno na obec. Lu
bovňe patřila kdysi k oněm 16 královským městům
ve Spiši, ješ už s poloviny zanikla, ač byla kdysi
tak bohatá, še je král Zikmund dával do zástavy.
— V loni v Příbrami semřelá pí Em. Králová
odkásala na 900.000 K výlučně českým vlaste
neckým a obecně dobročinným účelům. — Srbský
prine Jiří odjede za branice, vstoupí do fraacous
nkóbo vojska a vláda zaplatí jeho dluhy. —
Zomský svas uherských zemědělců protestaje proti
dovozu argentinského masa do Uher. — V Maad
žursku rozšiřuje se stále více mor (zejména plicní)
a vyšaduje četné oběti. — Praské dráhy státní
vynesly r. 1900 čistóbo přebytku 182 mil. marek.
Za tok 1910 očekává se čistý zisk na 240 nil.
marek a na letošní rok je čistý zisk rospočten na
262 miliony marek. U nás „vynealy“ státní dráby
letos — schodek 114 mil. koran. — Městem ad
vokátů jest Budapešť ©Jest jich tam 1700; ve
Vídai 1100, v Beriině asi 1000. — Jistá firma
v Bádeoska uvedla do prodeje plynové pobky;
místo pracbu jest zde užito kapalné kyseliny a
bličité. Nárasem kohoutka vnikne kapka kyseliny
sa střelu, zde se promění v plyn a rozplnavostí
svou vyšene náboj s hlavaě. — Dle německých
listů r. 1910 přešlo v Čechách 17 deskových
statků z německých rakou v majetek český, na
proti čemuž z českých rukou do německých pouze
3 velkoatatky. — VeŠpanělska panovaly minalý
týden vánice uněbové, takže četné vlaky sůstaly
věseti ve snéhn. V Plzni bylo napočítáno

90.739 oboratel (r. 1900 68 079, r. 1870 25.009)., — Ve Vídni jest nyní 2030.84 obyvatel, počí

taje v to i 98.548 vojska. Celkem příbylo Vída!
za 10 let 856.877 obyvatelů, v což jest započítán
také 31. okres Florisdorf se 77.514 obyv., který
byl v době té k Vídni připojen. 1., 6. a 16. okres
vykazují úbytek obyvatelstva. Co do velikosti jest
Vídeň 6. městem ma světě.

Ještě e haličských mne“šidovských. Také českožid „Rosvoj“ dne
18. ledna projevuje velikou starost, aby haličtí
židé hladem oozemřeli. Neblamuje se ovšem
tvrzením, že v Haliči trpí velikou bídu 800000
židů, protože ani nejrudější soc. demokrat by neu
věřil, žo tam židé jsou šmahem velikými žebráky.
„Rozvoj“ píše však aspoň toto: „Povástně Jižod.
kládaná anketa haličského zemského výbora 0 bídě
haličských židů jest kónečně, prý definitivně, uste
novona na 98. t. m. Předsedati bude zemský mar
šálek br. Badeni a porad 8e súčastní politikové,
atarostová s rabíni náboženských obcí, jakožijiní
analci poměrů. Jde o to, poskytnout čirokým vrat
vám židovského obyvatelstva, jehož bída «sroše
ním propinací ještě vzrostla, nové prameny vý
živy.“ Aby bylo jasno, konstatajeme, že „propi
nace“ jest výčepné právo. Podívejme se dnes na
ta bídu baličských čidů blíže. Kde se židům dobře
nevede. tam se jich neuslc'í celé obrovské Massy.
Israelité jsou živlem velice pohyblivým, řídíce se
důsledně zásadou: „Kde dobře, tam vlast.“ A
v Haliči na 1000 obyvatel připadalo (dle statistiky
ještě r. 1906 otiskované) 111 šidů. A visme, jak
rychle tam vzrůstala moc Židovatva na úkor oby
vatelstva polského a rasloského! Dle úřední sta
tistické správy s r. 1909 jest v Haliči 116 měst
samosprávných. V těcblo městech bylo pouze 11
městských rad, kde nebylo ani jediného žida, V 28
městech měli absolotní většinu, v 36 městech
patřila jim polovice nebo více než polovice míst
městských radů. Ačkoli tudíž židé tvoří v oby
vatelstvu necelých dvanáct otia, přece vlc než po
lovice městských rad (totiš 63) representuje io
mando židovské. Od r. 1874 dor. 1907 vzrosti
(při obecném vzrůstu obyvatelstva) počet imto
lickýchobecníchradů ze 481 procent na453,
tedy pouse o 3 desetiny procenta; zato všek prů
během téže doby vstosti počet židovských radů
s 316 provent na 363 procent, tedy v celých
47 proceat. Tadíš přibýváníšidovských radů bylo
skoro dvnadvacetkrát větší než přibýváníradů kate
lických. Kde se jednou dostali židé na radnicí,
tam také obsazovali městské úřady židovskými
příslašníky. Touto dobou v 36 magistrátech jsou
šidovět! úředníci ve většině a v jiných městech
jsou při úřadech městských zastoupeni velicečetně.
Kolik jest vlas'ně židovských chudáků? Die le
tošního výkazu majitelů domů v Przemy-lu náloží
v nejpěkoějších olicích středního města 3e 4
domů židům 41. Polovice domů na náměstí v Pr
zemyslu patří — židům. Pojobné majetnické po
měry jsou v Krakově a ve Lvově. Domy natřech
stranách náměstí Ivovského jsou majetkem židov
ským a jen 8 domy ze 60 jsou v držení kře
atanů. Ve velkém Stanislavové (34.000 obyvatel)
řekl v městské radě didovský radní křesťanskému :
„Vemmětesi s městatvé koslely;víc uštu nemáte
destoho 00 hledat“ V mnoha městech bez šida
nemůže občan ani byt ci nejmouti. Ne veakové
krémy a hostince židům přinášely tučné příjmy a
ožebračovaly statisíce polských a rpsínekých 40
dláků. Proto ovšem roslebl ee v Israeli oblušující
nářek, když od 1. ledna t r. bylo upraveno pro
vozování a stizování hostinských živností dle způ
sobu našeho. V Haliči, která měří 786500 km',
jest myaí kolem 8,000.000 obyvatel: A sde napo
čteno 15.754 náleven. Z těch bylo v rukou křesťan
ských pouze na 9000. Teď si představme, 'ak 40
otravovali Poláci kořalečním jedem, aby tolik tlsie
židovských náleven mohlo existovat! Na př. sji
štěno, že bylo 3593 výčepů lihovin, s nichž na
každou připadlo pouze 200 lidí, Tato hretka od
váděla žídovi tak tučnou kořaloční daň, že Židov-
skou rodinu netoliko ušivile, ale pomoblají i
k majetku. Pak ovšem může stodovati několikrát.
větší počet hochů židovských než křesťanských.
Kde jiš není možno v Haliči vyssávat, z těch
míst se odebere šid do Karpart aberských, kde
hned přichésí na babeo majetek Rasloů. A čidé
mají mezi sebou kollegiální emlonva; šid majetek
zadlašeného obožáke prodévá, žid kupoje pod
oena, aviž by ne něbo jiný přihasoval. Jaoo-li
židé národem lidamiloým, soucitným, proč uš
dávno trochu sami okrádanéma lidu neotevřeli oči
a proč si všude v téch místech počínají jsko 6
gyptské kobylky? — Každý národ za takovou.

vou „assimilaci“ didovakou 8e poděkuje. A
chtějí se židé haličti vůbec assimilovat (splynout
e národem křesťanským)? Vždyť prává v midu
lých dnech proběhly u vinami správy, že mesi ha
lidskými šidy se rozvířile čilá agitace, aby při
ešítaní udali se svou obcovací řečšídovskou. Agi
tace byla tak úspěšná, že vyšlo přísné nařizené
místodržitelské, ve kterém bylo pud trestem za
kázáno ve alítacích arších uváděti obcovací řeč
židovskou. Leč zákas mnoho nespomohi, protože
v ssmém Krakově na 920000 lidí zapsalo, še uží
vají obcovací feči židovské. — Na — konečné
by vlastné bylo prospěšno křesťanskému obyva
telstva, aby židovstvo ústně obcovalo jen samo
meri sebou, sby Poláky polskou řečí do krámů
nelákalo. A kdo se má starati o skrovný počet
chudších židů haličských? Jestliže šidé tak ú



oraě ee oddělují od vyssávacých křestenů, sf se
radí o pomoci hudým Jaraelitům židovětí kapi

talisté sami. Křesťané mají ještě dávati mimo
+tádsou podporu těm, od nichš byli tolik poško
seváni!

Všem obccním úřadům! České sem
ská komisse pro ochranu dítek a péči o mládež
v království Českém plníc jeden ze svých četných
bomenních úkolů zřídila ve městě Hradci Králové
výchovnu pro děti duševně abnormální. Do vý
khotá této zřízené poazo pro chlapce přijímají
se duševně abnormální chiapci ve věku 8—12 let
(výminky jsou přípustny), kteří bez úspěchu na
větěvojí školu anebo jichž zdárná výchova jak ve
škole tek i v rodině jest nemožna a u nichž
směna prostředí a větší kázně jeví se býti nutnou,

jejich rodia ale i obcí. Výše platů určuje 86
v každém případě zvláště dle majetkových poměrů
žadatele. Nemajetní mají nárok na značovu slevu.
ehudi přijímají se zdarma. Upozorňajíce „obecní
úřady, že ve výchovně této jest ještě několik míst
velných, žádáme, aby ve vlastním zájmu svých
obcí zjistily, není-li v nich dítek zejména 3 ro
dičá chadých, které by do chlapecké výchovny
v Hradci Králové přijaty býti mohly, a aby v pří
padě kladném rodiče dítek na výchovnututo apo
soroily a jménem chudých rodičů samy 0 přijmutí
dítek do výchovny žádost podaly. Žádosti zaslány
buďtež „Chlapecké výchovně české zemské komisse

ro ochranu dítek v Hradci Králové“ čís. 62 a
Dudteš k nim připojeny: křestol list, dobrozdání

vrubné informace podá žadatelům sama správa
„Chlapecké výchovny.“ Okresní výbor v Hradci
Králové, dae 14. jedoa 191/. Okresní starosta:
Hynek Srdícko, v. r.

Pokrokářské akele mojsou ma pre
dej. K vůli zadání insertu činil „Čas“ reklamu
židovské „Talmud-Tbora-Schale“. Bil do ruské
půjčky, ale najednou se objevily v e“ ingerty
činíci reklama této půjčce a zároveň zmizely rázem
redakční protesty proti ní. Vzadu židovské a
evapgelické inserty, vpředu oznamování židov
ských a evangelických boboslužeb a docela i re
klamní zprávy o „Jůdisches Schulverein“, který
germanisuje. — A dne 17. t. m. oznamuje „Čas“,
že není na prodej. (R. 1906 prohlašovali aspoň
pokrokářští odpůrci Herbenovi, ž3 opravdo nebylo
skoro co kupovati protože byl ten denník až
příliš zadlužený.) „Čas“ dodává: „V českých ban
kách ani není tolik peněz, aby mohly Časkoupit.“

-- Ovšem, až bodou míti baoky tolik peněz jako
sáložna Ortb-Drozdova, pak ta pravda bade ji
stější. Zatím vynikající financier „Časo“, žid p.
Dubský aspoň milostivě snad připustí, aby některá
banka „Času“ půjčila. Proti vypůjčování a aměnel
ním sávazkům mesarykoveký denník nikdy nebyl.

Přiloha. K celému nákladu dnešního čísla
přikládáme důležité prospekty královéhradecké
Spořitelny. Odporučujeme všestranné pozornosti.

pijí denně mil
liony pro její
nedostižitelné
přednosti. Jedi
ná skutečná ro=

3 dinná káva! La-|
|cíiná a zdravá.

-—

Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve kově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odhadnutou© ==m=== prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉDA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,

i

i

'
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venstvu a al. patronátním úřadům k opravování
a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

:

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

bez nároku na cestovné.

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP>Závod založen r. 1898. "IG

i —
Velmi

l

Carneval I9ll
obrátíte-li se při svém nákupu na

m Fejgl 4 Byčiště
Jiříkova tř. proti nov. labskému mostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

novinky v plesových ozdobách, vějíře,
šály hodv. a tůli, rukavičky, šněro
vačky, soupravy vlasových hřebenů,
bílé vesty, veškeré klatovské prádlo,

moderní kravaty atd.

Kněžské kollárky
a patentní náprsenky bez háčků.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

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

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu jí
svůj osvědčený a často vyznamenaný i

výrobní závod :
všech kostelních páramentů,

p

jmýuáni

jeondnánýrýní

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

„ koláry =
—

mma2m-—7027770

—————nmm

F Továrna na čottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórůt 15 «. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VII., Mariahilforstr, VETY E

86. >
Cenníky zdarma a =

franko.

Nejnižší měslční
splátky.

P. T. duchovenstvuzvláštní výhody. a

Podobizny nejlepšíl

JF LANGHANS,
o. a k. dvorní fotograf,

Hradec Králové
Adalbertinum.

any“

stebníse
G <able ale s

Ceny nejpříznivější.

smmmKupte si za K 1-70 důkladný spis mmm

»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové.

Veškeré plechové

hudební násiroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesaě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
tarec. činele, basy, čela, mandoliny,kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. droboé potřeby. Struny nej
lepěl jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběra. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za člaté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizojí.

X

jedině ufy



ZALOŽEN R. 1868. V

Akciový kapitál K 15,000.000"—.

Filiálky: v

HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868.
Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

Provádí veškeré obchody do

ditivy. —

Skladiště spojeno železniční

4
jako: Úvěry všeho draho. — Financování podniků
Eskont faktur a směnek. — Bursovní rozkazy na
surovým. — Výměna koponů. — Inkasesotažených

bankovnictví spadající,

cukrem

Součinnost při zakládání nových podniků všeho draha.

kolejísnádražím.—Výhodaroszpodice.—Informačníoddělení.—Čement.

Objednejte si Dra Reyla důkladný spis
,

Úkoly soviálů POUŮKY.
Nepostrádatelná příručka pro naše spolky a

evciální pracovníky, jakož pro každého, jenž chce
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení.
Spis neposýlá se bez objednávky na ukázku. Cena
3 K. Pro abonenty „Obnovy“ 10*/, sleva afranko.

Objednávky přijímá a vyřizuje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.
E Í

——
== Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Sarkandeř.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 82. Cena pouze 8 hal.

ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=tiskárna v Hradol IK.rálové.

7 VITVYYVWYWVYPPPOTTVITZUZLVYVUVZYLUVIZCV
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Vklady na knížky —

zúrokuje

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
L obceVysokomýtská,2. všichni poplatníci, 3. roservní fonda4.veškeráaktivaspořitelny.
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Akolový kapitál K 4,000.000
VkladycaK15000.000.

Česká ban

E
Úhrady macizinu,
oby, akreditivy.L

Mukadci Král.iFiltálka v Liberel.

se
čě

Vadia e kaace.
Promaesy.

Úvěry všeho druhu,
A

TZ m
2 4. Oddělení pro zboží. . u

půl 8. | MCWVO
—

asodpovědnýredaktor Antonia Pochmen. —Tiskembiek. kaihtiskármyvHrndelKrál,



Besídka.

Sonsoěnívýzkumy vremi české, zvláštěpak
wEradoiKrálovéroku S6i0.

*Kultura« 30. srpna jgro napsala: »Stéále
více se potvrzuje náš objev, že obyvatelstvo na
soutoku Orlice s Labem nazývalo se Socislisté,
Nalezli jsme delší nápisy: »Sociální demokrati,
Křest. sociálové, Národní socišlové.« Parrno, že
tady domorodci tvořili více kast. Zároveň doku
meniováno již samým názvem, že známost kře
stanských zásad i do těch míst již vnikla, třebaže
národním náboženstvím panujícím dle zachovaných
památek až do XX. století bylo náboženství římsko
řecké z dob Augustových; četné nápisy totiž ve
lebí Antiku, Apollona, Helis, Caesara, Juliana
Apostatu, ba i Nerona. Nejsme jistě daleko od
pravdy, terdíme-li, že i tehdy zvyk křižování byl
proti křesťanům oblíben. V rumech sídliště zva
ného »Pouchove nalezeno několik velkých, zka
menělých křížů. Kdyby tak příčná bfevna pro
mluvila|

Přiznáváme, že dle sdělení vSvětla« domo
rodci papír již znali. Sám náš slovutný spolupra
covník Vševěd nalezl dva kusy tubého, primitiv=
ního papíru (po jedné straně černého, po druhé še
dého); na straně černé bílou brudkou zspsáno:
vKiselí zély«, «Vepřové body= s podobně.

Ale že by bylo vrcholem tehdejšího malíř
ského umění malování na nalezených, ovšem cen
ných 32 papírových destičkách, dovolujeme si
silné pochybovati. Právě nalezeny plechové desky,
na nichž umělecky provedeny osoby nesoucí nad
hlsvou housky nebo držící v ústech dlouhé trou
bele (snad starodávné Aétny či klarinety, ale bez
dírek). Zdaž ta podlouhlá, zarostlá hadí těla, zvaná
vbos,« náležela zvěři či docela čtvernožcům, ještě
se ukáže. Nalezli jsme podobné tučné hady pod
šité plátnem; po zvířecích vnitřnostech ani pa
métky. Také jiný objev utvrzuje v nás domněnku,
že zde jest jen umělé napodobení zvěře. Vševěděl
nalezl jekési tučné zvíře s koží holou. Marné
pátral po stopách hlavy nebo nohou. Když pilkou
zkamenělinu rozřizl, objevil se mu v průřezu zr
nitý obraz, mramorově žíhaný; dělalo to dojem
jako lehce broušeného brachovce nebo achátu.
Když přeřízl ješté jednu polovici, sase tatáž po
doba. Po nějských zvířecích.vnitřnostech ani stopy.
Lesk byl mastný. Posud se neví, co to vlastné
jest. Tabulke, jež v blízkosti nalezena, nese nápis:
»Denné čerství presbuřti.« Ale tato slova mohou
se vztahovari k něčemu jinému.

Zato však jest zjištěno naším Vševědělem
zcela určitě, že občanstvo v celé Bobemii trpělo
velice dravými vpády divokých psů, kteří se zdr
žovali nejvíce v hustých lesích, vycházejíce v noci
ne lup. Vševědél již má celou sbírku tabulek
s nadpisem: »Pozor, zlý pesl« Tak se varovali
domorodci v Bohemii i vzájemné před tou divou
zvěří, Též jekém delší vyblášky propagovaly +0
chranu proti vzteklým psům.« Byla to tedy zvěř
velice nebezpečná. Na ochranu proti šelmám pso
vitým cbovali si domorodci ve svých domácno
stech různé šelmy kočkovité, které zajisté jak
svými zuby tak silaými drápy byly psům nema
lým postrachem.

Dále proti »Světlu« tvrdíme, že zlatožluté
peníze se značkou »F. J. Le nenosily se ne
šňůrkéch, ale přišívaly se na čepice, na kabáty a
pod. Kdo ví, zda to vůbec peníze byly! Nalezli
jsme více podobných drobných předmětů z růz
ných kovů a i z kostí, které byly pevně přišity
na starodávných oděvech, Proč asi? Nyní, kdy
jest doba pokročilá, každý, kdo si přeje nový
oblek, příjde do továrny a nechá se obepříst odě
vem ladné přiléhajícím, aniž by potřeboval ně
jakých spon. Před tisíci lety však se obleky
pracně sešívaly a spínaly se kolem těla buďto
šňůrkami nebo zvláštními knoflíky. Skutečné pe
níze nošeny spíše u řetízků hodinových strojků,
na tenkých zlatých a korálových řetězcích, u ná
ramků std. Nutno tedy při každém nálezu dů
kladně studovat, přemýšlet !«

=Světloa dne 6. září odpovědělo: »Kultura«
mluví tak povýšeně, z tak nebetyčného vědeckého
patra, jsko by jen sama byla povolána k vědec
kému badání. My však dovedeme samostatně my
mlititeké. Nové důkazy| Pod pobořeným malým
klenutím nalezen v troskách velikého hrnce zvláštní
nerost barvy mísy žlutavé, místy špinavé našedlé,
Veliká kulovitá tato | hroude byla tyrdá jako
křemen, při klepnutí kladívkem jasnězvonila. Pod
tím malé destička s nápisem: »Dobfe uleželi zed
nicki seyra.« Hádáno sem tam, protoše takové
nerosty v Bobemii nyní nikde se nenacházejí, Při
rozvažování přišlo se na menší okrouhlé oblázky
právě v sousedství. Vnitřek křemenitých oblázků
se nápadné podobal vrypu té hroudy. Tu předal
snalci již se chýlili k názoru, še jak obrovská
brouda tak oblázky vytaženy asi před tisíciletími
s vody, že se zde jedná o zvláštní drub vápenců.

Universitní geolog Zemvědka (dopisovatel +Kul
tury«) prohlásil, že hrouda jest slepencem, skláda
jícím se z různých vápenatých zrn. Vskutku,
když byla brouda perlíkem celá rozražena, jevil
se místy obsah zrnitý. Náš spolupracovník Pozna=
tel však byl nedůvěřivý, zvláště když nalezl vedle
těch oblázků na černém prkénku nápis: +Nejlepší
bomolki vždy k dostáni.« Podrobil oblázky che
mické zkoušce v hydraulicko-magnetickém elektri
ónu. Kaménkové kotoučky rozpouštěly se velice
rychle; rovněž tak třísky z veliké broudy. Puch
byl přitom tak ostrý jako ze shnilé ryby, takže
diváci rychle odskakovali a náš vytrvalý snaživec
padl do mdlob, tak že musil býti omýván. Když
se vzpamatoval, pokračoval v rozboru s velikým
sebezápurem dále a shledal, že v hroudě i obláz
cích jsou prvky stejnorodé. Nalezl v nich mléčnen
kravnatý, syrovatec cukernatý a kascin tučnatý.
Zdá se tudíž. že to byl nějaký druh zkameně
lého mléka © Tomu však odporují jiné okolnosti,
Mléko delší dobu chované nekamení, ale rozkládá
se. Součástky, které by snad byly schopny pře
jih do stavu tuhého, ztráví červí. A voda, jíž
bývá v mléce přes 87 procent, všecké pryčl Ty
oblázky řeky ani neviděly; tem by se rozpustily
v několika dnech. Jest to zkrátka umělý výrobek
snad k okrase domácnosti sloužící. Posud jsme
však nezkoušel, jakého lesku by se na oblázcích
docililo umělým broušením, Ostatně tato umělá
přípravka byla jistě zdraví nejvýše nebezpečná,

Domorodci užívali ostatně i jiných jedova=
tých přípravek; nalezena na př. škatulka se jmé
nem »Binningera, v níž bylo černé mazadlo na
řasy, vlasy a vousy. Kočáry a loukotě kol černili
odpornou mastí zvanou s»kolomaze,pili ostrý rybí
luk «fištrone, kousalí gumu, žvýkali tabák, pojídali
blemýždě a žáby, na rukou nosili přikrývky z my=
ších koží — což o velikém stupni kultury právě
nesvědčí.

Pravdou ovšem jest. sdělení »Kůlturya, že
domorodcům bylo mnoho sněšeti od zuřivých
psích smeček, které pastýřům stáda dávily, Vy
zkoumali jsme však ješté dále, jak se tehdejší
pastýři zajatým delmám provitým mstili. Přiva«
zovali je na řetěz, tlamy jim zavřeli pletenými
dráty nebo řemením, takže šelmy bídné hladem
zvolna bynuly. Barbarství! A přece nyní vyzkou
máéno, že i šelmy psovité dají se ochočiti líp než
šelmy kočkovité, tak že mnohý pes při dobré a
mírné dresuře stává se věrným společníkem a
ochráncem člověkovým.

Z ptactva stříleny s oblibou divoké kachny,
slepice a krůty. Hnízda slepičí byla vybírána s ve
kou oblibou; kde tito ptáci tehdy hnízdili, posud
se neví, ale časté nálezy skořápek slepičích vajec
svědčí, že v Bohemii poletovala obrovská hejna
těchto chutných letounů.s (Dokonč.)

Moderní názory o Bílé Hoře.
O příčinách katastrofy bělohorské má dr.

Josef Teige pásory při nejmenším podivné a
neodůvoaněné. Vyšlo bohatě vypravené histo
rické dílo „Na Bílé Hoře“ společnou prací ně
kolika učenců. V takové publikaci, jež má býti
čímsi monumentálním, mají se bráti slova zvlášť
na vážky velice citlivé; ale dr. Josef Teige vá
žení ei velice usnadnil, pohybuje ge ve svém
samostatném článku docela leckde vyšlapavými
cestičkami tactového bietorického romantismo.
Píše na př. na str. 1.—8.: „Jest jen náhoda,
Ze následky nastalé po 8. listopado 1620 ne
dostavily se již dříve, že již Ferdinand I., který
razil r. 1547 Bílé Hoře cestu, tato snaba svoji
nedokončil“ Ferdinand I. svou doménu „hod.al
rozmnožíti zeměmi koruny české, v nichž živel
českoslovanský měl býti na prospěch německé
ho potlačen a vyznání katolické pouze pano
vati. A k tomu cíli kráčel on i jeho nástapcové
promyšleně a energicky, nalézajíce ku svému
vždy příjemnému překvapení náš odpor ni
čemným.“ Prý zvolení Ferdinanda I. za Českého
krále „byla naše pravá Bílá Hora.“

Jest věru zvláštní, jsk lehce ae dovede
dr. Teige přehoupnouti přes sitaací tolik kom
binovanou poahými silnými frazemi, Sice sám
přisnává, že čeští stavové svou hamižností, ne
svorností, zbabělostí a bezradoostí na kata
strofé brali veliký podíl, ala při tom přemrštěně
zveličuje nebezpečný vliv zevnější.

Nejlépo však jest jíti ke kořenům,abychom
poznali, jak soonáhla ale zosla určitě a dů

Hodně se utvářely po dvě stoleti obrysy Bíléory.
K nejvyššímu stupni vnitřní politické a

národohospodářské síly přívedl atát český
Karel EV., který se též postaral o to, Ze naše
semě ce stala kalturoím oholskem celé átřední
Evropy, tak Zeoáš národ stal se tehdy v střední
Evropě národem nejvzdělanějším. Za VáclavaIV.

trhaly se plody se stromů Karlem větípených.Otec vlasti provedl praktický důkaz, po jaké
cestě nutno jest jíti za rozvojem zdároým, bet
pečným.

Přišla doba basitská, která porašila ac
ciální rovnováho způsobem vejlehkomyslněj
ším. Stav kněžský ožebračen, tak že bositětí
kněží, kteří (dle příkladu katolických kněží ze
století XIV) měli býti ochránci rolnictva proti
zpupné šlechtě, stali ae existenčně a tím i
mravoě závislína arozených kollátoroch, Zkrátka
šlechta ve století husitakém zotročila jak stav
kněžský tak selský. Mezi busíty proudily celé
potoky reformačních frazí, které se neplnily,
jak dosvédčojí sami čelní representanti busit
aké církve, jako Rokycana, Kofanda, Příbram,
Vaněk Valečovský atd. Tomek sám napsal:
„Hus opastil cestu, po níž se posavad kráčelo
ka předo, k nenabyté škodě naší. Hloubání o
náboženství ve směrupr. ficírkevoím nevedlo,
jak on se domníval, k opravě společnosti
církevní ani k lepšímu vzdělání mravnéma,
nýbrž jeo k rozpuštění svazků círitovních a ku
zlehčení náboženství; čehošnásledek byla značná
zástava v otěšeném pokroka dacbovolm, jejž
spatřajeme před tím. Husiteká vdlka vyvrátila
moc královskou a rozmnožila mot šlechty přes
příliš; jistá rovnováha mezi mocmi státními,
na níž spočíval doposad zákonný pořádek, byla
tím zrušena; pročež oacházela se země od té
doby s jistými přestávkami brzy více brzy
méně ve stavu anarchickém.“ (Mosejník z r.
1864, str. 242). Dle tóhož Tomka za vojkání
lotherství do církve baositské byly zmatky
ještě větší.

Tedy v době basitské byla spředena první
arčitá vlákna, z nichž později utkána drsná
příze následujících běd. Tato pravda vystupuje
při novodobém historickém badání před oči
stále v plastičtější podobě a nedá se zatušo
vati sebe lákavější frazí. Dr. Teigo praví: „Ne
patrnou událostí zoveme bitvu bělohorskou
proto, ješto daleko dříve ukázal se světu pád
říše, kteron slavný syn země této, náš král
Jiřík = Poděbrad, k takové přivedl slávě, Smrtí
jeho (32. března 1471) nastává rychlý úpadek
Hře české..

Dr. Teige snaží se tu proploati úhořovitě
mezi Scyllou a Charybdoo. Jiří z Poděbrad byl
ovšem panovníkem slavným, ale dr. Teige ne
připomíná, že jeho akce potud byla prospěšná,
pokud se pohybovala v starodávných tradicích
Karla IV., jenž i od bositů byl zván „světlem
knížat, císařem svaté paměti“ A právě nové
útvary sociální a náboženské způsobily, že vě
blasný národní panovník Jiří narážel na veliké

rené až ee atával hrdinou tragickým.kdyby nebýval proti němu vyhlásil Vatikán
válku, byla vnitřních nesnází zemských míra
svrchovaná. Vždyť již tehdy položeny základy
k zotročení jádra českého lidu — totiž rolní
ctva. Jen jíti tadíž ke kořenům! A že by
teprve po smrti Jiřího nastával úpadek země
české, to přece nemůže tvrditi nikdo, kdo pe
člivě srovná drahou půli století XIV. s prvou
polovicí století XV. (hasitského). Kde vládnou
tak děsné krvavé spory občanské, jaké
zavládly za války husitské a po ní, tam ná
rodní těleso přece trpí hrozným neduhem.
Praba od bositů zpustošena tak, že o následa
jících dvou stoletích nezmobla 8e ani na polo
vici toho počtu obyvatelstva, jaký byl za Vá
olava IV. Obchod a průmysl v době kacířské
nikdy nedostonpil té výše jako za Kurla. Uni
versita oloupena o avé statky tak, že její obohé
živoření bylo horší národní hanbou než zánik
toho učení. Vždyť ve století tak eminentně
tbeolcgickém neměla universita pod bositekým
režimem ani fakulty bohoslovecké. Synkové
selětí byli od člechty z university vyháněni;
katolíkům též zbraňován přístap na aviver
situ atd.

Po smrti energického Jiřího jak šlechta
tak města vyboučila své nevlastenecké vášně
měrou vrohovatoa, tak že při svých stavov=
ských sporech byli Čechové slepí k tomo, jak
obchod ge soustřeďaje v království v rukou
Němců a šidů, jak se řemeslnické cechy znovu
poněměají.

Za Ladvíka Jagielovce zahrála ai Praha
na eamostatnoa republika. Porkmistr s konšely
krále neposlouchali, řídili se vlastní zvůli. A
tu nastaly pro pražské občanatvo svízele tak
hrozné, jaké panovaly jen za války hositské,
kdy Jan Želivský a po něm Jakub Vlk tyrani
sovali bezcitně konservativnější živly husitské,
Btrašná inkvisice držela ve svých spárech sa
Lodrika pražské občany. Světaká tyranie měst
ského primasa Paška s Vrata spojila se 8 cír
kovní bezohledaou despocií kališného admi
vistrátora Havla Jahery. Proti českým bratřím
a lidem, nakloněným učení Lutherova páchána
ravá lotrovetví. Snad nikdy nebyla Praha
vědkem tak hnusného a kšeftařského kleri

kaliemu, jaký rosvijeli se svými pochopy dva
starokališníci: Pašek a Cabera. Celé řady ná
boženských novotářů byly buď věsněny nebo
s Prahy vypovídány. Jiní byli mučeni a ups



lováni. Kdo však s novotářů se odbodlal otce
města podplatiti, měl pokoj. Leckdy dle ošitého
avědku Bartoše | Písuře stačílo dáti nějaký
obnos židovi, který již za značný výdělek Bi
kovně podplacení eprostřadkoval. MladýLudvík
proti výdělečné tyraneké epolešsosti nesmobl
ani častými výnosy pic. A žeza takového ber

dokládati.
Pět let katanská tyranie Paškova plodila

v Praze největší hrůau, aby bylo dokomento
váno, jak čistě národní samospráva dovedla býti
tvrdým nepřítelem občanské svobody a národ
ního prospěchu. Správce zemský Karel z Min
sterberka byl v zajetí Paškovců. Tu právě s
provalila hlísa, klerá věštila určitým hlasemprak
tický počátek neodvratného moru.

A kdo tuto zlou chorobu sspoň na čes
zastavil? Byl to prává Ferdinand I, saklada
tel mocnářství Rakousko-Uberského, který vě
děl, že pustošitelé zemských poměrů po dobrém
neuposlechnou, ale že jest potřebí razného za
kročení, nemá-li dílo domácích zhoubců zem
ských otravovati poměry dále. Pašek snažil se
svým sobeckým cílům dáti ideální zbarvení
zájmů náboženských. Lfsal se a Caheron do
cela ke katolické kapitole pražské. Leč For
dinand I. problédl Pappenhbeimské důkladně.
Bílanci posledních padesáti let před uastonpe
ním Ferdinandovým charakterisoje Denis: „Krá
lovská moc bvla oslabena a potupena, lid po
roben, města ochuzena A ohrožena, veřejný
život zkažen, zřízení zemské porašeno, bospo
dářský pokrok zastaven, jednota národní po
Škozena.“ Donis připomíná, že Jagielovci byli
spolovinníky stnatného osudu. Ale čím hlavnó?

im, že „národu“ (totiž české aristokracii) do
přávali volnosti více než bylo třeba. Stavové
čeští příliš zřejmě bohožel dokazovali svými
nehezkými a nevlasteneokými starostmi, že ne
dovedva těžiti z vítěsství hasitských ani tc
Jik, aby záplatovali taw, kde Jlitice válečná
dříve nemilogrdně trhala.

Zvedl se jistý odpor proti vojbě Ferdi
nanda I. Kandidáti na královský stolec český
věděli, že jest potřebí v přední řadě hodné
zaplatiti. Různí jednatelé slibovali, že zaplatí
zemské dlohy. KonečnáFerdinand [. zaplatila
hned se mraky rozptylovaly. Sám protestent
Bartoš Plsař o Ferdinandovi napsal: „Byla po
věst, že jest milovník spravedlnosti, maje v ne
návisti křivdu. A protož mnohým Čechům bylo
těžko o něm slyšeti, svláště těm, kterýmž apra
vedinost a všecken řád dobrý v nelibosti byl;
ale dobrým, člechetným a spravedlnosti žízní
vým by) velmi vděčný. protoše již nesměli
mnozi hlavy pozdvihnouti pro přílišnou oespra
vedlnost těch, kteříš moc nad nimi měli.“ Ná
zor Bartoše Písaře o epravedlnosti králové adí
lelo i mnoho protestantů jiných. Sami vdění
protestanté čekali s dychlivostí, aby tento katolický
panovník udělal konečněpořádek, jej si sami Če
chové dáti nedovedli.

Ferdioaod v Čechách dobře se rozhléd),
poznal ničemnost Paškovců. Když již cítil pers
nou půda, počal souditi rázně a spravedlivě
mezi kališuými despoty a novotářskými vy
hoanci. Paškovoi krvatili se jako hadi, když
vycházely na jev) nemravné úplatky, když pa
dalo ostré světlo nažalobce, kteří se činili zá
roveň soudci. Pašek volal, že prý by mohlo
dojíti v obci k násilnostem, kdyby se vyhnanci
vrátili. Leč král pohrozil trestem smrti těm,
kteří by chtěli oblížiti vybnaným. Lišák Cx
hera vybízel lid, aby stál při svých závazcích
proti vyhnancům ; připomínal, jak Prašané pří

; předešlé sobě k vůli, kdykoli
i. AČ se Pražané nebojí žádného člověka!

Badou-lí všichni za jednu, žádný člověk, aní
nynější král jim nebude moci Škoditi. Puučné
jest čtení, jakými hadími skoky a výkruty
chtěl Pašek zachovatí svoo tyranii. Přátelské
emlvuvání odporných stran smařeno Pašek se
hleděl vlícbotiti v přízeň Ferdioandova no
vými krutými skutky proti kacířům. Upálení
hrosným způsobem Jiří f.ačnéř a Václav pasíř.
Leč dobře Tomek poznamenává: „Mistr Jaa
Pašek mýlil se v povaze brále Ferdinanda.
Nedylí nikoli milovníkem pronásledování pro víru,
než jen milovníkem řádu v náboženství, nedo

ouštěje rušení jebo, pokud shladával o něm ne
pro sachování pokoje.ařádu ve sprdvé

stdiní.“ (Dějepis města Prahy XI., 66.) Ferdi
nand postupoval opatrně, ale důsledně. Roz
poltil moc brůzovládců obnovením samostat
ných dvoo rad měst Pražských. Dosadiv nové
konšely za Staré Město, pomiool Paška a jeho
oěkolik pomocníků. U novoměstské radnice byl
Ferdinand přijat velikýmjásotemčeských davů
jako spasitel. Občanstvo zpívalo díky Boha za
skotek „nepřátelského“ Fe-dinaoda, a kdyš
jmenování konšelé, z tří tisíc brdel zpíváno

padpobně„Tehr Pakzoovaobecděkovalai sa vysvobození od velikých těškostí, připo
mínojíc neapravedlivé vypovídání a pronásledování.
Noví konšelé pak prosili panovníka, aby je
ohráníl proti Faškovsům, osvědčajíce se, je m
: jen svým králem j. Pak zpívali
přítomní: „Veselýťjest nám den nastal, o němě

mytvýsh vatal.“ Tedy p? době su
žovánívítalirodníČechovéFerdinand:jako
drobého Otce vlasti. A to mě'o býti pravoa
Bílou Horou? Král tím, že tlačil ke zdi Paš
kovoe, tlačil k gemi i velemocného katolického
pása Zdeňta Lva.

Dosod však úskočníci nebyli povsleni
zoela; i noví konšelé se jich velice báli. Paš

přátele vybvanod. S kazatelen kališných hřměly
klatby i proti těm vypověděncům, kteří so za
podpory Ferdinandovy vrátili. L.č král ko
nečně proti mativéma kališnému správci Un
berovi vystoupil na otevřené pole a vypověděl
ho z celého českého královatví, Král horlivě
pracoval, aby oastalo klidné svožití všech
konfessí českých, ač to byl úkol Sisyfův i pro
Jiřího « Poděbrad. Padla i moc Zleň<a Lva,
který k održení svá moci nestyděl se zrádné
Davazovati styky s vóvody Davorskými, která
byl dříve ze ziskuchtivostí před samvu volbou
Ferdinaodovva zradil. Vida velikou oepřízeň
Ferdinandova a nesnáz ze všech stran, oložšil
roko 1529 (11. března) sám úřad nejvyššího
porkrabí.

Pak paoovník pověděl od plic Paškovi
do očí, jak Cahera podporoval v řádění proti
jinověncům i samémo králi. Ozoámil mu zá
roveň, že ho vypovídá z Prahy. Lišák Pašek
okazoval na své Šediny, otřegené zdraví, na
svou toubo, aby složíl kostí v městě, v němž
jeho předkové odpočívají. Fordioanda však
tbeatrální tvařnost star-bo komedisnta ne
spletla. Naopak bystrý vládce odpověděl: „Po
něvadě jsi ty oechtěl míti lítosti žádné neto=
liko nad starými a šedivými a to zachovalými
lidmi, ale také ani nad zrodilými v tomto
městě, a zvláště tebdáš, když jsou někteří před
tebou klekali, prosíce tebe pro nejvyššího Boba
sa milost: není slašné aai bodné, aby tobě
byla okázána.“

Tak zastavoval Fordinaod | energickou
rokou oebezpečenství blížící ee Bílé Hory.
Vsal v ochrana camy otiskované ovaogeliky
proti katolickému byrokratovií s tyranům otaro
kališným, nic se neohlížeje na to, še tito v 30
beckém zájimu se lfsali ke katolíkům. Ale —
dr. Teigo tvrdí, Se zvolení Ferdinundovo byla
„pravá Bílá Hora“, že dle plánů Fordinaadu
vých měl býti český živel potlačen na prospěch
německého, še mělo ponze vyznání katolické

panovati. (Dokončení.)

[ostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, eoch atd.
odborně, levné a solidně provádí

JOSEE MIKE.ULHMHC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Četná uynáníod vid. úřadů duchov. k dirposici.

Kulturní jiskry.
Práce Milosrůných voster a kate

ifků. V příčině lidumilnosti, upřímného soucitu
o lidskou bídou nemámo snad v dějinách lidatva
sjeva vsácnějšího nad obraz účinné lásky milo
srdných sester, které z pouhé lásky ke bližalmu
obětají své mládí, stav i rod a věnují se alužbé
nemocných. Po celém světě působí 457.000 kato
lických řeholnic, z nicht blahu bličních se věnuje
410.080. Počítáme-li dle normální praze jen 10
ošsetřovanců na jedna řeboluici, sbledáme, če přes
4,000 000 sirotků, nemocných a eboromyalaýohje
tu ošetřováno od pronásledovaných řebolnic. Pro
chodinu vykonai a vykonává nedocenitelné alažby
spolek sv. Vincence, jenž sa 70 let čítá na 6000
skapin se 100.000 činných Členů a více než 9 mil.
K dostává se ročné rukou Vincenciánů chudině.
V Čechách spolek Viocenciánů za 25 let 28.776
chodým v 63 odbočkách rozdal 1,552 396 K.
Chudý kněz J. Cottolengn.založil dobročisný ústav,
který záby nalezl napodobovatele a dnes na 8000
ošetřovanců nalézá v těchto ústavech pomoc j při
ntře:í. Kde jsou miloardué aestry eocialistů? Kde
voloých myšlenkátů? Ovšempohodlošjšíprací jest
vřískati du avěta za tučné zaplacení: „Klerika
lismus jest nepřítelem trpícího lidatva, klerikalie
mus místo prospěšné práce vyssává.“ A žid, který
atravaje lid kořalkou, této lšl nadšeně tlaská,

Smabs po čisté vědecké pravdě n
rudých kaitarních vůdců. Pokrokářdr. E
Chalapný dne 13. £ m. v „Přehledu“ oznamuje:
„Na můj článek o straně sociálně demokratické
(Přehled 11. listopadu 1810) odpověděl p. dr. L.
Langer v „Akademii“; ioformace mé označil za
nesprávné a zároveň nátědřil mi několik opobních
pošblebků. Pomíjeje tyto urážky, za které, jak
jvem ze spolehlivých pramenů zvéděl, vělahyj
slujní ooojálnk demokraté se stydí tím spíše, Ža
můj poměr k jejich straně byl vždy přátelský,

konstatoval jsom v kratičké věcné oprevě, zaslané
redakci „Akademio“, že ony domněle nesprávné
informace své jsem čerpal právě z „Akademia“,
a z osobních sdělení dra Laagrs. Ta opravu re
dakoe- „Akedemie“ potlačila s to, doufám, stačí
každáma objaktivaíma čtenáři k úsudka, zdali
+ tvrzení o poměrech sociálně demokratických mém
pravda já či „Akajemie“. Kdyby mé informace o
tom popíral některý ortbodozal list soc. dem.
strany. bylo by to pochopitalao; ale když tak
činí „Akademi:“, která po celých čtrnáct let svého
trvání píšeproti tém poměrům, jako jeem prati
nim psal já. pak toto její vystonpení proti mad
vrhá na oprardovost jejího vlastního sméra světlo
velmi amutné, Kdo jinému jámu kupá . . „“

Krvácká radost v zemi mojosvice
nější. Pokračaje odcírkovněná Francie v tla
cita f Volobomyšlenkářitvrdí, že prý mládež zesu
rovuje konstatování vraždy Kaiaovy, pobled na
Ukřižovaného atd. Teď už děti fraacouzaké jsvu
zbaveny „klerikáloího jba.“ Oč tedy jest obecen
atvo frauoouzeké průběhem let jemnéjší? Proti
katolíkům bylo užíváno od intelligeatů pomoci pa
tlžských lapičů (Apačů). Krvavé demonstrace proti
samým lidem zednařského smýálení odehrávají se
utále Častěji. Sc. demokratičtí vůdcové radili
svým soudrabům, aby v případé povolání na vojou
postříleli svó důstojníky. 

„Národof Politika“ dae 12. t m. Jičí scény,
jaké se odehrávaly před a po popravě rraba Fa
viera. Kdyt ae vyskytly pověsti, še vrabu bade
dáca milost, došlo před budovou šalářní č demo
stracím. Kata Deiblerovi byly na nádraží při jeho
příjesdu do Lile připraveny bouřlivé a dlouho
trvající ovace nepřehledaými zástupy lidu, jež ho
doprovodily až k jeho hotelu. Veler před popra
voa naplněny byly veškeré nálevoy, boatince a.
kavárny obecenetvem, jež chtělo tak vyčkati rána,
aby si včas zajistilo dobré místo na popraviáti.
O 3. bod. noční byly s nařízení presidenta veškeré
veřejné místnosti vyklizeny. Obecenstvo prochá
zelo se pak za zpóvu městem. ráno pak sbro
máždilo ne před žalářní budovou. Pomoonici ka
toví zřídili zatím guilotinu. Skandální bylo jednání
některých majitelů domů, kteří pronajimali okna
k popravišti obrácená až za 150 franků. Favier
byl o 6 bod. ranní probazen. O */,7. bod. byly

přípravyk popravěP vrahvedenku gnilotině. Učatá hlava spadls do připraveného kože
naplněného drtinami. Kat po vykonané popravě
prohlásil: „Takoron neohrošenost delikventa jsem
ještě za své praze neviděl!“ Obecenstvre propuklo
po vykonané popravé v bouřlivý jásot a připra

vilo lata Daiblerovi velké ovaov. Popravenému
provolalu banba. Policie a četuictvo málo co dělat,
uby mohotné davy rosptýlilo.

" Taková jeat duše francousských širých davů,
„obrozených novými ideami.“ Byl vice odpravován
sločinec, ale burmanita i při této příležitosti m0
sila zeplskat. Katu volnomyšlenkářeké davy při
pravují ovace a milosrdné sestry, které ve dne
v noci choré lidi léčily, jsou s Francie vybáněny.

V řadě četných kněší vynálezců Esnamné místo zavjímá Cerebotani. Právě osaámily
francouzské časopisy, že tamější ministr pošt a
telegrafů se rozhodl zakoupití pro celý stát vy
náles Monsignora Cerebotaniho, zvaný „telety
pograf“. Jest to vlastně psací stroj spojený 8 tele
grafem. Stiskoe-li se na jedné stanici klaviatara
s písmeny, vlnami Heztzovými se plsmo přenese
Da drubou, kde stroj tato písmo ibaed tiskne na
proužek papíru. Ministerstvo francouzských pošt
přepustilo nadanámu kuózi též část telegrafních
stanic bez drátu, aby mobl konati další pokusy.
Cerebotani pocbází z Brescie v Italii a zdržuje se
v Mnichově, kde vede dachovat správa avých kra
Janů. Již před několika lety upozornil na sebe ka
Desním telegrefem, což jest telegrafický přijímač
bez drátu, který (možno a sebou nositi jako dale
kobled a s nímž lze všade na ulici, ns cestě atd.

přijímatitelegrafickézprávy,odeslanéz nTenkráte málo si pováumooly liberální listy dů
myslného vynálesce, některé šidovaké časopisy
umlčovaly ho, celá věs prý spíše zdá ge hračkou
— byl t> katolický kněs a tádný Ebrlich. Před
několika dny však Cerebotany sajel si do Paříže
u tem v sálo „Společnosti civilních inžeonýrňv“
před četnou schůzí odborolků ukazoval a vyavět
logal své vynálezy. jíimo již uvedené zvláště se
tachnikové sejímali o přígiro) zvaný „Salektonista“
it. j. výločný), který isoluje oddálení bezdrátové
talegrafie tak, že je může přijati a sachytiti ponse
ta osoba, která má přístroj stejné zladěný. K o
ehraně tajematví telegrafickáha sdělení má to da
lekosáhlý význam. Koaečně kona) Cerebotany po
kusy so svým novým vzorcem bezdrátové telegrafic
„teleantografem“, jen mnohem sngdněji a přesněji
přenáší nejen písmo, ale celé kraaby.

Hospodářská hlídka.
Přátelo vábaletví uposorňujemena

chov bourovce dubového či tasnrovos (Aothera
mnlitha), johož housenka se živí lapením dabovým.
Hedvábí i motýje dobře lze zpeměšiti a chov to
tarovců Ise v rodináchprováděti, Jako prospěšné
zaměstnání dětí odroatlejších.



Průmydi je v roskvěte, ld je ta poměreč dobře
cen 8 proto nedivme se, že se zvenkova brne
továrep a tak zemědělství nedoststketo pra

sovpích ejl ob sovyplácí — uppdá. Neš i této příčině lz6 odpomoci“ nechť p rolníci přátelskou

ruko pokroka průjpyslovámu, nechají aanzpůsob hospodařen s využitkojí ploou mérou
mysla. Opatří-li ei rolník více hospodářských

etrojů, jistě dobře„pochod ježto uspoří jednak naHáseýců siléch, jednak uvýší výnos svého hospo
-dátetví tak, že bude moci j svému dělaíkovi dáti
větší mzda. Va Spojených státech amerických uše
třili farmati na mzdě pomocí bospodářských strojů
přes 682 miilionů dolarů. Proč by to nebylo možno
u Dás?

Nejmenší uoemědělství v Dánsku.

vydaným zákonem, te může rozpůjčiti zemědělským
dělníkům, kteří si bodlejí zříditi samostatné bo
spodářatví, 10 milionů koruo. Nárok na půjčku má

ský dělník, který má 400 K jmění a chce k -upiti

pozemek nejvýše za 4000 K. Pojčka obnáší 7 de
setin ceny. Z půjčky se platí 39/, a19/, oa umo
fování poloviny půjčky, drabá poloviČka 8e umo
řaje */,9/, Tak se dluh 3500 K umotí ročními
annitami po 136 K za 46 let.

Vyplatí se chov koz Řidaš krmená
kráva epotřebuje tolik píce jako 7 kos; ule mléka
tolik nedá. U nás zajisté vzácna je kráva, j ž do
roka nadojí 3500 litrů. Píce jedné kravy stuči pro
7—8 koz, které dají nejméné 4000 | mléka Kráva
stojí nejméně 200 K, kos+ 12—14 K. Tedy pa
trno, že se chov koz vyplatí a doporučuje 88
zvláště pro chudé kraje, ač«oliv i jinde koza cho
vati dlužno blavně k vůli dětem. Mláko kozí je
nejzdravější a nejvíce se podobá mléku matky,
což má význam dalekosáhlý. Platí to zvláště o bí
lých kozách bezrobých. Kori mléko je nejlepším
léčivem chudokrevnoati, veduhů prsních 8 nej
vhodnějším nápojem a pokrmem pro kojence. Zej
ména slazené cukrem třtinovým u slabých dětí se

Bhcole "zzenaaaa 22||
Vyšádejte si ihned vzory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláštěvsorlátky »Palmira«)
-odfy = ED.DOSKOČILCHOCEŇ.=

Proní český zanílalslský sésod soukennákorečísal. r. 1876.

VA D Ye 2 ve s ba

Girový účet u Ústř. banky Účet pošt. spoř.
čes. spořitelen. č. 111.610.

Českoslovanská záložná VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Zérokuje vklady 4:/,/,—/, dle výpo
vedi ode dae vložení do dne vybráaí.

Zapůjčujesvojestřádan ky úplněbosplatné
a vklady na ně ačiněné řeší 5, bez vý

Základní vktad obnáší 3 K. který se ihned úročí.
K bezplatnému zasflání peněz vydá záložna na

požádání aložní listy pošt. epořiteloy. Daš
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
se svého.

Stav vkladů 30. listopadu 1910 K410.000 —.

Poskytuje zápůjčky ua směnky8ručiteli
(Beb pojistky), na bypvtéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa hotové i
na eplátky, vyměňuje kupony a cisí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodné.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovávé v bezpečném tresoru bezplatné.

Záložna podlébá povisné rerini Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od :/,8—6.aaa aaa

Přesídlení!
MB“Sklady fB

ty KV. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Následkem stěhování ceny značné snížené.

Odebírejte

Lový..
. OBZOR|

místo dosavadního OBZORU,který 33 let

v Broě vycházel. Bude vycházeti v 3archových měsíčníchsešitech. :

OMP“ 768 stránek "W
o vybraným: cenným obsahem
za roční předplatné 8 K. Umělecké pří
loby. Red. F. Dobnal.

Výběrnejkrásnějších pr. obrazů
klasickýchmistrůs Ze me noonah.

ledna 1911. Welinera. V ročníku I. bude 48 obrazů

*. msstra Rafasla a Rembramndiaa pře
hledem jich činnostt a života. - - 

Prosím snažně, by se v každé obci neb spolcích alespoň
4 abonenti získali. 6. výtisk pošleme pak sdarmsa.
Nakladatel B. Promaberger, knihkupecv Olomouci.:

»4
I, číslo vyjde
během měs.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desftiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

cs Aměrsde kondres
| lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Amdres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého trane.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.LETEKTTTKITTEKT

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
vemstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jedmání dostavím ge na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnobo pochralaých uznání pvruce a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

SNY-Závod založen r. 1898. "B
o

= ye,77

|

|

dan Kryšnín,
(3. Sylvaterův

-odborný
—uělocký závod —

pro Malby

oken kostelních.

PRAHA-I,

č. 148 st., Malá Karlova
( ol. čís. 20nové blíže Ma
" lého náměstí, dříve pře:
, 89 roků na Malém ná

dů
M

račujese ji,ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš

guralnímu provedení a:

2NOSÍkz)P
Sicet se šelesnými

rámy, sítěms, vsaseními.

Veškeré rospočty, akizsy | odborná rada bezplatné, teze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OY" Nesčetná veřejná i písemnápochvalná uzua:í,“Bj
Založeno roku 1836.

Koberce| JAN Záciony.STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. Plášťě do deště.
Přikrývk

flanelové, ze srsti ve

Pokrývky
na stoly a lůžka.

p vkaždévelikosti.— Želorný nábytek.

uvýbě |Ebyty| „obercůsnížené neny.

oudí.

v cenách
nejlevnějších

Halin křen
letošní sklizně, jakož i cibulí, česnek, majo

ránku, thymiánek, a vše výborné jskosti a

levně zasýlá

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.
5ky balíčky poštou franko.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškadly, faráře vo Fýprashtieleh) |

veledůstojn. duchovenstva

. kolávy
'Sinoujem si ná ,dingulem "atdan

jedině u fy



V
Doporučujeme

GSB X BEDX G6 K EBDX G6DX

ŠJan Horák, i
$ soukenník "»Ž
x v Bychnově nad Kněžnou Xzasílá na požádání vždy -4

dle roční salsony kollekci
mejmovějších druhů pravých

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

= zemských.

S63XIX
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

; dobu vícenež třiceiletého působení. f
elejemné látky na taláry.

Spiritismus

J. Novotného vyšel v ele

Objednávejte u

První český katolický zárod ve Tldní

a zhotovení ko

chýnů), nebes a

kč důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

Učiňte, prosím, malou objednávku na

v X
Téžna oplátkybez zvýšenícen 13

zdokonalenímkřesťanství!

gantní úpravě o 259 str.

Biskupské knihtiskárny

František Ruber
Pstš © stelníchrouch,

spolkových prapo

y sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

zkoušku.

X CSDGODXCBDX BODX RSDX

Tento důkladný spis dra

Cena 2 K G0 h.

A Hradci Králové.

Dílna ku vyšívání

korouhví (balda

rů; na požádání

a td.

6 VIL o, Kaiser
strasse 0., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na užácku sasílá

se vše franco.

200006606660006060066

čeob. úvěrní společnost

u Hradci Králové,
s (proti Grandbotelu) ::

přijímá vklady na knížky
= za 4 až 5%%=

úrok a to dle výpovědi.

SHP“ Složnílístky na požádání zdarma. <U

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. 1
2006666060066606066066

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádle. praporů. příkrovů, koberců a

hast,máčiní ve výrobnách ;nejetaršíhozávodu v c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské rošie ve vlastních dílnách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější

ceny aš o 20%, neš všude jiode.
Jubil 100 Let.trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

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

Biskupská| nihtiskárna.

2000306000060G0000GGGE6
Veledůstejnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům +ovolujesi dope
ručit veškeré kostelní nádoby a
nášínía to: mou::rance,kalichy,

cibáře, noty s. Hkálysvícny,lampy kditelace,S ropemRé
atd. své © předpist

ho otekovm vyhovující. Bulré Před
opravuje v„p Rárodní intenci aPěSĚníalatí astží ří neboproti do

platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílé na u
kásku franko bez závsznosti koupě.
Všes0posíláposvěcené.Prdosruční:

Sled SE A DÍEkévretýsků, náremkůstě. z otářokkénadonak,kělšk z Motářeké

,prolený, tabalěrky, jiJídotatnážinísos
stříbra pravého

čínského vědyna skladě.

Staré slet, stříbro ©drahobamybupuje za nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasiř a oleciour

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

206000600(6006G00066

i

|

A < tŘá8áč CK |
| 23 sklik Eč zi |- c EEE- k | '2. SENČa aSa Měj CEEhs

zm dosl STEN dněo EŠÍ So-c DAP
ž E m ošvikišs deje: N> PO oa ASZ|KE |

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskéKarla Zavadila.
vHradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých o>stolních nádob ze
bronsu a jiných kovů, od
jednoduššího do Rejskvos
šího provedení, vkaždém

vaorkua ryzecírkevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseuJeho

Biskapskou Milosti rovido7.
Mošnínádoby Jen v obmě.

zlatímza cenyvelicelevné.
Veškeré opravynádob ko

ttelních serycule, řádně a.

kodragrnmědoky
poupošey,hotové s k "kááka irasbo.

se znělon.

Chudělm kostelem možnosplácetbes | irášek.
SH"Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“fij

Prosímveledůstojné duchovenstvoolaskavoupřísoů
a důvěrazávodudomácímu.

Spolkůámdoporučujirychlé alovné provedení
odznakůspolkovýchatd.

Objednejte si Dra Reyla důkladný spis

Úkoly soožální poliy.
Nepostrádatelná příračka pro naše spolky a

suciálníracovaíky, jakož pro každého, jenš cboe
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení.
Spis neposýlá se bes objedoávky na akásku. Cena
8 K. Pro abonenty „Obnovy“ 10*/, sleva a franko.

Objednávky přejímá a vyřisuje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

h
—

Přečetnájvyznamenáníadoporučení.3

„n

. Obsluha naprosto reolní!
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Předplatné na čtvrt roku 2
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

"Pee KRÁLOVF.[C]
zal r. 1808.

- | Přijímá Ake. ka stál: | Provádí ve

vkladyna. j K 15,000.000 pyré ba:
kní*ky vkadníj | Res. fordy: renaké něn

Da úrok K 2,500.000* le“ ob hody,4% | máur:| bt
Směnárna.

Na účty dle Prah, Uhlí
ujednání. Jičín, a cement.

Semily,

errimmgemmmj "| Tutnor, 

I Krakov.
AE

Poznámky K řeči Nathanové.

Křesťanství a svoboda.

V

- Ukázali jsme v předešlém člásku, že to
byla efrkov, která vítězně bojovela sa svoboda
otroků v říši římské.

V témže docbu pracováno-i po
jména od.stojice papežské. Naskonci
volsl oadšeně papcš Řeboř Veliký: „Poněvadě
Pán a Spasitel náš sám proto se sta) člověkem,
aby milostí a svobodoa zlomil okovy otroctví
našeho, je dobréa spravedlivé, i člověku, který
svobodným se uarodil a jen ná.jlím pod jařmo
otrocké byl uveden, dobrodiní prrotné
opět prokásatí.“ — Ozvěna těchto slov ozývá
se po celý středověk s apoštolské stolice.

Pavel Allard praví: „Křesťamst:f nepřestalo
urychlovatí komec ofrocíví, všívajíc moci, jakou
má mad dušemi, by vysvobodilomnošství olroků
v nové společnosti, ané s irosek říše římská.
Jednalo právě tak, jako před pádem této říše.
Zákonv, ostanovení koncilů, papežské listy,
formole, nápisy, všechny dokumenty veřejné i
soukromé svědčí o vytrvalosti a zdara těchto
snab. Otroctví té doby netná již svého barbar
akého rázu. Jak oříši římské, lak jednala církov
6mesi cisosemoi. Papeži a koncily rozmnožili
dcsavadní vymoženosti, přideli nové podněty
a důvody k osvobození, otevřeli chrámy út.
čištěm pro otroky, 8 nimi se zle nakládalo,
života a svědomí jejich chránili exkomanikací
(vylončením « církve) tcho, kdo by otrokům
ublíšil. Hrozí disciplinárními tresty biskupům,
kteří dovolí, by v jejích diecesi někdo se od
vášil rosloačiti manželství otroků, chrání svc
body propuštěných proti nárošivým nárokům
jejich pánů, ožívají“ především dachovní své
sbraně, mravní slly a moci, aby zachránili
otrokům nabytá práva. Čím síce»:bývají převahy
nad římslým probem,tém -více doplňují osobní
svobodu otrobů.“

Opětovně i i papešové odsuzujícího
, proti s otroky a poušívalí nesřídka
*jméní církevního, aby jim masvobodu pomohli,
řídíce se sásadou sv. Ambrože, še i kostelní
nádobí smí sa tím účelem býti prodáno. Tak
dle příkladu sv. Cypriána ($ 268) a sv. Pavlína
(st. 5.) poslal papež Jan IV. (640) všecky po
klady církve do Dalmacie, aby za ně ojařmené
tem křesťany vykonpil.

Papeš Zachariáě r. 741zakázal pod trestem
vyloučení z církve zejména Benátčanům pro
dávati otroky Mobamedánům. Ve francke říši
pak ujal se jich arcibiskop lyonský Agodard
(+ 840) slovy, spisy 1 skutky svými a opíral
ee hanebnému odchodu s otroky, jeji tehdá didé

mesi břesfany vedli A ua podpory tpoha bisku
ů hl výsledků usdárných'i ča dvoře kráovském.

A jest lo sjevem výmačhým ve středověku,
še byli to šidé, kteří svou aiskuchtivostí udršovalé
v lidstvu hanebné otroctví a byli velikoo pře
kážkou snahám církve kat lické, aby konečně
tato skvroa lidstva byla odstraněna.

Histerik J Vacek ve svém díle: „Sociální
dějicy české starší doby“ oa str. Ó31 píše:

„Židé obchodující s lidmi přivddělido semě otroky,
pohany $ křesťany, a přechovávalé fe ce svých pří
bytcích, buď trvale, ušívajíne jich slušeb v domác
nosti, nebo ma čas, pokud nbnasky la se přílešitosí,
aby trhem jich odbylí. Křestanským parobům vy
cházelo ua dobré, že církdy měla Léči v uč, 4
ukládala biskupům, aby podlé největší molnoslí své
pomáhali jim uotrociví. Naď jicé horlivěji konal
tu složbo tělesného milosrgenství sv. Vojtéch.“
(Canaparins, Vita s. Adalberti, c. 12 praví:
že „třetí příčinou odchodu ge Vojtěcha a diecese

dylo, de nemohl vykoupsti tak peliké množství sajalců
a otroků, ješ „mercator Jadaena ir felici auro
emerat“ — obchodníkžid skoupil.“) Vis Palacký.
D. bo.č. dil [, část 1., str. 236. a 266.

Jako dříve proti pobapstvo, chránila nyní
církev osobní svobody proji židům a to s obě
tavosti bezpříkladnon, mgjíc před sebou ne
přítele, který zlatem doveňil ei sískati potřeh
non záštitou a ochrana. |

Snahám círive © Či konečně podařilo
se, še kríše Vladislav 1. r. $126vykoupil všechny
křesťanské otroky od šidů © vydal sápověd, Me

křesťannesmí se státiparobem kidovským (Cosmus.Cbrooica; II)., 57.)
U nás v Čecbách gelavají se všechna

možná jubilen, ale tento gtkvělýbnd českého
ducha v boji sa osobní svoboda lidskou jskoby

V době té i jisým spůsobem sasáhla
církev v boj za ochrsna utištěného.

„Na ochranu lódí. kterým bližoí jejich od
píral milosrdenství, hájila c'rkev výsady $. sva
ného asylu. Učulem zřízení toho nebylo snad
vydírati zločince ze zaslouženého trestání, nýbrž
chrániti jej před anáhleným násilím a vyjednati
ma trest «kolnostem zločinu přiměřený. Ne
vinoých osob, jež utekly se o záštitu k církvi
nebo na posvátné místo, bylo ovšem bájiti
proti jakémakoliv bezpráví. Asylníhu práva
užila církev vČeebách, pokad víme, nejprve
roka 99%.“

PSlaší také vzpomenoati péče, kteroa
církev věnovala vězňům, vypravojíc k nim
kněží, aby ubohým lidem skýtali útěcha a vy
prošovali jim polehbčení vazby.“ (Vacek, op.
c. str. 593)

Než místo otroků zavjali pozdějí nevolníci,
kteří prací i poslašností pánu sréma patřili,
ač mobli rodinu míti a chovati. I těmto sna
žilé se církev pomoci k úplné svobcdě, ulevojíc
Jimtrpké jejich postavení všemožně. Zákonitým
jejich ochráncem byl biskap ve své djecesi,
jenž měl povinnost poažiti veškeré s76 auto
rity, aby je chránil před utiskováním a tý
ráním jejich pánů. Utekl-li nevolník, pronásle
dován od pána, otevírala mo církev kostely
za útočiště a navracela jej jen tehdá pánovi,
pakli tento přísežně přislíbil, že pomsty prost
bude četřiti života i zdraví jeho. Církev dále
trestala tobo, kdož nevclníka asmrtil, jako
každého jiného vraba; chtěl-li dosáhnonti od
poštění, muselpo 7lek — alo proních40 dní
při vodě a chledé — pokání konati.

Církev učinila také vítězný průlom do mevol
niciví — této renaisance aotiky, Sala hanbu
s nevolniciví, otevřevší nevolníkům přístap do
stava kodžského a v něm ke všem důstojnos
tem. Tak na př. arcibiskup Remešský Ebbo
(9. st.) poobázel s rodu nevolnického. Prakticky
pak smašila se církev k vymanění nevolníků tím,
še na svýchstatcích poddané apracující nevolníky
v dědí jemníky aneb poplatné vlastníky pro
měšovala a čím dále tím více práv jim posly
tovala a méně povinnosti jim ukládala. Takto
sDahon a neúnavnou činností církve bylo ne
volelotví všdy více omezeno a ponenáhlu na
hrazováno svobodným poměrem elažebným.
(Dr. Sameonr: Obrasy dějin.) F. Vacek (S00.
dějiny české doby starší, etr. 75) píše: „Při
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popise různých tříd vevolzého obyvatelstva
V Ser ( (české) před konorm XII st. vspome
nouti jes, blahodějaé činnosti církve, ana pa
matujíc na úlobu Bvcu, ujímati se lidí otisk
natých — rovípnost to podle svých zásad
zastávala. ©Biskupoté tykupovali otroky, sři
sovalí je sa sluhy pří svých oekonomtích, propůjčo
valí j.m časempozemky a činili je úročnímí hospo
dáří K'áštery a kapitoly přijímsly od knířete de
sátek zajatců nebo sluhů, a csazoraly je po vsích
jako poplatné řemeslntky a hcspodáře. Na stat
cích církevních savedeny jsou mrjdřívefixní plat

ných semědělců. Z toho vamikalo právo po
daných k nerušenému držení pozemků, jcě s panství
cárkevních rasilo aobě cestu ma statky světských
pánů. Zásluhu biskupů prašských o polehčení bře
mene chudým lidem a hájení vdov a sirotků proti
utiskovatelům velebí letopiscé ma mnohých místech.“

Na př. Jarlochův Letopis k r. 1187 praví
o biskupa Jindřichovi: „Ochraně chudých tak
přiklonil srdce své, že v cbraně jejich nebál
se opadnouti v nemilost předních zemně.“

Když Děpolt, údělný kníže v jižní polo
vici východních Čech, vydal lid na pospas
svým vladařům, biskop Jindřich Břetislav vy
stoupil k obraně otiskovaných. Když Děpolt
jeho slov aedbal, ohlásil biskap zápovéď služeb
Božích v údělu Děpoltově a přiměl vioníky ke
slušné ratisfakci, Rovněž na snémo řezenském
vystonpl jako rozhodný obránce práv pod
daného liáu.

O právním postavení lidu na statrích círk.
svědčí I to, „že dovoleno lidem sádušním, aby
sami pohánělí škůdce své k soudům podle růz
nosti stavů jejich rozdílně: zemany k cudám,
poddané k soudům vrchnostenským, lidi krá

vladaře u notili je k očistóé nebo ke
splacení pokaty.“ (List krále Václava II. r. 1298)

Od 12.stof. obrací církev svou zvláštní
pozornost k národům trplcím pod těžkým jhem
Mohamedánů | K osrobuzeuí otroků z rakou
Mohamedánů založen řád Tricitářů (potvrzen

papežem Iuuocencem III, r. 1198). R 1223 zaŘehoře IX, založen řád Mercenářů, kteří nejen
otroky vykopovali, ale i v nelostatka výkup
ných peněz sami sebo na tak dlouho v zástava
dávali, až potřebný obnos byl sebráv.

Jak horlivé a obětavé bylo hamánní pů
sobení těchto řádů, lze pvzoati z toho, že oba
řádové vykoupili v celku 1,400.000 otroků za
8 milliard franků.

Dík jejich působení mohl papež Pia3 KI.
(1458) zvolati: „Díky Bohu a církví, osrootvé
nehysdí jiš šádného národa v Evropě.“

Iovase zištných Evropanů do Ameriky
zrodila však novvu epocha lidského utrpení:
zotročení Indiánů a hnasný obchod 8 otroky,
kteří dováženi z Afriky. Vše dálo se pod pa
tronací některých států evropských. V boji
proti tomuto novému otroctví zaznamenána
jsou zlatým písmem jména: Las Casa3, lidu
milný prelát Španělský a kněs Petr Claver,
zvaný otec otroků.

Vypisovati záslaby těchto velikých a c
bětavých duší v boji za svoboda utlačených,
bylo by líčiti nejstkvělejší listy v dějinách
nové doby.

A k těmto mažům nemcha aepřipojiti
jméno, jež neobyčejného dudácá lesku humán=
ním snahám 19. st.: Kardinál Karel Lavigerie,
apoštol svobody, osvěty a lásky křesťanské,

O zásluhách papežského Říma o kaltara
lidstva napsal protestant Harnack: „Katolická
církev vychovala udrody; mladým wárodám při
nesla kulturu a nejenom jednou přinesla, by je
pak podršela na jejím nejnižším stupní, ona jím
darovala cost dále vadělavatelného a ť tásáclet
tenio pokrok sama řídila.“

Z církve zrodila se svoboda a koltara,
De Tocgueville, jenž zprvu jako mnoho jiných
byl emýšlení protikřesťanského, napsal: „Když
jsem začal stadium historie, byl jsem pln před
sudků proti církvi; kdyš jsem je skončil, byl
jsem pla úcty k ní.* Dle Pxoudhona však „právě
s naších doů dlušno datovati potopu lží, které
skezily veřejná mínění.“

Á jejich blavní pramen je týž jako na
počátku křesťanství:



Nathan potupil křesťanství,potomek těch,
o nichž čteme v písmě av.:

Bouhají se tobě, kteří se praví býti židé,a nejsou, e jsou synagoga satasova.“ (Jan
zjev. 3, 9).

Volné listy,
Tupé vtipy. „Čas“ ze dne 15. ledna proje

voje rozhodnou oespokojenost 6 naším článkem,
v němž před čtrnácti dni vzali jeme v po
chybnost černožluté vlastenectví Masarykovo.
Obnova“ prý by ráda dokázala, še profesor

Masaryk svým odbalením o padělaných doku
mentech kuje velezrádné pikle proti Rakooeku.
Ale důkazy scházejí. .

Ani na mysli nám nezatanulo dokazovati
velezrádné pikle Masarykovy, kterýmiž elovy
„Čas“ naše řádky nesprávně označuje, nýbrž
dali jeme jen průchod svému násoru o pode
zřelém postupu a ovzdaší výkladů Mana
rykových.
3 Sobnova“ není dost vtipná a nedomýšlí

se docela dobře účelu Masarykovy akce. Prof.
Masaryk chtěl svou akcí odhalit daši katolické
žurnalistiky a morálky. A „Obnova“, jak je
patrno z ovedeného místa, sedla mu na lep —
okazojíc celé srdce a ledví té morálky.“ Tuk
vtipkoje o nás „Čas“. Ale aby mob] tento vtip
spáchati, musil s cilálu oypustitimísto, v němá
jeme ukásalé ma telegram, jeji posvé řeči 9 dele
gacích Masaryk poslal do Ruska Miljukovi. Muž
tento jest vůdcem strany, která včas konflikta
o Bosnu a Hercegovinu štvala říši Raskou do
války proti Rakousku. Rekli jsme, že prozra
zení tohoto telegrama bylo Masarykovi velmi
nemilé; a že jsme 9e ve svém úsadku ne
mýlili, dokazuje sám „Čas“, když ono místo
ve svém citátu z „Obnovy“ vynechává. Není
to tedy 8 vtipností „Obnovy“ tak zlé, když pro
její vývody musí „Čas“ hráti úloha nedovtipy
a pobroužiti se ke dnu jako ryba, která epolkla
udicový háček. ,

Vynechati blavní důvody, vybrati, cv se
hodí do kráma a přispůsobiti svým potřebám,
k tomu jest potřebí jen troobu násilí proti
pravdě. A takových praktik jest „Čas“ velmi
znalý. To, co řekla „Obnova“, mohl přece říci
každý, kdo umí čísti a kdo obsahu četby roz
umí. Nejméně „Čas“ smí nám 8 posměchem
vytýkati katolickou morálku, když poukazu
jeme na jistá mezinárodní souročenství, jejichž
rovolocionářský ráz jest samozřejmý. Kdo ra
dostí metá kozelce nad revolucí portugalskou,
jako -pokrokářeký tisk, kdo s takovoa ocbotoa
chrání voloomyšlenkáře, jejichž revoluční cíle
v Bruselu byly nepokrytě problášeny, kdo sta
kovým zápalem opěval revolucionáře a anar
cbista Ferrera, jako činil „Čas“, ten pozbyl
práva vznešeně 8e rozhorlovati, když mu jsou
takové a jiné podezřelesti připomínány. Vyna
vený vtip „Časfv", že „Obnova“ sedla Masa
rykovi na lep, jest máchnatím do vaducho.
Zato byl to „Čas“ sám, jenž, sedaje na lep
neznámému vtipkaři, ukázal ubohou morálka
pokrokářskou tím, že dal katolickým kněsem
zastřeliti řepinské.o učitele, který vůbec na
ovětě neezistoval.

- . .

Jeme připravení“ Různí sýčkové vídeňské
sněmovně prorokují brzký konec. Za takové
nálady každá strana prohlíží své posice, skoumá
prostředky a váží síly, ee kterými podstoopí
volební boj. Nejinak děje se i ve straně kře
stansko-sociální. Ač leckde pozorojeme vzestop
náboženského uvědomění, přece jen nemožno
z toho uzavírati na určité výsledky volební.
Nemožno-li předpovídati, kolik maudátů by
strana naše dostala, možno jest zato tím ar
čitěji již dnes říci, že proti nám spojí se
všichni, kterouž vyhlídku outno bráti v úvaho.
Kdyby všudy pronikalo vědomí o velikém zá
pasu myšlenkovém, kdyby vratvy obyvatelstva,
které protináboženským tiskem nejsou ještě
otráveny, byly uvědoměny o tom, že tu jde již
podstatně o boj pusté nevěry proti Kristu, za
jisté našich hlasů všady by značně přibylo.
Pokad a jak správy o vážnosti tohoto boje
přišly pa vědomí voličům, kteří při posledních
volbách, jsouce katolíky, dávali hlasy stranám
protikatolickým, nelze tské dnes dopodrobna
vylíčiti.

Že možno očekávati dobrých výsledků
tam, kde jest mohutué rozšířen náš tisk, jest
eamozřejmo. Kde se povinnost tato zanedbala,
setkáváme 80 8 tou Amutnon akutečností, že
jinak dobří katolíci mloví proti tak zvaným
„Elerikálům“, kteří dnes vlastně, vedle péče o
otázky společenské a hospodářeké, jsou obránci
náboženství proti vající se zátopě nevěry. No
viny a vůdcové strsn protikatolických provádějí
šalbu tím, že stoupencům svým, kteří json vy
snáním katolíci, pravý stav zastírají. Tím ne
avědomělost, kterou vělobní naši odpůrci béá
zejí na krk katolíkům, v nejširších rozměrech
pěstována jest právě v táborech tak svaných
svobodomyslných.

Zejména u agrárníků objevila 60 specia
lita přetírání ve velkém. Kněží, kteří na ka
zetelně bájí základních pravd náboženských,
jsou jim lidei, kteří zatabují politikudo kostela
a štvou. A protoše obrana náboženských zásad
děje se dnes hlavně proti besuzdnosti a nevě
domosti volnomyšlenkářské, přijali vůdčíagrár
níci a jejich noviny úlohu biřičů, kteří nechtějí
nio dopustiti na volnomyšlenkářské štváče a
revolacionáře.

Když agrární poslanec dr. Zahradník před
časem radil organisovaným katolíkům, aby ne
obali volné pole agrárníkům, a když předpo
vídal, že může nastati v Čechách náboženské
zpustošení, projevil vlastně velikou snalost
agrárních vůdcův a novinářů. Jest v tom za
Jisté úžasná zpupnost, když v době svobody a
volného myšlení agrárníci odvažují se kněžím
zakazovati, aby neobírali se obranou napada
ného náboženství. V tom jeví se všechno jiné,
jen ne lepší katoliotví, kterým se řečníci
agrární chlubí, a co při tom zvláštního, při
této nepravdě Be ani nezardí. Kdy pak agrární
novioy vlastně zakřikly protikatolické agitátory
volnomyšlenkářeké? Nikdy. A přece mělo 60
tak státi, bylo-li by pravda, že agrárníci o ná
boženství tolik pečají. Pozorovatel veřejných
našich poměrů by mohl usouditi, že agrárníci
jsou vůči katolíkům velmi neprobládavými po
litiky. Stačilo by přece v agrárních novinách
rozepsatí se o tom, jak nemožno schvalovati
protináboženské štvaní. Takovým skutkem za
jisté agrárníci by měli jskon takou zbraň
proti organisovaným katolíkům a jejich výtkám,
že agrární strana jest protikatolická, Ovšem
nebyl by to důkaz úplbý a přesvědčojící, ale
bylo by to aspoň něco, oco by 8e agrární řeč
níci v nouzi mobli opírati. Ale ani tato ma
ličkoat není v jejich inventáři. A to jest nevy
vratitelným důkazem, že agrárnické řeči o po
avátnosti náboženství jsou licoměrností a že
hlavní činitelé v agrárním táboře dávno již dali
katolické náboženství na pospas nevěrecké zu
řivosti volnomyšlenkářeké.

V tomto ohledu mezi námi a agrárníky
jest hrozně jasno. Nyní běží o to, aby se co
nejdříve uvědomili oni katolíci, kteří posud
jsou členy strany agrární. Že se této věci
vůdcové a noviny agrární bojí, patrno z jejich
zlobných výkřiků, že kněží pěstují na kasa
telnách politiku, ač vlastně konají jen to, co
jest jejich nejpřednější povinností. My chceme,
aby oni katolíci, kteří jsou v agrární straně,
prohlédli, kdežto agrárníci překrucováním a
paděláním pojmů dávají těmto katolíkům na
oči klapky a usilují o to, aby zůstali neuvě
domělými. V tomto ohledu ovšem pomáhají
schůze a zejména tisk. Jest dokázáno mnobými

agrární noviny, dostali do rukou noviny naše,
probouzejí 80 jaku z hlubokého spánku, jejich
náboženská struna v dučí ce zachvívá a rozum
jejich ukuzuje cestu mezi své. Při tom však
nelze ze zřetele pouštěti, že agrárníci tako
výmtosvým stoapencům dávají noviny zadarmo,
A protože těžko takový čtenář odhodlá ce před
pláceti nějaký list, když má noviny odjinud bez
výdaje, jest patrno, de těmto nejistým agrár
oíkům třebs poskytovati našich novin tím způ
sobem, aby je mnoho nestály. Jest to důlešitá
otáska, ale musí se řešiti, mají-li se dobří ka
tolíci z agrární strany přivésti tam, kam pří
slušejí. Jest ta potřebí jistých obětí a nadšení
pro dobrou věc, a bude-li všade dobrá vůle,
mohon 6e potíže i tady překonati. Kóž by na
tomto poli zaryli rýč aspoň ti kněží kteří
přes všechny hrozivé úkezy vůči organisaci
katolického lidu zůstávají stále netečnými. „Za
mně to ještě vydrží“, nebo: „po nás ať přijde

potopa“ jest heslem slabochů, ne-li dokonceeslem lidí, zrasujících savé povinnosti. Donu
fáme, že všichni liknaví, vědomi si jsouce své
zodpovědnosti, ono sbabělé. heslo odevadají
době minulé a přičiní se, aby katolický lid
všade se probudil.

. o
+

Volnomyšlenkářskébalamuesmí.Opatřili jeme
si správné znění přednášky, kterou měl dr.
Bartošek v Chotěboři. Protože tento nevědecky

a nelogicky mrelicí člověk své „kredo“ roznášípo Čecbách dle hlavního obsahu stejně, jest
redno, abychom na jeho vývody a smělá tvrzení
odpověděli podrobně a soustavně, Aby mohli
porážeti křesťanský názor, mají volní myšlen
káři ve svém pohádkorém arsenálu zejména
tvrzení, že člověk povstal ze zvířat vývojem.
S touto zresavělou halapartnou vykročil dr.
Bartošek i v Chotěboři. Předem budiž jasno,
že dr. Bartošek volné nýbrš jest me
ehanickým opisovačem = kla.

Že systém tohoto německého muže jest
již odpraven, Bartoškovi ani dost mélo nevadí,
Chce-li kdo balemutit, balematí poslachače o
závod. Učení, že člověk povetal ze „vířat vý
vojem, jest důležitou částí Haecklova systému.
Dle Haeckla jest jedna nekonečná podstata
hmoty, omergie jest cítící a myslící část této
hmoty, obě dvě pak jsou vlsstoostmi všsob

náhlé světové bytosti božské. Pohybem hmot
ných částic povotal život, tímto pohybem vzniklo
1 myšlení; nejprve ovšem projevil se duševní
život u zvířat a vývojem dostavilo se i
myllení lidské, V o toto dění přírodní,
vznikání a zanikání světů, ty přechody ze
chvění bmoty v šivot duševní dějí se věcně.
Toť jsou stračně vyjádřeny myšlenky němso
kého naturflosofa, jak jsou uloženy v jeho
Záhadách Světových“ a jak je dopodroboa dr.

Bertošek na svých schůzích papoučkuje.
Předem tvrdíme, že toto rozřešení jest

naprosto nevědecké. O Haeckloví psali mnozí
učenci, odsusujíce a zamítajíce jeho romantiku.
Úsudek předních učenců o Haecklovi jest
zhoštěn u prof Mareše takto: „Haeoklovoros
řešení zábad světových na základě přírodní
vědy vyjadřuje přesvědčení všech pravých,
totiž průměrných přírodozpytod, kteří pro ba
dání zapomínají myuliti, tak že ani nezpozorají,
že všechno to badání bylo vlasíně zbytečné,
rosřečil-li záhady světa už dávno Spinozův
monism (Haeckel své domněnky vzal totiž se
Spinozy); nepozorovali též, še materialistické
(hmotařské) rozřešení záhad ověta, kterého dříve
dospěla přírodní věda, bylo již dávno podáno
bez této vědy satarořeckými materialisty; ne
Pozorojí vůbec, že obor s úkol přírodní vědy
netýké se řešení záhad avěta a žo nemůže býti
přírodovědeckého © rozřešení těchto záhad.
Haecklův spis (Zábady Světa) představuje dů
atojně přírodovědeckého ducha na konci 19.
století, totiž dachaprásdnost, která se jeví
obzvláště v tom, že potírá náboženské nauky
jménem přírodovědeckého poznání, vrhajíc se
v nerovný zápas s flosofický rosmyslnějšími
theology.“

Dr. Bartošek jednoduše neví, co jest vě
decké poznání, ačkoli všade ujišťuje, že volní
myšlenkáří pěstují vědění a odmítají všechnu
metafysiku a víru. Bartošek neví,co jest úkolem
vědy. Ukolem vědy jest zjišťovati pouhá fakta
(skatečnosti) a uváděti je ve vzájemný poměr
a vyvozovati z nich zákony. Poslední příčiny,
ostahující se ma původ věcí, jsou vědě naprosto

. Dr. Bartošek však svým povídáním
tvrdí, že poslední příčiny ví, a v tom právě
tkví hrozná jeho nevědomost. On ví, že jest
hmota spojená ge silou « že z nich pohybem
hmotných částic povstalo vědomí, které vývo
jem ze zvířat vytvořilo i duševní život člověka,
Zatím však tvrzení tato vymykají se poznání
vědy a jsou za hranicemi, kterých věda nemůže
vůbec přestonpiti. To jest právě metafysika,
to jest víra, proti které volní myšlonkáři roz
hořčeně protestují a jíš převevšudy otrockypod
léhají, kterážto bezhlavost vymáhá vysokoo daň
směšnosti. Povaha lidského docha ovšem na
badá hledati poslední příčiny, bytnosti věcí,
proč jsou takové, ale zkušeností se poučujeme,
že není možno poznati více, než jak ce věci
mají; možnotoliko určiti podmínky, za kterých
zjevy nastávají. Tím jest vědeckého cíle dosa
ženo, a dále za tento cíl jíti není nám dáno.
O tomto vědeckém posnání, opakujeme ještě
jednou, dr. Bartošek má vo blavě své zvočnoce
prátdnotu.

— Twrdi-li tedy, že jako volný myšlenkář
má vědění o tom, jak částečky hmotoé chvě
ním přecházejí ve vědomí a odtad z duševního
stavu zvířecího jsk vyvíjí se duševní život
člověka, neprozrazuje nic jiného, neš še má do
konalé posnání absolutna, všehomára a še stalo as
mu přístupným to, oč všichně učenci všech věhův
anárodů posudmarně usilovali. Timvčakaměš
nost Bartoškova se vyvrcholuje.

Vzhledem k vědění Bartoškovo, že člověk
vyvinul se ze zvířete, natno ge tázatí, jaká jeon
tu vědecká fakta, která mají v otázce této roz
hodojící význam ?

Citujme = pramene moudrosti páně Bar
toškovy, s Haeckla: „původ člověka s opice
není již neurčitou domněnkou, nýbrž historic
kou skntečností — které arci nelse do
hásati.“ Tedy původ člověka z opice jest hiato
rickou skutečností, ale mení dobdsám.
Takové šprýmy si dělá Haeckel z Bartoška a
Bartošek z posluchačů. Čím jest tedy tvrsení
Bartoškovo, že člověk vyvinul ge se zvířete?
Šalba, mam, klam a frivolnost! Sám Haeckel
tedy přiznává so, že dějiny rodokmene živo
čišetva jsou a zůstanou budovou domněnel,
protoše není nožno učiniti vědeckého vý
zkumo v dobách dávno minulých, ač ostatně
i zkameněliny ovédčí mohutoou řečí proti epí
čímu názoru. Bartošek však proti veškeré vě
decké skutečnosti přemlonvá své posluobače,
aby vo svířatech notívě pozdravili ové předky
a příbuzné.

: Jiným vědeckým faktem jest, že vědai
dnes přechodu avířete v člověka nemůže sjistiti,
Vědeckou skutečností jest, že duševní život
nvířete není sákladem duševního života člově
kova. Praví-li Bartošek, že člověk ce vyvinel
ze zvířete, zapomíná na současný sávěr, še na
sákladě tom maosila by se svířata i dále vy
víjet v lidi ať tělesně, ať duševně. Zkušesost

popírá roshodač, e skušenost dle samých
volsých myšlenkářů jest hlavní
vědy. Tvrzení Bartoškovo nu*ně předpokládá



posnání tohopopirá jasně a určitě.Nyní by byly zvlášť příznivé podmínky,
aby zvířecí mozek 60 přetvořoval v lidský.
Věšdyťjsou nymí oslé zástupy dresérů, které
v potu tváři ačí růsná zvířata úkonům lidským.
Proč tedy aspoň čtvrtá genarace ovičených
šimpansů, papoušků, kanárů a koní nerodí se
chytřejší, neš jejich praotoové! Ejhle, člověk
snaží 90 vším důmyslem uopišiti vývoj zvířecí
chápavosti k rozama lidskému (čehož v dáv
ných časech vůbec nebylo) a pokasy končí bez
radnosti. A dříve se ten vývoj dál samočinně,
bez vnější rozamové pomoci?

Du Bois-Reymond, blíženec Haecklův, pře
evědčil se, jak praví, že dávao před ním ogma
čen byl problém vysvěllití vědomí s pohybu hmoty
sakošto nemošný a nesmyslný. Tentýž učenec pro
hlásil nepokrytě, še původ myšlení a řeči ze
bmoty velše vysvětliti. Co se týká svířat, zji
stila věda, že ani včely a mravenci nejeví olo,
co by svěděilo o duševní kvalitě a že ostatně
spekulace o pocitech a vůli zvířat jsou mímo
dosah vědy, ježto je nelze pokosem stanoviti.
Na drahé straně však lze vědecky koastato
vati, že svířata mobutnosti myšlenkové nemají,
o čemž budoncně podrobně promlavíme.

Právem tedy o Haeoklovi a jeho žácích
dí prof. Mareš: „Materialistická dogmata do
volávají se přírodní vědy, prohlušujíce se sa
exaktné, objextivné, vědecké poznání, a v tom
jsou horší, neš všechna dogmala, ješto se přímo
posmívajílidskému rosumu.“ Slovem, dr. Bartošek
topí se ve sponsté nevědeckých tvrzení, rozporů,
nesmyslů a nemožností a při tom má tolik
smělosti, že vytýká církvi, jako by potřebovala
nemyslících lidí. On, jenž nemůže exiotovati
bez stoupenců ©dachem chudých, velmi rád
překracuje výrok: „blahos'avení chudí dochem“,
a tvrdí, že církev slova tato přijímá ve smysle
hloupých věřících. Tento rytíř s vědeckými
kasy ani za mák nerozumí, že ona slova Spa
sitelova převrátila názory o ceně věcí pozem
ských, o účelu života, naučilačlověka ovládati
se co do tužeb télesné smysloosti, postavila
celou sociální ekonomii, která změnila vzájemné
styky lidí, zašlechtila práci, utrpení a z cha
doby učinila povolání stejně ažitečné jako svaté.
Výklad, jakoby tento výrok Spasitelův vsta
boval se na lidi hloupé, dokazuje jen. že naivní
blava Bartoškova vkládá ve slova Kristova to,
čím vlastně naplněno jest jeho volnomyšlen
kářské nitro. Ano, jsou skutečně chadí dacbem
ti lidé, kteří tímto způsobem výrok Kristův
vykládají a my Jim milerádi ponecháváme
právo, aby se ke své obmezenosti a ochrnutí
mozka oa echůzíchhlásili...

Politický přehled.
Stální rakouský v prvém svém

čtení dospěl 2b. ledna až k volbě generálních
řečníků, dr. Kramáře proti, ryt. Kozlovského pr).
Vláda ve své starosti o rozpočet vyslovila přání,
aby rozpočet byl projednán do konce března,
kdy vyprší prozatímní rozpočet, ale dle všech
příznaků sotva se do té doby vyplní žádost vládní.

Sšidní lidu v posl. sněmovně.Vo schůzi posl.
sněmovny 24. ledna odpovídal ministr vnitra
hr. Wickenburg na interpelací ohledně sčítání
lidu. Ministr pravil, že nařídil nejpodrobnější
vyšetření udaných případů, načež velmi po
drobně rozbovořil se o opatřeních vlády, aby
úplná objektivnost a nestrannost orgánů sčí
tacích a revisních byla zajištěna. Ale dle do
kladů podaných posl. dr. Baxou bylo viděti, že
si podřízené úřady ničeho z ministerských na
řízení nedělají, jestliže skutečně taková naří
zení byla vydána.

. Polsképožadavky, zejména pokud se týkají
zájmů Haliče, přednesl v posl sněmovně 24.
ledna předseda Polského klubu dr. Lazarski.
Všeobecně překvapil chladný ton dra Lazar
ského vůči vládě a nejvíce konec, kdež se zdů
razňuje, že Polské kolo vyhražuje si úplně
volnou ruku a bude se chovat k vládě podle
toho, jak se vláda zachová k polským poža
davkům. Polský klub považuje utvoření pevné
parlamentní většiny ze zástupců všech velkých
národních stran za podmínku pravidelné čin
nosti sněmovny poslanecké. Poláci žádají dále
zavedení polské řeči v železniční službě v Haliči.

Finanční tíseň v Čechách. Zástapoové nětn.
poslanců z Čech jednali 20. t. m. s vládou o
finančních a školských poměrech v Čechách.
Stěžovali si na zemský výbor, který jest nucen
vyvoditi důsledky z něm. obstrakce a z neo
choty vlády, jakou osvědčila k finančním ná
vrhům zem. výboru. Obstrakce so ovšem Něm
cům snadně dělá, bůře je nésti její následky.
Dle vídeň. zpráv povolí třetí vláda Bienerthova
zvýšení přirážek o 10“/,, které druhá vláda od
pírala. Nastalý obrat připisuje se ministru fi
nancí, který v rozvratu zemských finuncí v
chách vidí nebezpečenství pro finance státní.
Wioučasněvšak se tato zpráva popírá, ježto se

jm ozvaliproti tomuto prý „podporování,
Nové ezi Čechy a Němci na

stane prý dle výpovědi samého místodržitele
hr. Thuna až v měsících pozdějších; musí na
stati příznivějšínálada, než jaká jest nyní. Vše
němci vyhlásili v neděli na schůzi v Chomu
tověi německé radikályza zrádce národní věci,
poněvadž jejich vůdoové posl. Pacher a Wolf
zůčastnili se posledního dohodování v Praze.
Tedy nálada pro úspěšné dohodování nevalná.

Vojenské námořní požadavky ve
ros, ma r. 1911. Společný rozpočet na rok
1911 byl členům delegací rozdán. Celkový po
žadavek obnáší 461,294.403 K. V řádném roz
počtu požaduje se více o 27,300000 K a sice
na zlepšení materielního postavení mužstva,
na různé zaopatřovací přídavky, na zařízení
kasáren atd. Kromě toho výdaje žádá se v mi
mořádném rozpočtu o 20 mil. K více a sice
6 mil. K na fortifikační opatření, 3,796057 K
na reorganisaci těžkého horského, pevnostního
a polního dělostřelectva, 2,974.543 koruny na
stavby, 2,100.000 kor. na ovičiště a střelnice,
2008.000 K na strojové pušky, 1,900.000 K na
výzbroj, 450.000 na automobily a 771.400 na
menší výdaje. Kromě toho požadují se jestě
4 mil. na opatření nového materiálu pro polní
dělostřelectvo. Dále do rozpočtu námořního za
řazeno je 55 mil. kor., na mimořádná vydání
pro výstavbu dreadnougthů, na něž,jak známo,
je věnováno 312,400.000 K. Oněch 55 mil. K.
je první splátka. Celkem jsou vojenské a ná
mořní požadavky na rok 1911 vyšší o koran
106,300.000.

Obchodní smlouva rakousko-srdská nabyla
24. ledna platnosti. Toho dne přijeli do Běle
hradu rakouští veterináři, kteří mají na základě
ustanovení rakousko-srbské obchodní smlouvy
zkoumati v bělehradských jatkách srbské maso
určené pro dovoz do Rakouska. Dne 25. ledna
započalo za jejich dozoru zabíjení srbského
vepřového dobytk+ a 26. započala doprava jeho
do Vídně.

Povstání Arabů. Celá téměř Arabie zdvihla
se proti sultánské vládě. Vzpoura zachvátila
Bassoru a Mezopotamii a na jihu celý Yemen,
krajiny co do rozlohy obrovské, avšak chudé,
z většiny pusté, obydlené z velké části ne
zkrotnými Beduiny, kočovníky. Pluk za plukem
vysílá Vysoká Porta do Arabie, vojsko to stále
však nestačí na zdolání vzpoury. Tarecká ar
máda je mobilisována. .

Zákon o při ve Spojených Slálech.
Vsenátě byla předložena osnova zákona, kterým
se ustanovení o přistěhování (cizozemců zostřují
a zodpovědnost za přistěhování ciziuců se na
paroplavební společnosti svaluje. Předloha usta
novuje těžké tresty a i konfiskaci lodí pro
případ, že by cizinci byli protizákonně vylodění.

Zprávy organ. a spolkové.
Peuechev. Dae 22. ledna konaly naše or

ganisace pouchovské, zvláště čilé sdružení kře
stansko-sociální mládeže na Pouchové první 8po
le'ný ples. Naše dívky přičinily se o vkusnou
výzdobu sálu p. Zadrobílkova „Na Staré“, kdež i
naše schůze přednáškové konáváme. Kdo zná zdejší
poměry, ví, že jakési napiaté očekávání, jak ples
katolický se vydaří, na mnobé straně bylo zjevně
i tajně vysloveno. A vydařil se uúad očekávání
stkvěle; tak stkvěle, že bychom i 8 polovičním
výsledkem, jehož jsme dosáhli, byli bývali plně
spokojeni. Útěné obecenstvo pouchovsaké bez roz
dílu smýšlení navštívilo hojně náš ples a chovalo
se vzorně, takře pěkná nálada ničím ani v nej
menším nebyla skalena. Našinci — mladí i staří
— přišli velmi četní, a pobratimské organisace
mládeže = okolních vesnic vyslaly k nám své
členky a členy. Z jediného Rueku přišlo jich kolem
20! Dále zastoupeny byly naše organisace £ Vel.
Skalice, z Librantic, s Divce, 2 Malšovy Lhoty,
ze Slez. Předměstí, z Černilova (odkudž byla i
naše plesová badba), s Výravy, s Piletic a z Hradce
Králové. Také asi 8 vojínů s několika ooddůstoj
níky účastnilo se naší zábavy s byli velmi rádi
viděni. Zábava začala v 6 hodin volným přícho
dem obecenstva a o 7. hodině měli jsme již tolik
příjmů, že všecky výlohy (per 85 K) byly kryty.
Zoačný přebytek peněžní (82 K) s této zábavy
připadne naší pouchovaké organisací mládeže, která
vlastně ples araažovala. Při zábavě vybraly naše
dívky 18 K 75 h na „Ústav slepých na Kampě
v Praze“, kamž také obnos ten již zaslán byl.

Chvojemee. Křestan. sdrožení venkovské
mládeže konalo dne 15. t. m. valoou bromádu za
velikého účastenství členstva, mnoha domácích i
přespolních hostí. Schůze zabájena místopředsed
kyní sl. Mařenkou Kolígovou, která po uvítání
přítomných přistoupila k projedatol ústředím ua
vrženého programu. Zpráva jednatelská p. Kouby
ukásala nám celoročo: čionost adražení. Spolek
a hurlivostí a znamenitým výsledkem materielním
a mravním předvedl několik ušlechtilých her di

vadelních. Dle správy jedaatelské sehrány běhemroku tyto kusy: „Václav Hrobčický s Hrobčic“,
kus zajisté obtížný a pro veenici odvážný, který
proveden dosti precisně, tak že upevnil jen dobrou
pověst o vyspělosti a zdatnosti členstva skupiny.
Na kloské půdě divadelní, osudné pro moohého
skušeného berce, osvědčili se všichni účinkující
snemenité. Pověst o sboru, řízeném tak zkušeným
a osvědčeným režisérem p. Frant. Kamenickým,
přivábila hojné účastníky i následujícím kusům,
schraným během roku. Dne 18. břesna proveden
„Černý kříž v lese“, 5. června „Jakou našel Jakub
metlu na slou Teklu,“ a 8. ledna 1911 „Paličova
dcera“. — Při spolku zřízen kroužek pěvecký,
který osvojil si během roku zoalost mnoha písní
národních, blatáckých a libických; připočtou-li 8e
k tomu i „Přástky“, jež v r. 1909 provedeny, ta
mohla by skapina i v tomto oboru ušlechtilou zá
bava aspořádati. Jest si jen přáti, aby i mládenci
větší chata pil. vili, a borlivější družky i v tomto
následovali. Běuem roku konala skupina více
echůzí výborových i členských, ve kterých před
nášeny básně a konány poučné předoášky. Před
nášeli: vdp. farář Náhlík, protektor spolku, slč.
Mařenka Kolínová, vdp. farář Filip Konečný, dp.
Josef Novotný, kaplan s Pardabic. Členové sú
častnili ae společné sv. zpovědi a ev. přijímání,
ajezda mládeže v Hradci Král. atd. — Tak asi
vyzněla správa jednateleká. Po stračné zprávě po
kladniční, která pro nepřítomnost revisorů schvé
lena býti nemehia, přikročeno k volbě nových
funkcionářů. Volby přerušené příchodem dp. Jos.
Novotného, pozvaného řečuíka, vykonány lístky.
Za protektora zvolen vdp. Frant. Náhlík, za před
sedu p. Aut. Petroška, za místopředsedkyní sič.
Mařenka Kolínová, za jednatele p. Václav Lob
nický, za pokladníka p. Adolf Zabálka, za ná
bradníky p. Bobumil Petruška a al. Mařenka
Kloučková a sa rovisory účtů el. Julča Hemelíková
a sl. Františka Uhlířová. — Koihovníkem astano
ven p. Boh. Petruška. — Ve volných návrzích,
které pro pokročilou dobu projednány v následu
jící mimořádné členské schůzi, konané dne 22.
ledna ve farní budově, usneseno, aby sdružení
přihlásilo se k ústředí bradeckému; ustanoven
přesný pořádek pro schůze výborové a sice vždy
prvoa neděli v měsíci po ranních službách Božích
ve farní budově, každých 14 dní členská schůze
v neděli po požehnání, společná sv. zpověď a sv.
přijímání — mimo čas velikonoční — 10. pro
Bince v den celodenní výstavy Nejav. Svátosti Ol
lářní. Konečně určeno, aby sdružení súčastnilo se
korporativně služeb Božích ve svátek sv. Václava,
sv. Jana Nep., o Vzkříšení a Božím Téle a 8.
Prosince, v den ustavení se sdrožení. Říkává ve,
že cesta do pekla dlážděna jest samými dobrými
předsevzetími. Kéž nevztahuje se nikdy toto pří
sloví ns naše sdružení. Svornost, vzájemná láska
a doch křesťanský kéž jest tmelem, který spojí
všechny členy jeho v bradbu nerozbornou, proti
níž marný bude boj nepřátel! Další činnosti zdaf
Bůb!

Přednáška ve Chvejemel. Dne 15.
ledna přednášel při valné hromadě našeho křest.
sdružení venkovské mládeže pozvaný řečník dp.
J. Novotný, kaplan z Pardubic, který v mistrné
své řeči od ardce k srdci promluvil jak ku mla
dým tak i ku přítomným starším. Kritisovati
krásnon jeho přednášku, kořeněnou zdravým hu
morem, nemožno! Přednáška taková musí se vy
slechnouti. Odporučujeme dp. řečníka bratrským
spolkům a zajišťajeme jim, že si opět budou přáti,
sby k oim zavítal, jako i my prosíme dp. řečníka,
by nezapomněl na odleblý náš kraj, kde bude všdy
uvítán s úctou a otevřenou náročí.

Černilov. O Hromnicích odpoledneo půl
3. hodioě přednášeti bude ve zdejší Katolické Ná
rodaí Jednotě vadp. Tb. Dr Frant. Reyl o časo
vém předmětu „O tisku“. Těšímo se co nejvíce.

Čes. Třebová. Rok minulý skončilpro
náš život spolkový i odborový i politický rozhod
ným úspěchem. Zprávy fankcionářů zní stále pří
znivěji, v pokladně odpočívá nějaká „ta modrá.“
Drželi jeme se. Za jeden jediný rok v život uve
dena tělocvičná jednota, zřízen pěvecký kroužek,
ustaven zábavní kroužek, saložena filiálka kon
suma. Přednášky, echůze, zábavy střídaly 80 pra
videlně. Lupalo nám mnohdy v kříži, ale od práce
neodvrátilo. Máme pracovníky zdatné, horlivé i
nadšené, vážné a veselé. Ne, už se péro udržet
nedá, aby nepředvedlo aspoň jednoho veselého, co
je ve spolko „tak pro ty bloupoati“. Je io náš
podnikavý a neúnavný řed. zábav. kroužka p.
Kornelius Mičánek. Kam Kornel vstoupí, tváře se
rozjasní a: „Pan Mičánek je tady, bude veselo I“
A také že ano! Nechte si na př. vypravovat, jak
jedna paní zatopila desítkou! Nebo, pane Mičánku,
jak to bylo s tím zkráceným jménem? A uslyšíte
historie, že nozapomenete. Zajímavá podívaná se
naskytne, když p. Koroel rozdává úloby. Bez
hněvu a mrzutosti ve smichu vezme každý úlobu
— nu a „když se raka k ruce vine — pak je
z toho svatba.“ Přejeme si upřímně, aby p. Mi
čánek „tak ty hlouposti“ (tak sám nazývá obtíž ne
produkce zábavní) ještě dlouho se stejným adare m
prováděl. Ne pouze nevinná zábava z nich plyne,
ale i udržení jednoty a slašný zdroj příjmů.
zvědaví, jaký vtip učiní na tuto naši smíuku.
Činnost i letos utěšeně začíná. Po vemjem v.



masopustním přikročeno k-vážná práci na spol.
schůzí dno 32. ledna. Jak figura ukazoje, bude
letošní -rok vo ssamení mládeže. Tak se aspoň dá
souditi z referátu, který měl vip. Robert Vala
Da této první schůzi: „Příčinyúpadkua prostředky
k záchraně vaší mládeže.“ Byla to programová
řeč pro příští období. Pole působnosti jest velmi
Široké, práce záslužné a — oo hlavního — každé
mu přístupná. Po předaášce projednány některé
podrušné zálešitosti spolkové. Z důležitějších věcí
třeba připomenonti sřízení čítároy. Vykonání při
kázáno výboru. Vybírány příspěvky, přijímání noví
členové, Vzhůru, vlasti synovél

Ronov ned Doubravou. Vsdělavacíka
tolický sociální spolek „Rovnost“ pořádal dne 22.
ledna b. r. svoji výroční valnou hromada, při níž
promluvil předssda spolku dp. Martia Klouda ne
veřejné achfizi o katolickém tisko. Dp. řeční« nvádí
slova zo Zjevení av. Jana (13, 1): „L viděl jsem
šelmu vystupující z moře a mající 7 hlav a 10
rohů a oa blavách jejich jména rouhavá. A ote
vřela ústa svá k rouhání se Bobu, eby roubala
8e jménu jeho i stánku jeho i těm, kteří přebý
vají na nebi . . a klaněli ge jí všichni, kteří pře
bývají na zemi, jichžto jména nejsou napsána
v knize života Beránka.“ A co obsahuje tisk
špatný? Jaonenost Boží, tízení světa, Jeho přiká
sání, vtělení, vykoupení, věčná odplata jest vy
déna potupě, církev Kristem založená ve svém
zařízení i působení je zpitvořena, vydána zášti;
všechno ušlechtilé, svatá, dobré je podezříváno a
tupeno. Jaké jsou následky a účinky takového
tisku? Žádná kniha, žádné umění stojící ve alažbě

avdy nenalézá u ní miloati. A kdo může s tonto
Řelmou zápasiti? Jest to dobrý katolický tisk.
Sv. Otec Pius X. praví: „Stále 8e ještě nechápe
důležitost tisku, neobírají se jím tak, jak by za
sloušil, ani líd ani dachovenatvo. Nadarmo budete
stavěti kostely, podporovati misaie, konati dobré
skutky. všechuy vaše námahy bodod marnoy, ne
budete-li vycvičení k boji a k odrážení útoků do
brým, katolickým spravedlivým tiskem. Jak se má
chovati lid katolický ku svému tiskař? 1. Čísti a
dle možnosti odebírati katolické listy. 2. Vyhle
dávati své listy ve veřejných místnostech a jich
ve dovolávati. 3 Podporovati je zasíláním důle
žitých zpráv a informací. 4. Podporovati je in
eerty a odvolávati ge na inserty. 5. Neodebírati
a nečísti listů nepřátelských. 6. Pokládati zdar
tisku svého sa povinnost nikoli vratvy jediné, ale
za záslužný úkol všech, jimá záleží na mravním a
hmotaém povanesení náťoda pomocí pravdy kře
stanské. Dp. řečník končí slovy: Kdo podporoje
dobrý tisk, jest opravdu apoštol. Buďme tedy
všichni apoštoly katolického tisku! Řeč © hřímavé
applaudována. — Nato podány zprávy činovníků
a vykonány nové volby. Za předsedu zvolen dp.
Martin Klouda, sa místopředsedu A. Karabáček,
sa jednatele Jan Handlíř a za pokladníka Josef
Urban. Dovýbora pp.: J. Auer, Frt. Nesládek

(bipovec) Jogef Svoboda, Josef Kroufok, Václavoloun (Miadotice), Jan Bláha, Frt. Zikmund,
Josef Dufek (Lhůta). Nábradníky pp.: Karel Hájek,

„Josef Tittmano, Josef Vóvoda, Josef Šindelář, Re
visory: Jan Bukovský a Josef Tuhý (Biskupice).
Pak utvořen zvláštní odbor divadelní, vyřízeny
došlé dopisy a podány volné návrby. Za povzne
sené nálady schůze doslovem p. předsedy nadšeně
ukončena.Zda? BůhI

Závratce u Honova ned Doubravou.
Sdružení venk. mládeže naše sa spóluúčinkování
mládeže z Vinař pořádá dne 29. ledna v 7 hodin
večer divadelní představení „Dovět křížů v lose“
aneb „Krvavá svatba nad Damašovem“. Obraz ze
šivota venkovského o 5 jedn. 8 předehrou od Jana
Rosola, v h.stinci p. J. Horáka. Po divadle volná
zábava při hudbě žlebské. Vzhledem na zajímavý
kus čeká se veliká návštěva. Čile v před!

Bojamev. Dne 8. ledna nehrála s.upina
venkoveké mládeže v Bojanově na jevišti farním
veselohra od Šamberka: „Břínkalovy trampoty“
velmi zdařile. Návštěva byla tak četná, že pro
storný sál hostince byl malý, coš svědčí o přísni
obecenstva ke skupině. A tuto vším právem toho
sasluhoje. Souhra byla velmi pěkná a všickni ú
činkující s úspěchem zhostili se úloh svých, zač
diky zaslouží p. Josef Tlapák, ředitel kůru, který
měl režii. — Ani odbočka hospodářská nezahálí,
ale čile pracaje k dobru křesťansky smýšlejících
členů svých, kterých čítá již 40. Konala 11 schůsí
členských a 3 veřejně přístupné pebůze v roče mi
nulám. Pro členy objednala« jara 1910 187 kg.
jetelového semene a 100 metr. ctů. superfosfátu
na podzim. Pro jaro 1911 objednáno 410 kg jete
lového semene. Vše objednáno od Hospodářského
sdružení v Praze k úplné spokojenosti. Nové volby
vykonány byly v klidu a p. předesdvu Rulíkem
vsdán dík dp. faráři Váci, Šafránkovi za veškeru
vykonanou práci, kterou 00 rapisovatel a poklad
ník odbočky měl. Dne 5. února uspořádá odbočka
pro členy a hosty taneční zábavu. Jak z uvede

a křiku, však jistě k prospěcha strany naší ka
tolické, zač ovšem v prvé řadě dík námi milova
nému p. faráři přísluší.

Kostelec m. ©. V neděli dne 16 t. m.
přednášel u nás při měs. schůzi katol. jednoty
v sále na „Rsbátejné“ pan Fr. Šupka, redaktor

hodiny trvající osvětlil zabožené poměry hospo
dářské, národ .( a kulturní ©Erropě vůb>o a v Če
chéch zvláště a poukázal k toma, kterak by možso
bylo epravedlivým spůsobem poměry tyto slepšiti.
Poutevá, mnobými příklady protkaná přednáška
pozorně sledována množstvím poslucbačů jak členů
katol. jednoty, tak i P. T. pp. hostí a odměněna
bouřlivým soublanem. Další zdatné činnosti p red.
„Zdat Bůh'“ Zasmenitým požitkem proúčastníky
schůze bylo několik krásných písní, jež s ochotou
úchvataě přednesl vážený p. F. Hofmau, techo.
úředník. Čílou a veselou náladu při schůzi jak)
vždy udržovala oblíbená hudba kroužku „Allegro.“

Krouná. V neděli, dne 29. ledna 1911 o
1. bod, odpol. dostane se našemu lida v pravdě
vzácného daševního požitku. Přijede k nám vzáoný
host, přední haroovník na polí katol. organisace
vadp. dr. Fr. Šale, professor s Hradcs Králové,
aby sde přednášel o uutaosti naší organisace.
Ještě než odejel od nás věčně náš nezapomenu
telný vidp. farář Mimra, olíbil nám pozvati du naší
osady slov, fečníka dra. Šulce. Jel:kož váak odjezd
páně farářův se urychlil, nedošlo k uskatečační
toboto plánu. Tanto stal se však does skutkem.
Čílá odbvěka „Všeodbor. adražeaí kFosť.dělaiotva“
požádala sama vsdp kanovníka za přednájka a
obětavý pán a nevšední laskavostí a ochotou vy
bověl. Jame jisti, že kašdý uvítá správu tat> s ra
dostí a přijde vyslecbnout řeč muže, který dobyl
si v organisování křestan. lidu zásluh velikých.
A jest nárn toho přec tolik zapotřebí! Naže, přijďte
všickni! Domácí i přespolní, blízcí i vzdáleníI
Nenechte si ujíti této vhodné příležitosti, slyšeti
vývody úst nad jiné povolených! Heslem naším
budiž: Na shledanou do jednoho v neděli v aálo
u Brásdů!

Zprávy místní a z kraje.
Městská rada 23.t.m. učinilatato usnesení:

Policejnímu úřadu bylo ulošeno, by dbal toho, by
nikde kry ledové 8 vozu přímona dlažbu mogaiko
vých chodníků nebyly bázeny. — Panu J. Raba
sovi, uměl. zámečníku, uděleno bylo povolení ku
zřízení dveří z okna v domě čp. 918. — Účty
měšťanské školy dívčí, týkající se škol. dotací sa
rok 1910, byly schváleny, — Uděleno povolení ku
stavbě domu na pare.č. 3. v bloku XIV. p. Jar.
Ludvíkovi u ku přístavbě továrny a plotu firmě
Hollmano, Jindra a spol. — Kollaudováca byla
novostavba Živnostenského domu na paco. čís. 8
v blokn Fa domu čp. 239 pp. manž. Potůčkových
v Jiříkově třídě. — Českému ústřednímu spolku
učitelů vysokoškolských vPraze propůjčí se měst
ské divadlo k uspořádání schůze ohledně zřízení

druhé české pnversty. — V městských jatkáchzřídí se čekárna pro“ řešáíky. — P. Fr: Šimonovi,
majiteli domu na paro, čís, 193-1 ve třídě Pospí
šilově, neudělí se povolení k obývání tohoto doma,

dokud úpravy lev Č Deprovede.Ť Mtanislav Červený. Dno 22. t. m.po
delším bolestném utrpení dokonal svůj život u
věku 66 let p. Stanislav Červený, spolumajitel a
spolušéf proslulé světové továrny na hudební ná
stroje v Hradci Králové. Zesnulý náležel před
20 lety k předním ezdobám hradeckého vlaste
neckého občanstva. Již od r. 1870 byl členem
„Sokola“ královéhradeckého, který v těch časech
tolik přispěl k národnímu uvědomění a rozmachu
města, ješ pouze pomalu zbavovalu se nátěru ně
meckého. Působil zde 23 let. R. 1871 zvolen ná
čelníkem pro výlety a po Ď letech skutečným ná
čelníkem. Vyvíjel činnost nejhorlivější, negcházel
na českém sovero-východě nikde, kde se jednalo
o postup myšlenky sokolské. Stal se i komisařem
župy východočeské. Vůbec oelá rodine V. F. Čer
veného s osudy adejšího „Sokola“ jest svou prací
úzce spojena. StanislavČervený vynikal ablaze
ným, elegantním vystupováníma v pravdě eokol
ským, přímým charakterem. Když ve výboru
„Sokola“ nebyl přijat jeho „návrh na uvítání
vlasteneckého biskupa Brynyoba (při jeho násto
lení v Hradci), resignoval na svou čestnoufaakci;
byloť jeho heslem národní ajednocení. Byl zaměst
navatolem srdce šlechetného, osvěděaje vůči děl
pictvu lidumilnost. Po svém vynikajícím otci zdě
dil též vzácnou dovednost v práci a sračaost u ve
dení závodu. Lsč již před 4 roky byl stižen zá
kéřnou vleklou chorobou, která jej konečně sklá
tila v hrob. Pochován za veliké účasti. Budiž čest
jeho památce! ,

+ Václav Horák. Při klekání ranním o
5, hod. 26. t. m zemřel č, kanovník, ek. konsist.
rada, bisk. vikář a děkan Václav Horákv Hoastin
ném. Narodil se 23. září 1839 v Lomnici, vysvě
cea na kněze r. 1856. Horlivá, neúnavná byla jeho
činnost na vinici Páně, která byla provázena pří
slošoým oceněním. Pohřeb sasloužilého kněze
koná se zítra v sobota dne 28. t. m. o 9. hod.
dopol. Odpočívej v pokoji!

Coycená pedvodnice. Na informaci
„Obnovy“ konečně chycena čer 2ovlasá podvodnice,
která tolik lidí Aálila. O Vánocích byla přistižena
jedolm,naším čtenářem ve Vrbové Lhotě u Peček
ne dr. Spáchala podvody a krádeže v okolí Po
děbrad. Jest to Albíns Faltasová szKyšperka.
Jedná se tu o podvodnice dvě, protože jiná (z Fry

Moderni finančalci. (Dokonč.;KarelDix
byl fieančníkem všsstranným. Kdekol: oltil, Zo
by se dalo něco vyždímit, bued byl v prácí. Jisdk
pro něho celé okolí osezistorslo. Přitomomlouvál
houževnatě, | když ci odco kupoval u lidí, kteří
mu dali tržíti sta. Pokud mu popřávaly různé pe
něšní machry chvilku prázdnoa, dělal filalotieca.
Kupoval a prodával velký počet poštovoích zaá
mek. Věděl na vize, kdy a jak kterou zadarku
Iso speněšiti,Na pvsledalpražskévýstavěskoupil
na př. všecky korrospond. výstavní lístky, pokud
ten den byly na skladě, dal ci je orazitkorat a
vezl ni je sám do Hradce Kars téch lístků prý
stoupne v několika letech velice. — Alavotm však
a nejvýnoanějším kč-ftemDix svi byloobchodování
8 lidskou bídou, svlášté a nemoci. Pravý hyeni
smas páchal pojišťováním lidí souchotioářakých;
s podvedení pojišťovacích ústavů a ubošiků (které
nazýval „cheipsky“) Kynul příjem velice cosčaý.
K takovým podvodům jest však potřabí nejmén
dvou až tří srozaminých lidí. A pak Danka, která
jen dost málo umilí v'ostražitosti, jest okradena
ihned. Vyškolené oko Diova ai také šikovaé po
mocníky vyhledal. Dra se sice jiá chytili při
průchodu branou spravedlnosti za drápak, jiní po
sud jean na svobodě. Loč mažná dost, že se bržy
dočkáme dalších zatčení, protože prý sám D.x (již
uvězněný) prohlašaje. že bude dále mlaviti, aby
se spálili také jial. Též ti, kteří své peněžní spory
8 Dixren dříve prohrali, sdvibají hlavu. A tak
možná dost, že 86 na scéně objeví celý složitý
stroj velké finančol společnosti, jehož ústředním
kolečkem byl Dix. — Svými machinacemi by ten
muž mohl vzbuditi i závist povóstoóbo Vogís
s Kopoku. Nebyl chycen spravediností sa límec
bezprostředně. Napřed volán k pořádku jeho po
mocolk, z jehož kapsy 80 vlekla hadovitě Červená
nit, vedoucí strážce zákona do kráma Dixova. Nič
by byla zapadla saad i tentokráte da vody, kdyby
byl Da z lakoty nevymáhal peníze od pojišťovny
tenkrát, když podezření nabývalo reálních ob.yst.
K věci! Agent V. Chlupáč s Král. Vinobradů po
dal 38. února 1909 žalobu proti pojišťovací 8po
lečnosti bsrlíneké „Viktoria“ (resp. proti její ví
deňské agsntaře), žádaje zaplacení 6000 K. Bylo
tvrzeno, že ta pojistka původačplatila krejč ov
skému dílovedoucímu Františku Hladíkovi,samšst
nanéma v Hradci Králové, který se pojistildoo
7. července r. 1908 u jmenované společnosti os
život na týž obnos. Leč Hladík zemřeljiž 18. září
1908 v Žirči na soachotiny. Pojistky však nabyl
Václav Cůlapáč koapí. Apoleča>st namítala, že
není právo Chlupáčovo prokázáno, protože žádal
jakýsi F, Fojtek róvašž o vyplacení tóže pojistky
a protože Hladík v čase svého pojištění zamolče1
při lékařské prohlídce, že jest tóžce churav tu
berkalosoa. Tu zástupce Chlapáčův dr. Faata při
dalším šetření prohlásil, že Colupáč nosbyl po
Jistky od materialisty K. Dire; materialista pak
zase od Fojtka, krejč dělníka který ji síbkal od
AL Rabasa, pardubskéh) krejčího, roseného r.
1881 v Bezděkově. Alois Rabas pak nabyl po
jistky od samého Hladíka. Tedy bezky dlouhá
šňůra! Nyní se sjistilo, že 70letý lékař MUDr.
Reichert (r. 19)9 zemřelý) obledal k šádosti
Rabasově zdravého Václava Hofmana, rozeného
r. 1882 v Žamberku avystavil podvodné příznivé
zdravotní vysvědčení na jméno Hladíka. Jen proto
80 mohlo pojištění uskotečniti. Dix koupil pojistka
Jen na oko, příslušný obnos zs ai nedal. Byl po
volán k soudu jako avědek; sde pod přísahou
tvrdil věci nepravdivé, tak že byl sažalován o. k.
státním sastupitelstrím pro křivou přísabu. Dixovy
počty ae pomátly. Dix vysval Chlapáče samého
k žalobě, aby se mohl k soudu dostaviti jako
svědek a tak lépe k vydání 6000 K přispět.
MUDr. Jos. Holeč<k prohlásil, že zjistil 2. čerena
1908 u Hladíka katar plicní s infiltrací pravého
brota plicního. A brzy nato sbledai, že Hladík
trpí pokročilou tuberkulosou, tak že ohledání
Rsjohertovo bylo podvodné. Hladík byl jiš dříve
u něho několikrát v ordinaci pro kašel a šalad
kové bolesti; nepracoval již od 2. června r. 1908.
(Oršem žaloba Cblupáčova byla dae 13. října
r. 1909 odmítanta.) A na Dixe dolehly ještě ša
loby další. — Souchotinařský abožák, cukrář AL.
Vachek, nalezi u Dixe vlídnou pomoc právě pro
svoa chorobu. Vachek bydlil v jeho domě. Dixovým
a Rabasovým prostřednictvím dal ge pojístiti.
S ním se šlo k několika lékařům, až po dobro
sdání dra Holečka, které znělo zcela jinak než
vysvědčení pardubského dra Vobryska, byl r.
1908 od „Viktorie“ odmítnut. Tudíž do Pardubic

byl od společnosti išovy nastrčen člověk jinýk oklsmácí lékaře. Dix pak po nezdařeném plánu

Vechkovůmprávě na štědrý den r. 1903 zavřelkrám a vedi proti nim exekuci. Vachek, který
byl vylákán od Dixe s dobrého míata, přišel nyní
o všecko zaměstnání, ocitl se úplné na misině a
semřel na souchotiny 27. sáří r. 1909. — A Diz
odvážil se ještě před soudem trrditi, še se fi
nančnímí obchody pojišťovacími | nezaměstnává
vůbec! — Kuklenský řiditei hospodářské školy
Aut. Můller byl aoucbotinář. I jebo pojistky ma
jednou se ocitly v rukou Dizových. — Paní
Cittová, manželka saměstnavatele Hladíkova dala
8e pojistiti na 10.00) K. Dix, který všude bděle
větřil, dal si připojistitl jenom — 16.000 K. —
Dix byl ve velmi přátelských stycích s uvěsně
ným Tylšem a zálošnou „Důvěrou“. — Společ

“



nost Dizova uabyla ssaduo a rychle ipojistek
tacha jiných oedušivců. Byl to hotový handl
s idei amírajicíci; obyčejněv jeinomroce ehrábia
po úmrtí nešťastatků očkolikatisícový obnos. Byl
to hyonismus borší než zzbíjbof lidí. Porotuí pře
čení budilo veliký rozruch. Z daleka ujeli ne lidé,
aby se přesvědčili, sda takové byeny dovedou
akrotití stávající zákony. Lidový soud v úlerý dne
17. t. m. dopadl aspokojivě. K.Dix který jako
starý kozák chtěl boditi dojem bezpečnosti oměl
kovým úsměvem, odsouzen do vězení na pět let,
Rabas na 164 Hofman na 12 měsíců. Netolikopří
přelíčení, ale i před soudní budovou stálo mnibo
lidí, kteří dychtili svědět výsledek přelíčení. Když
Dix vycbázel, křičely samy děti: „Pět let — pět
let.“ Zda-li je dětem sdrávo již v mládí 8e za
městnávati krimiaalogií, to ať posoudí lidé nváž
hiví. — Dix po odsonzenív krámě drubý den
pracoval, jeko by ae bylo nic nestalo, ačkoli se na
podsívi kapilo muacholidí. Leč D'xz pochpitelné
opatrnosti by) vzat do vazhy, aby nenásledoval
případně dr. Rybu. Uvedené případy slouží k po
učení všem lidem neperného zdraví, jaké kšefty
by mohly lidské byeny na jejich účet provozovati.
Zároveň podotýkáme, že zdejší majitel uměl. zá
mečnictví p. J. Babas není vůbec v jakémkoli po
měru příbuzenském 8 odsouzeným Rabasem a že
tedy nebyl při přelíčení ani žádným interesentem.

Z průmyslového musea v Hradei
Králové. Zpráva o činnosti za rok 1910 Uply
„sulý catnáctý rok činnosti musejní značí vzdor
citelné újmě, jakou finančnímu stava musea pů
sobí finanční kalamita semě, opět krok ku předu.
Museum zahájilo dťastně svou gvelebovací akci
maloživnostenskou i ve svém obvoda, uapořádavší
kursy a přednášky v Nechanicích a Třebechovi
-elch. Jinou potěšiteloou okolnosti jest pro další
sdárnoo Činnost musea, že budova musejní blíží
se ku svému dohotovení. V jakém poměrubylo pra
cováno a jakých výsledků dodělala se činnost ku
ratoria, svědčí následující vylíčení o roce minu
dém: 1, Jedním z nejvděčnějších podniků musej
ních jest odborná koihovos a čítárna. Za dobu
svého 1óletého působení. se úplně vžila a tvoří
s čítárnou Palackého důležitou součást veřejného
Jivota nejen města samého, ale zasahuje svým
působením i do dalekého okolí. Svým složením
tvoří odborná knihovna musejní sáklad příští kni
hovny vědecké, jejíž zřízení jest jen otázkou času.
V roce 1910 byla rozmnožena knihovna o 692
dila ve 692 avazcích. Sbírka předloh o 8697 listů.
Celkem čítá knihovne koncem roku 1910 na 5780
spisů ve 8736 evascích a 86879 předloh. Z ních
největší část 2128 avez. patří umění a umělecké
mu průmyslu, pak odeledají techuické vědy a 1286
spisů o 1646 avazcích, díla dějepiéná, přírodovědy
8 časopisy. Leč i ostatní obory vědění s práce
jsou elušně sastoupeny a až řádně v nóvé budové
bode koihovna amlstěns, dozná teprve nálešitého
sájmu a upotřebení. Toostatně stotipl kiitdým ro
kem.Čítorna navštěvovánabylai v r. 1910 ne
obyčejně četně. Průměrnávštěvy 66 osob svědí
0 tom zřetelné. Přirozeně, že čítárůs, ve které
vejde a stolů jen 48 osob mlata, daleko nestačí
a přemnosí musí vzíti sa vděkmístau oken ; ovšem
okolnost nepřidávající žádoého klidu. Čstárna bě
bem roku 1910 otevřena byla I0Oikrát, vždy po
2 hodinách. — Kursy. Pěkné výsledky vykazoje i
čionost kurso-ní v roce 1910. Za přlepění mini
steria veř. prací, zem. výbora a technologickéh>
musea pražekého dosaženo nejvyššího počtu kursů
během jedooho roku museem pořádsných, totiž
18. Byly to sejména: kure mistrovský pro malíře

kojů, navštěvovaný 20 účastníky. V březnu u
opčen byl přednáškový kurs o elektřině. V době

od 80. břesaa do 28. dubna odbýván byl třetí
kreelíteký kurs pro trabláře. Ukončeu byl výstav
kou a přednáškou. Velice četně navštěvovaný byl
přípravný kura pro topiče a strojoíky v době od
9. květoa do 16. června. Ukončen byl exkursí do
zdejších podniků továralch. Koncem dubna ukon
čeno bylo také vyučování vcisolerakém kursu mu
sejalm, posledním v řadě úspěšných kursů cise
lerských, museem od doby jebo založení pořáda
ných. Pořádání dalších kursů převzalo z nařízení
ministeria veřejných prací c. k. řiditeletví odbor.
školy, čímž podánnejlepší důkaz důležitosti karsa
tohoto. — Včervnu ukončeno bylo vyučování v ma
lířekém korsn a v kreslířském. Velice sdařilý byl
kurs knihařeký. Výsledky kursu, širšímu obecen
stvu předvedené na improvisované výstavce, pře
kvapily množstvím a vkusoým provedením běž
ných drahů vazby. — V roce 1910 zahájeno bylo
i pořádání korsů v okolních místech obvodu mo
sejního s sice uspořádány byly mistrovské korgy
krejčovské v Trebechovicích a Necbanicích. VNe
ebanicích vedle toho péčí musea uspořádán byl i
kure účetnický pro krejčí a příbuzné živnosti.
Mistrovský kurs obuvnický uspořádán byl v srpnu
w Hradci Králové. Počátkem zářízahájen byl před
náškový kurs o konstrakcích ve stavitelskéživností
se vyskytujících. Posledním korsem byl 10bod.
kurs přednáškový o motorech v maloživnostech.
Přes 200 účastoiků vykasují letošní kurey, z těch
105 vyžádulo sobě vysvědčení o návštěvě karsů.
— Ažce přednášková vykazuje několik sdařilých

přednáěek. Velké návštěvě těšily ae přednášky:regulaci měst se zřetelem ku stavebnímu vý
voji Hradce, O utitém kreslení, O svépomocném
edružování živnostenském, O autogenním sváření

a řezání kovů, Oporssonání s skonšení výrobkůtextilaích, O umění. O vývoji vasby knišní « pe
strých papírech, O historickém Iinterieraa nábyt
ku. Poslední byla předaděka O hračkách a brách
dětí, která byla novým důkazem o nevhodnosti čí
táray ku přednáškám. C-lkem bylo 9 přednášek.
— Výstav a menších přilehi výstavek U
opořádáno celkem rovněž 9. V větších jmenujeme
výstavu obrazů Jar. Panušky a plastik B Vlěka
v modelovně c k. odb. školy, výstavu obrazů M.
Jiránka, výstavu prací s kresiiřakého kursu veve
rošeského mosea v Liberci, dopločnou ukázkami
ušitého kreslení z měšťanské školy v Hořicích,
výstavku akvarelů p. J Šímy. výstavku modlitební
knihy císaře Maxmiliána I., zdobené kresbami Důr
rerovými a 3 výstavky prací z četných kursů mu
sejních v roce 1910 pořádaných. Členů mnnea beze
vší agitace přibývá; v rose uplynulém přiblásilo
ee nových 40 členů přispívajících. Budova musejní
ukoačena a přikryta; zbývá jen provésti vnitřní
práce a úprava okolí, což zabéře jistě celý rok
ku svému dokončení. A pak nastane důležitá a
zdloubavá práce vojtřního zařízení imlstaosti a ú
pravy sbírek. Práce, ka kterým nutno zaujmouti
jiš oyol pevné stanoviskaa určiti program, podle
kterého by měly práce inatalační postupovat. Ale
v prvé řadě zajistiti nějaký fond oa úhradu vy
dání se zařízením badovy spojených. To bude usi
nejvážnější částí programu.

Výstava plastik akademickéhosochařa
p. Fubiánka otevřena bude péčí městského prů
myslového musea v Hradci Králové od 4. do 12.
února ve foyeru Klicperova divadla dznaě od 10
do 4h Vstupné 40 b, studující a dějnici 20 hal
Katslog 30 hal. Jmenovaný umělec získal si sa
doba svého působení v Hradci Králové dobré
jméno zdařilým partrétováním celé řady zoámých
osobností hradeckých. pěkných dětských skupinek
portrétních a celé řady studií Jeho návrh na
pomník mecenáši Hlávkovi, z doby jeho pobytu na
akademii, obdržel prvaf cenu a byl přijat ku pro
vedeni. Obecenstvo jistě ocení hojnou návštěvou
práci mladého, snaživého umělce.

Slovenské divadle a výstavka v
Hradec! Králové. V neděli a v ponděli (dne
29. a 30. ledna) budou v městkém Klicperově di
vadle slovenskými ochotníky provedeny dvě hry
Fr. Urbánka „Bludár“ a „Roznajrin“, obrázky to
ze slovenského života. Slovenskou tato společnost,
čítající 26 členů, vede MUUr. Pavel Blaho, jeden
ze tří slovenských poslanců a lázeňský lékařv Lu
bačovicích. Herci jsou v národních krojích, mají
svoji kapelu a při brách budou provedeny tance
a spěvy. — Protektorát přijala slavná měst. rada.
Po „Bladárovi“ v neděli večer bude přátelská
schůzka 80 Slováky v sále Besady. v pondělí p
divadle v Graodhotelu. — Po oba tyto dny bude
v čítáraě průmyslového maces výstavka sloven
ského lidového umění vyšťvek, keramiky atd Vás
budeprodejné Lístky do ditadla ise dostati v před
prodeji u p. knibkapce Píšy.

Marlanckádrašína mužůa jinocků
v Hřradel Králové půřádá 2. února (svátek
Očišťování P. Merle) avov-titulární slaruost v dru
tioské kapli sv. Jusefa. V 7 hodin ráno je pro
mluva, před níž zpívá 8e: „Zavítej, duše Svatý,
k nám!“ Po promlově následuje měe av., při které
přistoupí členová Mar. družiny mužů a jinochů
společně k sv. přijímání. Po av. přijímání modlí
Be sodálové společně modlitbu: „Duše Kr.etova,
posvěť mne“, psk zásliboou modlitbu k P. Marii
s poté modlitby odpustkové. Po mši sv. udělí «o
ov. požehnání. — Zpěv z ochoty obstará otib S.
Caecilie s pensionáta „Školských sester“. — Při
snivci drožiny jsou vítání.

Výltazpříspěvků mnavenk. kmihovmy: Odboru Jednoty bohosloveů královéhradeo
kých oa zakládání venk, knihoven darovali na
příspěvcích: Vdp. Th. Dr. C. Aot Mikan, kaplan
v Bravdýse n. Orl. 5-10 K, vdp. Jindřich Kolář,
farář v Poniklé 6 K, vdp. Frant Černý, farář
v Čermné u Kyšperka 5 K, „Nejmenovaný“ dp.
2 K, dále jest nám poděkovati „Nejmenovanémo“
dp. sa darování přes 100 kníb, které velice as
Lodí pro vent. knibovny. Stvrzujíce tímto došlé
příspěvky, srdečné: „Zaplať Pán Bůhl“ všem
vsdávají a © další přízeň prosí — hbohoslovci
královéhradečtí.

Ples spolku ma podporu chudých
studujících zdejších ních škol dne 10. £.m.
v mlatooutech Besedy pořádaný setkal se s úplným
zdarem. Návštěvou svou poctili jej Četné vynika
jící osobnosti našeho města. Tancechtivá mládež,
které se dostavilo tolik, že besedoí sál aaprosto
nestačil, do pozdních bodin nadšeně holdovala
Terpsichote. Také finanční výtěžek předčil veškera
léta minulá. Příjem činil 1224 K 70 h. vydání
879 K 41 b, takže zbývá 845 K 29h, kteráž
částka bude rozdělena na podporu chudých stu
dentů. Černí příznivci spolku subskribovali obnosy,
vstupné plesové mnohokrát převyšující. Všem, kdo
sásložně ce přičinili o hmotný úspěch plesu, vzdává
se tímto veřejný dik. ,

Úředalctvo Zálošního úvěrního ú
stavu v Hradoli Králové věnovalo k uctění pa
mátky zemřelého pana Stanisluva Červeného, ©.a k.
dvorního dodavatele a spolumajitele firmy V. F.
Červený © synové v Hradci Králové místo věnce
100 K na Ústřední Matici Školskou.

Slatina u Hradce Králové. Dne 29
Jedna řeční sl. ová ma veřejné členské
echůri odražení křestensko-sociální mládeže, jí?
účastní také zdejší mošeké a ženská organisace
dospělých. Po al. Čermákové promluví dp. f+rář
Konečný s Pouchova. K této schůzí zveme všecky
své okolní známé a přátelské organisace. — Ha
vičeký ples, jenž se konal ve Slatiné dne 22. ledoa,
vydařil se velmi pěkně. Členové hasičského sboru
Slatinského jsou vážní jinoši a mutové, kteří hlásí
se ku křesťanským zásadám. Takových sborů ha
sidakých, jako je slatinský, kéž jest v Čechách
bojoost! Bylo by to opravdu Bobu ke cti, bližaímu
k blabu a jednotlivým Členům k vášnosti. Pan ve
litel Hynek může býti na svůj sbor hrdým.

"Třebechoviee. Problašujeme jímto ve
fejně, že při úmrtí Karla Kolence, řezníka v Tf.
bechovicích, žádáno bylo na faře pouze za výkrop
u Ze nám dle našeho přání bylo zdarma vy
hověno a proto všeliké řeči, které kolují o pře
mrštěném požadavku dacbovoí správy za pobřeb,
problašujeme za lživé u pomlouvačné. V Třebe
chovících, dne 24 ledna 1911. Pavla Kolencová,
manželka. Josef Tbyn, správce chulobince, obate
ravatel onoho výkropu.

O mechanickém hřbitově dále. Dao
24. t. m. ovolána býla sthůse obecoího zastupi
telstva. Zabývala se — jak jiosk ani nemůže být
— zase břbitovam. V celém jedaání jeví se bez
hlavost a nesjedoocenost a výsledek vósho veliká
nula. O:tli jsme se tamtéž, kde před 2 měsící, jeu
6 tím rozdílem, že tentokrát amlonvali jsme 56 88
všemi obcemi a dnes pouze 8 poslední, totit St.
Nechanicemi. Jak jsem se již předešle zmínil, byl
pozemek pro místo obecní a nám vyhraženo právo
odpočívati na něm zadarmo. Jost 1 tedy zároveň
kus práva osobního, které dosavad platí. Putřebí
jen právo to hájiti a nepřípustiti k jeho zaniknatí.
Proč jen páni na radnici před tím utíkají 8 sa
movolně dožadovaným zrašením 83 ho aříkají?
Že nešlo zrovna po jejich, neměli býti tak apla
šení a břbitov by byl stejaů připadl obci, jako
Jedenkrát připadne i kostal a masí se oň potom
starati. Pod slovem obec oevyrozumívá se jistě, že
by zastupitelstvo bylo obec Zastupitelstvo jest tu
proto, aby hájilo zájmy občanů, poočvadž není
možno, aby vždy celá obec jako celek vystoupila.
V mimořádný h případech se tak dělo jindy a i
dnes se může díti. V hasitských dobách rozh+do
vala takó velká obec a u nás jest prý město hu
nitské Podobně i ve St, Nechanících svolána byla
obec dohromady, aby se o véci vyslovila. Obecní
sřízení samo něco podobného zná ano ukládá,
má-li se něco většíbo prováděti, aby se provedlo
blasování. Což to pánové nevědí? Vádyť přece
soají poragrafy. Namítne snad někdo, od čeho
je>a volby do obecolho zastupitelstva. Ano volby
— ale musela by se v nich opravdu jevit vůle
lidu. Tomu však úení namnoze tak. Nemusíme
chodit daleko. A hájítí prospěch občanů, fesp.
obce, toť přece povinnost svoleného výboru, vždyt
to přece slibuje. Vyžadoval toho však prospěch
občanů, aby hřbitov byl zrušen? To snad nr'opo
váží se nikdo tvrditi, Poukazoji při tom na obec
Kukleny, Chlumec, Poacbova i na matičku Prabo,
na břbitovy O'šenské. Co může býti tam, může
býti zajisté i u nás. Vždyť na našem břbi ově
pouze jediné místo je zakoupené A takový, jaký
mámo does, ani tak hoed.oesvedeme dohromady.
To je věc, která so má srale uvážit. Ty časy, kdy
« Raska brouly se k nám tisíce, se asi sotvs
vrátí a nám zůstanou jen velká břemena. A uka
fovati, že to dnos nejde, že jest již zrušen a že
tu jest nařízeno, hm — ono jest všelicos nařízeno,
oa př. škola a umíme v tom chodit. Proč ne také
tady? Jen se dobře zamysliti, proč a za jakým
účelem nařízeno Ať jeu ovobodomyslníci opravda
samostatné přemýšlejí|

Hnati v přifařených obcích u Ne
chamle. Měl jsem přílešítost poseděti ve společ
nosti očkolika nechaníckých měšťanů. Přetřásala
se otáska, proč vesnice se trhají od města. A tu
se řeklo: vy měšťané trháte se od koatela, vy vo
lite do konsorcia břbitovního starokatolíka H. a
B., který se rozešel Be všemi křesťanskými vě
roukami. Co pak můžeme od vás čekati? Nedáte
„prý“ na břbitov ani kříž, a my nejsme takoví
nevěrci, abychom nechtěli odpočívati u kříže
břbitovního. Kolik pak = těch, kteří se radí o Lřbi
tově, jde do kostela ? Skoro nikdo! Proto vám ne
věříme — jako nevěří beránek Ivu. Vaše pod

vy to vždycky dovedete samachlovati ve svůj pro
spěch. Ostatně dnes máme dorost,který vychodil
měšťasské Školy a dovedemu si fankce sami za
stávati vo vegnici jako v městě. Máme práva na
záložny, spořitelny, dražetva jako vy. ba už t» je
viděti v Čekankárně, že venek zvítězil Ve Starých
Nechanicích ještě ti větší, co mají u vás fuakce,
ti tak jako by « vámi ještě drželi, sle jedna ves
— žádná ves, a malý lid ten je pro odtržení. Je
ta dosti n-příje 1ností se školou s prot) obce vzdá
lenější jako Kuačice rády by se odškolily — i
Lobno by tak učiniti mohlo, když se uváží vedá
lenost od města až ka pobodné. Přísloví praví:
„Kdo 8 pány jídá třešně, zůstanon mu pecky“.
Mocho jiných věcí se přetřásalo, o kterých podám
zprávo badoucně.Ples katolických sdružení v Parda
blelch vydařil so očekávání stkvěle. Sál be



prázdaého a pozdě p pebylo možno dosta
tečaého místa vykázatí. Můžemeplnou měrou říci,
Se ples náš těšil ve návštěvě obrovské. Vělební
přítomní přes všecku Jačnost místa bavili se
znamovitě. Zvláště tí vě.chni, kteří se nepřišli jen
dívat, ale opravdu taacem se pobavit, byli jak
náleší epokojesi. Všude bylo živo a blučno jak
v úle, vše probřáto bylo bodrostís srdočsostí. Po
fadatelstvo může si v každém směru gretulovati.
Sál byl jednodaebým, ale velice vkussým spůso
bem dekorován a Jíbil se všem až snad nato, že
tomu množství tancechtivých svým prostorem ne
vystačoval. Hudba hrála velice pěkně a k tomu
vytrvale. Účastníci bavili se mesi svými hodně
dlonbo a odmesli si všichni několik světlých a

milých vzpomínek do dalších daů práce a námaby.
Městský veřejný chorobinoc v Par

dublecích, otevřený dnem 1. ledna 1908, vyká
sati se může za tři léta své působnosti posoru
hodnými výsledky. Počet chorých, jimě dostává se
pečlivého, všestranného ošetření, dostoupil letos
Da 70; ústav sám sřízen jest ma 160 posteli. Do
tohoto chorebiace mohou býti přijati i cizí přísluš
nici, oBobychoré, staró zneb k výdělka neschopné,
zaváže-li se obeu domovská za oč hraditi níský
ošetřovací náklad. Správu tohoto humanitního
ústavu v Pardnbicích vedot ct'hodné sestry řádu
Nejav. Svátosti. Bližší informace podá městský
úřad v Pardubicích.

Volby do okrerní nemocenské po
kladny v Pardubicích konalyse tentokráte
za všeobecného vzrušení dne 22. t. m. vo Sna
mení četnických bodáků. Až doposud byla teto
instituce v rakou strany národoč-sociální. Bocitiní
demokraté po celou řadu leť usilovali « boušev
patou úporností vytlačiti své oky « pokladnya
dostati tam své lidi. Letos se jim to konečně po
dařilo. Při nedělních volbách zvítězili sociální de
mokraté nad národními socialisty sdrcující většindu,
neboť jen v Pardabicích odevzdáno bylo pro 80
ciálně demokratickou strana 11]4 blsaů, kdežto
národní měli jen něco přes 300. Již dávno před
volbami sváděly se mesi oběma stranama ostré
novinářské půtky, které hrozily v den voleb vy
poknouti v pouliční osobní boje a srážky. Město
Samo nechtělo ručiti za udržení pořádku a proto
c. k. bejtmanství povolalo na dea volební celý
houf četníků, kteří po šesti v plné sbroji u každé
volební místnosti drželi na úzdě horkokrevné vo
liče. Volba konána byla od 8 ráno až do 3 odpo
ledne a skončila celkem klidně za rozjařené .ná
lady vítězů a stísněnosti poražených. Ty četnické
bodáky roshodně však nedělaly volbám — amebo
máme říci voličům — žádnou čest. Co si máme
mysliti, vidime-li tento neblshý a smutný zjev,
když čteme ty různé listy súčastněných stran,
které přetékají chválou o vyspělosti, kultuře, po
kroku, vzdělání atd. evých čtenářů? Ach ty fráze,
ale mrazivé skutečnosti! Národní socialisté podají
prý rekurs.

Umřel dvakrát. V úterý dopoledneměl
v Pardabicích pohřeb p. J. Krejza, vrch. poštovní
oficiál « Holešovic, který ve svém životě prodělal
opravdový román. V roce 1866 zemřel otec Krejsa
a a ním zároveň jeho asi Gtiletý synáček Josef.
Pro velikou chudobu v rodině byla objednána jen
jediná rakov, do které byla vlotena obě těla, otce
i syna. Cblapeček položen byl do nohou svého
otce. Jen zvláštní náhodě lze děkovati, že nedošlo
k usavření rakve. Jakýsi příbuzný přišel tehda
k rakvi, aby se s oběma nebožtíky rozžehnal. Ale
vida, že dítě jaksi nepobodlně je vrakvi uloženo,
posdvihl domnělou mrtvolu, aby jí upravil pohodl
nější posici. Tímto nahodiým pozdvihnutím vrátil
ge život do zdánlivě mrtvého těla a dítě vráceno
životu. Ale pozdější život jeho bylo hotové utrpení.
Jeko student zdejší reálky neměl často v pravém
elova smyslu co do úst. Jakáci káva byla často
jedinou a celodenní jeho stravou. Zůstával v bídné,
úzké, tmavé a studené komůrce a tam studoval.
Žádný se o něho nostaral, žádný na ubohého ani
nevzpomněl. Strádal hrozné. Někdy neměl ani času,
eby ei k obědu obřál někde tu kávovou bryndu.
Sotva tehda sehnal jakonsi lahvičku po léko, kterou
ei naplnil olejem, zasadil tem bídný knůtek a při
této lampě etadoval. Po dlouhých útrapách do
končil studia na reálce. Nemuje však žádného
místa ani potřebného chleba, chytil se práce ná
depnické a podával v Pardubičkách na stavbě
eibly. Když se o studentovi dozvěděl ředitel reálky
Jahn, postaral se ma o místo výpom učitelevŠa
obově u Borobrádku, odkud později odešel k poště,
kdež dosáhl hodnosti vrch. poštov. oficióla. Těžká
ehoroba ledvin sklátila jej v předčasný brob.

Perdabská filharmonie, o kteréjeme
se zmínili, že pod vedením p. V. Lantnera po
skytla nám v poslední době suamenitých umě
leckých požitků provedním nejlepších oper českých
v městekém pardubekém divadle, čtyřikrát sehrala
Smetanovo tejematví vždy při vyprodaném divadle,
ele na konec hledala, že to všecko nestačí na
krytí výloh s takovým podnikem spojených. Dle
doslechu měla filLarmonie posledně 300 K defi
citu. To napvěděnje, že pardabské divadlo jest
pro takové operoí podniky přece jen malé, ač
Jinak pro dinohru úplně vystačuje.

Potrestaný pokrokář v Helieiek.
Veřejnost města byla poslední dobou velice

a. Udályt se věci zajísté vážné, nebot
obecní zastupitelstvo bylo uetevičné novinami vlá
čeno stranou pokrokorě-socialistickou. Jiš po lóta
veatiluje se občanstvem myšlenka, že město Holice
má nutnou potřebu třetího lékaře. Jakmile však
se té myllenky někdo ojme a ve skutek ji uvésti
se snaží (ačkoliv většina občanstva s tím souhlasí,
jelikož městský lékař p. Dr. Č. Zemánek a spol.
věnojí se až příliš boji protiklerikálnímu), jest
ihned k tomu cíli narorboranými mlurky sesměd
něn. Při posledním zasedání obec. zastupitelstva
měle býti uskutečněné otázka školního lékaře, a
místo to mělo býti obsazeno lékařem třetím, proti
čemuž věsk ohradil se městeký lékař p. Dr. Ze
mánek uvráděje, že by tím byla obrošena existence
jiš stávajících dvou lékařů, a nezajištěná existence
Iékaře třetího. My nesouhlasíme s důvody p. Dr.
Zemánka, te p. Dr. Vanický opustil Holíce z ne

občanstva na něho vzpomíná a nelituje nákladu,
vyhledávajíc jeho pomoc v oynějším jeho půso
bíšti. Dále klademe za důvod velmi časté 66 sdr
žování měst. lékaře mimo působiště. Jaou důkasy,
že v nutných případech bylo občaaetvo nuceno
bledati pomoc lékařskou v Dašicích a na Jelení.
Tak i tentokráte byl od p. Dr. Zemánka více
kráte napaden p. Joset Konrád, městský radní,
který bned se proti tomu obradil v zasedání obec.
sastupitelstva. Toto pak větěinou takové jednáí,
jako nedůstojné člověka intelrgentního, blásajícího
pokrok a lepši ku:turu, odsoudilo. Když však ani
to nepomoblo, byl nacen p. J. Konrád podati oa
p. Dr. Zemánka žalobu pro na cti atrhéní. Hlavní
ličení odbývalo se dne 17. t.m. u c. k. okr. souda
v Holicích, kdež obžalovaný odvolal veškeré orážky
proti p. J. Konrádu učinévé a složil pokutu 126 K
na dobročinné účely. kterét p. Konrád nám určil,
a sice: 50 K epolku vojenských vysloužilců v Ho
licích, k podpůrnému fondu chudých vdova ai
rotků, 50 K epolka pro opuštěnou mládež pro
okres Holický a 25 K krejcarovému spolku v Ho
liefoh. Pan doktor též zaplatil soudní útraty.

Dobruška. U nás soudrati Adlerovi měli

villona v městském parku. Hostinský p. Tomáš byl
připraven náležité je pobostiti jídlem i nápojem,
ale došel velkého zklamání. Kol půlnoci přes 40
sondrahů se zvedloa okázale odešli ne samlu
venou večeři do 10 minot vzdálené hospody 80u
droba Robleny. S hostinským p. Tomášem uejprve
mají obsluhu vyjednánu A pak bo opustí a plní
hospodu svého stoupence. Není nad židovsko-radou
věrnost! V badoucnosti všek nepůjčí jim sikdo
sál, aby sí ušetřil zklamání a poškození. — V ne
děli nato, o půl 3. bodiné odpolední byl vyhozen
na ulici se aoudružského hostiace Roblenova 8vU=
drah v modré bluze a když nešvarně na zem do
padl, vyletěls za oím Čepice. Nejdříve všecko
utratil, peníso, sdraví, rozom a pak soudražská
láska ma vypdala boty. A což pak, až bude ten
soudružský stát? To se výlety netrhnou! — Sou
drazi z Adlerovy tidobrany opustili svého bostin
ského p. Machka a odstěhovali Be do hostince
v uličce k židovskému náměstí, který od p. Ha
něla oajal soudrah z Velkého Poříčí Rohlena. Dříve
ticbá hospůdka dostela bned jiný život. Od večera
do rána soudruzi v ní utrácejí a při tom prote
stojí proti drabotě, spflají měšťákům, kteří tenble
luxus si dovoliti nemohou. A pak věřte, že jim
je zle! — Tenhle týden meškal zde bioskop p.
Nosálův, Mezi úředué povolenými filmy měl však
též moobo obrazů nepovolených, které byly hodně
neslušné; majitel jimi pepřil představení. Bylo to
však naň ndéno strážci veřejného pořádku a vy
měřena mu pokuta 20 E. Kdyby tek jednaly or
gány veřejného pořádku všude! Školní mládež
měla vstup sakásaný. Odtud odejel do Náchoda.

Javornice. Dne 18 prosince a v neděli
dne 1. ledna měl zde předoáška dp. Jos. RUasler,
kaplan z Vel. Oaříma o své cestě do sv. Země.
Obě předaášky byly vyelechnoty s velkou pozor
ností. Ač v drabém hostinci bylo divadlo, bylo
účastenství na oboa přednáškách veliké, mnozí
nemohouce dostati místo, museli ae vrátiti. Ačkoliv
důst. pán 3 bodiny mlavil. nebyli posluchači aaa
veni, neboť dovedl zdravým, sobě obvyklým bu
morem přednášku ošiviti a £ četoých det poslu
chačů bylo slyšeti: „Tea Velebnoušek ouřímský
to mní poddati.“ Za velikou ochotu, kterou pro
jevil tím, že, ač cesta tak daleká a nepobodlná,
po dvakráte k nám zavítal a dva krásné večery
nám připravil, vsdáváme srdečný dík a voláme:
Zaplať Bůh. -- Čistý výnos věnovén Nár. Jednotě
Severočeské,

Smutná příhoda v Mičově. Politování
hodná, nešťastná událost přibodile se v neděli ve
sdejší obci v rodině Fr. Kosipy, domkaře a dozorce
v lomech okolních. Jsa domácími poměry jiš po
kolik dní rozrušen, stavi) se Fr. Kosina v sobota
večer v hostinci, kdež ze sármatku popíjel, ač
Jinak je,v kafdém ohledu řádný a vzorný mantel
a starostlivý otec. Když pak o půl noci přišel
domů, došlo k hádce, v níž iSletý syn přišel k po
ranění na hlavě. Matka e dětmi odešla nato zo
stavení k sousedaím příbuzným svým. Ráno byl
hoch čilý, prochásel ge venku a sobě i prospě
voval. Odpoledne všsk pocítil v hlavě bolest; ibned

jelisnímklékařidoHořm.Městce,alepomoc
lékařská jiš nestačila. Na zpáteční cestě dokončil:
mladý život svůj. Ubohý otea, který je s míry
dobrý člověk, aa něhož nikdy nic špatného elydeti
nebylo a jemuž každý to nejlepší vysvědčení musí
dáti, litaje přenáhlení svého a hořce naříká na
nešťastné omo pití. Byl také hned drobého dae
odveden k soudu a vyšettováním zjistí se enad
pravá příčina smrti. Zatím matka, která na lůžko
je upoutána, oplakává s třemi dcoruškami, s nichá
jedna je bluchoněmá, milovanéhosyne i otce, jebož
výšivy na čas bude zbavena.

Různé zprávy.
70. narozeninyJ. Ex.node. knížearcibiskupa Olomouckého dr. Ert. Bauera

oslaveny včera po celé Moravě a nejživějším záj
mem a upřímnou radostí. J. Ex. jest rodem Mo
ravao-Valach, byl profeasorem bohosloví v Olo
mouci a v Praze, nato 22 let biskupem v Broba
nyní už sedmý rok v úfadě metropolity morav
ského v Olomouci. Všude za všech 3il plnil svě
domité povinnosti své, nebledaje prospěchu ani
slávy, a právě jeho avédouitost a skromnost otev
řela mu cestu k vysokým bodnostem. Své smýšlení

pro výchovu jazykem matefekým a proti školám
odnárodňajícím jest zoámo v oslém českém ná
rodě. Za něho jak ve správě diecése tak i ve
správě arcibiskapských statků zavedena byla úplná
rovnoprávnost jasyka českého. Ad multos ana08

+ Dr. František Stratil. Dno23. t. m.
zemře: v Opavě přísedící zemského výboru dr.
Stratil, který byl po dlouhá léta vůdcem českého

sbrklých pokrokářských přemetů: věda, že spása
menšin apočívá ve avornosti, nerozdvojoval, ule
spojoval; osobně se účastnil všech menšinových
podniků kolturních, hospodářských a politických,
jež v posledoím desítiletí byly nvedeny ve Slezsku
v život. Narodil se r. 1849 v Hančovicích a r. 1876
byl povýšen v Praze na doktora práv. Od r. 1880
žil v Opavě jako advokát. Pracoval společně
8 mo>be vlasteneckými kněžími pro povznesení
čedkého živlu ve Slezsku. Od r. 1869 byl poslancem
na zemském sněmu, přísedícím zem. výboru cd
r. 1897. Byl tiditelem centráloí záložny v Opavě,
stál v čele růsných korporací nárojních a hospo
dařekých. Získal si veliké zásluhy o založení

náboženský smýšlející,
čestnější paměť!

Koho se unstávali ! Z MoravskéOstravy
vypověděli nějaký počet ruských uprchlíků, kteří
bojíce se odplaty za svou revoluční čionost, utekli
za hranice a v Haliči, ve Vídni a v Brně byli
přijati 8 otevřenou náručí — byliť to většinou
politicky kompromittovaní židé, a k těm nutno
přeca mit zvláštní ohledy! Vědělo se, že vyobco
vaní Rasové jsou lidé patní, ale pr t» přece
pražský konsal raský Žukovský odebral we do
Moravské Ostravy a ehledal, že při vyloučení Rasá
nešlo o důvody politické, nýbrž výhradně o vypo
vídání lidí, kteří jsou do krajní míry vebespeč
vými při zachování bezpečnosti života, pokoje 6
majetku. Roský konsul přesvédčil se na základě
ntatistiky vykunených vražd, vražedných pokusů a
útoků na cizí majetek, které mu byla předložena,
že šlo při vykonávání vypovídání jenom o takové
živly, jichž oddálení bylo nezbytno v zájma bez
pečnosti života a majetku. Koosul Žakoveký podé
ve smyslu tom správa raskó vládě. — A sociál.
demokratický a židovako-liberální tisk tak zastával
se těchto ostravských mučedníků, „tichých a pra
covitých“.

Svoboda zednářské portegnl vlády.V dekretu o vyhnání řádů z Portugalska stanoví
se, še Jesuité nesmí překročiti branice země ani
tenkráte, když « řádu vystoupí. Teprve nejméně
po uplynutí dvaceti let od vystoupení z řádu smějí
ge do Portugalska oavrátiti. Také jména všech se
semě vyhnaných Jesuitů — celkem 148 — jsou
v úředním listé uveřejněna, důkaz to, jak „bratří
lože“ považují prosté moichy za oebezpečné. Jakou
„Svobodomysinoatí“ bonosí we vláda portugalská,
ukazují tyto dva články (42. a 48) dekretu: No
Šení jakéhokoliv nábuževského obleku jest uve
deným osobám zakázáno. Kdyby ustanovení tohoto
článku přestoupily, mají býti zatčeny. — Ve čl.
953. zákona uvedené tresty stihoon všechny Členy
jmenované společnosti Ježíšovy, kteří v Portugal
ska nebo jeho kolonilohb žili neb žiji a kteří
v seznamu se dne 29. prosince 1910 v úředním
lista uveřejněném jsou uvedeni, jakmile se na
půdě portugalské objeví. Právo zatkaonti takovou
osobu má kdokoliv s lida — Tedy každý lapič,
vrab, nesralý mladík má právo satknonti Jesuita,
který vstoupne na pohostianou půda portagalskou.
— V Portugalsku jest žid Asaonso Costa od ví
těsství revojuce ministrem apravedinosti. Přesadil
již čtyři soudce do Gve v Iodii, poněvadě nesou
dili tak, jak si vláda přála. Pátý soudce přeložen
byl do Loandy v sápadní Africe, poněvadě pro
hlásil s6 za nekompotentního v řízení proti býva
lému ministru fonucí Da Obrenovi, které dle ná
soru soudcova přináleží před komora. Za to mas
soudce do — Afriky.

Budiž mu zachována nej



III. řádná nchůze ústředního vý

'bora Obchodní, živnostenské aprám slové ústředny v Hradel Králové konala
se za neobyčejně četné účastí v sobotu dne 31.
ledaa 1911 o 1. hod. odpol. v aule Obchodní aka
demie. Průběb jednání byl následující: Po vřelém
uvítání přítomnýchpresidentem ústředny, staroatou
pamem Drem Ulricbem, přednešeny tajemníkem
p. Drem Matysem zprávy přesidiální, jež schváleny
zároveň s rozpočtem na rok 1911. Nato podány
a schváleny pilné návrhy: Pilný návrh p. A. Fal
tuse z Nové Paky o prodeji a tieko tarifů. Pilný
návrh téhož páns, týkající se vydávání celoročních
jisdních lístků c. k. státních drab s platnoutí též
pro aonkromé místní dráby. Pilný návrh p. J.
Bachtíka, místopředsedy živnostenské sekce z Nové
Paky, týkající se reorganisace státních drah. Pilný
návrh p. továrníka Filipa Bergra s Hradce Král.
ohledně vodních dávek na Labi. Pilný návrh
městské rady a společenstev mladoboleslavských,
týkající se uspořádání sedmidenního kursu živno
steneko-právního pro činovoíky společemstevní a
učitele pokračovacích škol živnostenských v létě
1911 v MI. Boleslavi. Dále schválena po referátu
tajemníka p. Dra Matyse zpráva průmyslové sekce
o chystané reformě vodního právu, a zpráva pre
sídiální komisa o stavu sklářského průmyslu se
veročeského dle referátu p. Dra A. Viškovského,
spolu se zprávou živnostenské a obchodní sekce
o vybudování c. k. odborné koly pro broušení
kamenů v Tarnově. Vzata na vědomí zpráva ob
-chodní sekce o stavu nádraží v obvoda ústředny;
k ní četné nové stesky přednesli pp.: Fejtek s Ja
roměře, Strenitz 1 Ml. Boleslavé a j. Vzats na
vědomí zpráva téže aekce o poštovním, telefonním
a telegrafním spojení na českém severovýchodě;
připomínky učinili pp.: Bachtík, Šale, Fejtek,
Šmoranc a jiní. Sebválena zpráva živnostenské
sekce o živnostenském úvěrniotví, o úrazovém po
jištění menších podniků živnostenských, o pořá
dání výstavy atrojů a motorů elektrických pro živ
Bostnictvo, jakož i kuraů tovaryšských v Hradci
Králové r. 1918. po případě při výstevé mlado
boleslavské r. 1912. Se zvláštním uspokojením
vyslechouta zpráva o výsledcích hospodaření Druž
stva k oákupu strojů pro české živnostníky v ob
vodn obchodní a živnostenské komory liberecké.
Vzate na vědomí zpráva presidiální komise o vý
minečných sasbéch pro hospodář. stroje, vrácené
'továroám a výminečných sazbách na líh z ba
sičkých stanic. Voloý návrh podal p. Tb. Strenitz
a Mi. Boleslavě obledně zřízení stipendií cestuv
nich pro eyry obchodníků a šivnostníků, hodlající
mabýti prakse vcizozemeku, p inš. Jindra oh.edně
živější žurnalistické agitace ve prospěch ústředny.
-Oba návrby přikásány k dalšíma šetření komisi
presidiáloí. Pan int. Radoně dal poduět k organi
eaci vývosců hospodátekých o:rojů Ba Bus. Po
měvadě dalších volných -návrhů nebylo, ukončil
president p. Dr. F. Ulrich achůsi poděkováním

přítomným.
(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva. tiskového

pod ochranou sv. Janu Nep. v Hradel Králové
bude

ve středu ne 1. února 1911, © 2. bod. odpol.

v dieoéením spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tř.
č. 800—I. v Hradci Králové.

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

Určitě ::=zkuste"
Tovární sklad lnóného a bavi. zboží!
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ŠJan Horák,
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i . soukenník
x v Rychnově nad Kněžnou X

dle roční asalsony kollokci
nejmovějších druhů pravých

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

am důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
X sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než třice'iletého působení.

V věna prosím, malou objednávku nazkoušku.

Velejemnéelátky na taláry.
ý Též na oplátkybez zvýšení con;

zasílá na požádání vždy x

UHRÁMÍ zvláště z kruhů vele
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Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve Štěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K

odhadnutou prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kanoelářJUDra ALFRÉLA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové.
=
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nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišskáulice 1.

Židle z obýb. dřeva Křeslu hoapací
v různých úpra- od . . KRW

vách od K 870. eoA KOPAR

Stojanya věšáky Křen " SO
z ohýbaného Sedátka na šroubu

dřeva od K W — od . .. Ki2—

„Ajiné, v nejmodernějším provodení

!

Mlynářský
prosí pp. mlynáře o přiměřené místo. Jest dlouho
letý pracovník, vyzná se při veškerém zařízení
strojů, dobrý mleč pšenice i žita, výtečný mani
pulant i při vedení knih.

Ct. náb. pod sn.: „Neděje“ do adm. t. I.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho

a přezlacování

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

k opravě pomníků, šelozných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém ulohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

ON*>Závod založen r. 1898. "i
Sp 70

Prmí český katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
o Dílna ku vyšívání

Ba zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd

709Vid OŇ,
-VE o, Kaiser

strasse 5., vedleLa
saritského chráma

Páně.
Na ukásku sadlá

se vše franco. *

Obsluha naprosto roelní!
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Ako. kapitál K 4,000000—

Fillálka v Liberei.

Eskout směnek | fahtur
Úvěryvšeho druhu I

Velkoobchod uhlím
a koksem.

Vadla a kauce



ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868 V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.rd68

Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

T 4 '
Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní kníšky a slořní lístky poštovní spořitelny sdarma.

| SG Ý Přijímá vklady na běžný účet, vkladví knížky a poklado, poakázky na úrok !SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY.

Koupě a prodej cenných papírů ukládacích, losů, rent, doris, valut atd.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovaiotví spadající, jako: Úvěry všeho drubo. — Finaocování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktur a směnek. — Barsovní rozkazy Da
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cnkrem surovým. — Výměna kuponů. — Iukaeso tažených

papírů. — Promesey. — Bpráva cenoých papírů. — Záloby na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre
ditivy. — Rembonrení, daňové a celní úvěry. — Scučinnost při zakládání nových podniků všeho drubo.

Skladiště spojeno železniční kolejí s nádražím. — Výhoda reexpedice. — Informační oddělení. — Comont.

UHELNÁ CENTRÁLA
dodává voškoré drahy uhlí. — Anglický, belgický, vostiálský a slezský amthracit. Koksy slezské a srateňovické. — Brikoty.

Kovářské uhlí. TSEVEA

Pelelen:HradecKrálovéč. 9 a20, Prahač. 4508, Semilyč. 21,Turnovč.27.
Felogr. adresa pr> centrálu, jakož 1 veškeré filiálky: »Kralobanka«.
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Dikůvzdání.
Podepsaní pokládají za svoji přední povinnost vysloviti za veškerá slova útěchy, projevy soustrastné i dary

květinové za příčinou úmrtí našeho nezapomenutelného, drahého pana

Stanislava Červeného,
c ak. dvorního továrníka hudebních nástrojů a spolušéfa firmy F. V.Červený

a synové v Hradci Králové

nejupřímnější díky.
Zejména tak činíme J. Excel. nejdůstojnějšímu panu biskupu Královéhradeckému, dru Doubravovi a vele

důstojnémn duchovenstvu, p. dvor. radovi a presidentu krajského soudu Ot. Wintrovi a ostatním P. T. pp. soudcům,
p. místodržitelskému radovi H. Steinfeldovi a P. T. pp. c. k. úředníkům politickým a technickým c. k. berního referátu
a berního úřadu, i e. k. státního zastupitelství, p. finanč, řediteli Marvanovi a P. T. úřednictvu okres. finanč. ředitelství,
p. ©. k. generálmajoru z Becků a P. T. důstojnickému sboru Královéhradecké posádky. Zvláště vroueně děkujeme slo
vutnému p. starostovi města JUDru Ulrichovi a slavné radě městské, deputacím bratrských jednotSokolských, Králové
hradecké, Novoměstské a Nechanické, zdejšímu sboru dobrovol. hasičů, spolku »Svornost« a ostatním deputacímal.
spolků místních a okolních, jakož i sl. Exposituře úrazové pojišťovny dělnické prokrál. veské. Skutečnou útěchou byla
nám všeobecná účast veškerého dělnictva a továrního úřednictva, kteří našeho drahéhoaž ke hrobu doprovodili a mějtež
dík zvláště hudebníci z řad dělnických. kteří dojemným přednesem národní hymny české výrazně uotili ryzí vlastenectví
zesnulého.

Neskonalým díkem jeme zavázáni lékaři-přítelizesnulého P. T. p. MUDru L. Batkovi za obětavé lékařské ošetření.
Všem, kdož účastí na pohřbu památku zesnulého uctili a zvláště těm, kdož doprovodili jej až k spočinutí

poslednímu na hřbitov Pouchovský a všem těm, jež snad nedopatřením jmenovati jeme opomenuli, platiž náš dík
nejvřelejší.

Také nelze nám opomenouti poděkovati veřejně vzornému opatrovateli zesnulého p. Dlubalovi za- věrné služby
až ke hrobu. 

Firmě H. Richtra nást. p. Šolcovi v Hradci Králové děkujeme za krásné vypravení pohřbu.

V Hradoi Králové, dne 26. ledna 1911.

— Zafirmu .. í
V. F. Červený a synové: Máďa Červená,

Jaroslav Červený.

Majitel: Politické druistvo tiskové vHradci Králové — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antením Pochmon. — Tiskem bisk, baibtiekáray v Heední Král.



Čistota a čištění ma venkově
u mašich předků.

Čistota u jinébo posuzovala se všdy nejprv
na osobě samé, pak na jejím oděvu a obuvi,
konečně také na obydlí. Nečistota, jaká 8e pro
míjela někdy možům a oblapcům, přísně sa
kárala o žen a dívek.

K hlavníma čištění těla počítalo se každo
denní ranní umývání obličeje. Obyvatelé blíže
potoků a řek dávali vždy přednost tekoucí
vodě před stadniční.

Ačkoli ledakde v týdna čistoty vždy ne
dbali, zechovávali většinou obvalitebný obyčej,
fe v sobotu večer všickni členové domáanosti
se omývali teplou vodva. Kde to bylo m“ěno,
užívali i lázní, zvláště pro děti. Při tom 80
přihlíželo hlavně k č'stotě celé hlavy a krka,
pak rokou 8 noboo. Lidé v pracho pracující
přimíchávali ei do teplé vody domáctho louhu,
aby mýdla ušetřili. Z téže příčiny řemes)nici
o kovech pracojící čistili si ruce Červenicí neb
jflem. Při mytí užívali vloěných kasů — „kloců“
— pbebčásti moučního pytlíku ze m ýoa, jemaž
Mkali „žíňka.“

Kdo chodil bos, toho vybízeli, aby si před
uložením ku spací noby umy). Kdo si umýval
nohu o mohu (tedy pedbale), tomu se připomí=
palo, že 8e po smrti pokálí. Kdo měli race neb
nohy rozpukané, přimíchávali ei do teplé vody
k mytí určené něco přeničných otrob, jindy
„seaných trosků“, neb mateřídoošky a jiného
koření. K osušení těla po umytí používali tu
i tam odloženého Špinavébo prádla; nyní skoro
jit v každé domácnosti mají zvláštní utěráky.

O tom, kdo měl načistý obličej, říkali,
že ho protábli „capouchem“, neb že je jako
„pocivál“, také: „Není myt ed doby, kdy ho
bába koupala'“

Kdo měl uečistý nos, nazýván „nkluba
ným“, neb že zobal „4 vránama,“ Nemoblot
sni jinak býti v době, kdy se nos čistil pouze
rukon bez kapesníku. Maši pak otřeli prsty
prostě o spodky neb o podšívku kazajky, ženy
o spodničku oeb o rub zástěry. Tak ovšem
dělo se v době prací venkovských i domácích.

Užívání kapesníků — před 60 lety říkali
„Šnuptychl“ — začalo se ujímati nejdříve
pro dobu nedělní a sváteční, při návštěvě
kostela, pak při rodinných slavnostech. Mělo-li
před 50 lety mezí 100 chlapci na venkově 5
—10 kapesníky, to bylo mnoho. Maohý 10
—1Aletý chlapec neuměl jinak nos očistiti, neš
jen psaním po rubávě; děvčata dovedla si jiš
jioak pomoci.

Dlouho ještě potom, když ašívání kapes
níků zobecnělo, mnozí 26 svyku čietili nos
rokou, poažívajíce kapesulku poazo k osušení
nosn a pretů.

Kdo měl koutky ústní nečisté, tomu se
říkalo, že posod oumiu neodložil, ueb že má
koutky jako mladý orabčák. Nečistý Urk při
rovnáván k holiínce, nečisté uši nazývány bnc
jištěm.

Nohy špinavé: Na těch prý možno řepu
eázet, nebo: Má noby, jeko by malta člapal.

Huce umasané: Vymetalas někde kamna.
— V čem pak 86 to pat.al?

Nečistá blara — viz staf „Vlasy.“
Nečistou šenu nazývali camplochem, cam

plitou, cnchton.
O nečistém oděvu vůbec: „Mobl by z něj

volej táhnout. — Vypadá, jsko by ho s louže
vytáh.“ O oděvu ženském: „Je ucouraná.“ —
„Je to conra! Hněvá ce s vodoa.“

Nečista obuv: „Staré bláto nesluší“ —
Obuv ae čistila ovšem jen zřídka, poněvadž se
jí taká ařídka užívalo. Blátu sproštěnou obuv
osučili o natřeli mastnotou, do níž přidali sazí
neb koptu. Také si apravovali leštidlo na obav:
Naškrabané mýdlo rozpustili na mírném ohni
a voskem a do rostoko namíchali koptu.

Čístotu v bytě udržovali sametáním, emý
čením, otiráním, bílevím a mytím. Kzametání
užívali košťat, jež si dřívo každá domácnost
sama upravovala, Koštětem z proutí březového,
« chvojí jedlového i z větviček olšových za
metali světnici hned ráno, obyčejně po snídaní
a pak po obědě, Kde aa mete večer, tam 66
peníze nedršejí. V hostiocích sametaly slušky
vědy ode dveří ku středu „Šenkovny“, aby
ee hosté echázeli. Podobně činilí u řemeslníků.
Ostatní mistnosti ve stavení aspoň. Jednou
denně řádně zametli. Omluva příchozímao:
„Ještě jeme pro práci ani zamíst nemohli“,
bývala arci tu i tam dosti častá. Když u nás
služka zametale, ta babička častěji napomínala.
Kočenko, nejenom na rynku, taky v ulicích“

Tentýž přístroj jako koště, avšak na dlouhém
dršadle, nazývají zde pomeřlo.Pometla ze slámy
a větviček listnatých, pokud jsou čistá, ušívají
Da „smejčení“ stěn každé soboty; týchž užívá
se pak na vymetání popelu z pekáray, Prach
e oken a nábytko stírá se Aldakem(kus sta

rébo jemného pléna), mokrá ueb xamazená
místa na podlaze čistí ve hadrem (s hrabého
plátna). Hadr va ntirání stola po jídle, k čištění
lavio u židlí nazývají lavičník; toho se neužívá
k jinému čištění.

K osončení nádobí po mytí mají uiěrák
(otěrku. — Viz „V kuchyni.“) Nádvbí dřevěné,
jako škopky, potny, konve, vaoy, vály, prkua
pro pečivo a j. vily o soboím odpoledne řádně
vdrbli, Před amýváním podbělorali pecinky a
dolní části stěn blíže kamen a dveří.

Hlavní čištění obydlí bylo vždy před
svátky velikonočními (jarní čištění) a pak
před posvícením (podzimní čištění). Před či*tě
ním vynesli všechen cábytek ze světoice, řádně
Jej cčistili a nechali provětrati. Bvětnici vy
emejčili, místa, bde byla omítka nebma za
Dina ve <těně vydrobená, jakož i půdu ve gvět
nici vylepšili a upěchovali; na to obilili stěny
dle potřeby dva- i třikráte. Bilení obstarávaly
vždy ženské, Bílily štětkou opravenou z klasové
žitoé slámy. Častým podbělováním a bílením
brasny stapínků na pekárna a pecinky a ka
men se staly oblými. Po vybílení umývali
okna a dvéře, naposled podlaha, byla-li jaká.
Umytá podlaha potrousila se čístcu slamou, již
teprv drahého dne ráno odklidili. V. P—s.

Sociální besídka.
K nynější situzei Všeodborového sdru

žení křesťanského dělnictva v Čechách.
Zemuká centrála v Hradci Králové velikoa pílí
a nejostražitější obezřelostí postavila naši dě!
nickon organisaci na základ nejpevoější. K star
ším pracovníkům přibyli velice čilí a obětaví
organisátoři noví, kteří s horlivostí spěchají
všade tam, kde jest jim označena dobrá půda
k organisování. Centrála působila se etkvělým
výsledkem k stavovskémui náboženskémouvě
domění dělnictva, takže členstvo jest pevným,
spolehlivým kádrem strany křest. sociální, ná
ležejíc do řady pracovoíků nejhorlivějších a
nejšťastnějších. Neméně důležitá jest okolnost
ta, že sdružení jest postaveno nejopatrnějším
šetřením a honževnatou přičiplivostí centrály
na pevný základ fioanční. Uvážime-li, že jmění
pastřádáno haléř po haléři výhradně chodým
dělnictvom a že tytéž úspory opravovali zase
výhradně dělníci, musíme vzdáti práci pří
elašné všecka čest,

Ale v tom najednou v pražských křasť.
sociálních orgánech čteme překvapující, těžko
pochopitelný stesk. Tento týden jak „Nový
Věk“ tak živnostenský „Mír“ a rojn. „Selská
Obrana“ jedním hlasem, týmiž slovy (a docela
i stejnou sazbou) volají, aby bylo ústředí pře
loženo do Prahy. Prý jest aeoprávněno vytý
kati, že by ae nenalezlo v Praze dosti oběta“
vých, svědomitých a schopných pracovníků,
„Naopak, výtka tato platí does plným právem
ne Praze, ale Hradci, kdež ení právě během
posledních dvoa let s důstatek schopných a
věci znalých pracovníků. Věeodborové adružení
za poslední dvě léta nevykazoje také nijakých
svláštních úspěchů.“ Prý moravské sdružení
předbonilo sdružení naše již dávno o sto mil.
Potud tedy v pražských článcích.

Leč nejjednodašší a nejpřiťosenější vy
evětlení volnějšího postupu načebo v praž
ských úvahách aveřejněno neni. Tedy aspoň
něco povíme z toho, co leží přímo na dlani.
Na Moravě specielní odborový orgán ani ne
vychází, zato však všecky tamější časopisy
křesť. aociáloí v nejsvornějším šiku podporují
všeodborovou dělnickou organisaci. A netoliko
časopisy! Jak veliké řady kněžstva morav
ského osobně se účastní v dělnické akci. A u
nás? Centrála sice rozeslala průběhem osmi
let letáků celé spousty; ale ty byly přehlád
noty, pominuty mlčením i na těch četných mí
stech, kde všecky okolnosti osnačovaly půda
za velmi příznivou. Pracovníci z řad ducho
venských jsou v přirovnání k Moravě u nás
četou dosti skrovnou. V charitativní činnosti
ovšem kněží češti valaou většinou vynikají,
rozdávají i poslední groše prosebníkům nej
různějším (často i zbytečně), ale hospodářské,
Široce založené organisaci rosbodných dělníků
katolických věnují pozornost jenom na málo
místech. A přece jsme nejednou psali, jak právě
organisace dělnická v naší organisací má ve
Jikon důležitost. Jestliže jest církev pro všecky,
jestliže cenila a cení všecky nesmrtelné daše
stejně, jak si představuje duchovenstvo u nás
boj proti otravě dělnictva nevěreckým rudým
tiskem ? S jakou armádou chce vyrakovatí proti
desetitisicovým plukům dělnictva uchráceného
dochem protikřestanským? Kde ty pluky se
vůboc seberou? Jak uvěří nynější dělník, že
ce katoliotvo o něho stará více než 900. demo
kracie, jestliže na základě zákona Ježíšova ma
nebude poskytouta pomoc trvalejší a jistější,

vež jakou může dáti organisacerudá? Dlouho
Jetá skušenost učí, že širé aástupy dělnické
nepřestanou se brnogti ne Škodu vlastní do
protiofrkevního tábura, pokud proti rudé orga
nisaci nebode postavena dobře promyšlená děl
pická organiísace katolická. Učme se z cizích
zemí a čerpejme pončení z dlouholetých zku
Šeností lidí jioých! Sedět za pecí a stýskatí si
Da „ten zlý svět“ dovede zcela pohodlně každý.
Ale takovým stýskáním se nepostaví ani do
meček ze eirkových čkatulek.

Jest věru div, še trapné zkušenosti nepo
učily posud tak mnohé lidi! Apoštolé za opásu
jediné duše byli hotovi své životy obětovati.
Nyní však v tiché obci najednou se zahostí
silná radá organisace, jejímÉ soustavným du
čevním oblebem jest noevěrecká četba. A du
chovol na všecko dívá se jenom z okna, i když
věkteří řádní, konservativní dělníci přicházejí
8 upozorněním: „Proti tema mosíme nějak
pracovati, aby samy děti dělníků katclických
nestaly se nepřáteli přesvědčení svých upřím
ných zbožných rodičů.“ A tak na mnoba mí
stech jsou založeny a vedeny i silné odbočky
našeho dělnictva bez pomoci dochovních, kteří
si často ani nedají práci s přečtením stanov
Všeodborového sdružení.

Tu jest tedy jedna příčina, proč jest po
stup dělnictva katolického v Čechách volnější
než na Moravě. Druhá příčina vězí v tom, že
podpcra, jakou věnují listy české našemu sdru
žení, daleko se nevyrovrá čilé podpoře listů
moravských.

A což čeští řečníci při katolických schů
zích, pokud nejsou přímo ve službách Všeod
borového sdružení? Jejích pomoc byla v pří
čině dělnické organisace také nedostatečná. A
tak odborové pracovníci byli výhradně odkázání
samí na sebe,

Již tyto oxolnosti jsou svědectvím, že cen
trále se přičítají mylně nedostatky, které leží
bez její vioy mimo branice jejího působení.
Jsou však ještě pozoruhodnější věci, které
vrhají na pražskou oespokojenost světlo ještě
nepříznivější.

Kolik pracovníků pražských osvědčilo
horlivoa sympatii rostoucí organisaci dělnické?
K šíření a držení organisace nestačí poaze
dar řečnický. Jest potřebí nejsvětlejších do
kumentů účinoé lásky a neúmorné píle. Je
stliže v Praze a velikým přízvukem slibojí ně
kteří horlivoa, obětavou a svědomitou slažbu
teprve nyní, tím málokterý dělník se dá při
lákati, zvláště když pozoruje, že ta pražská
horlivost hlásí ce ke slovu zrovna před valnou
hromadoa a to výhradně zase za tím účelem,
aby centrála byla přeložena. Jak jen mohou
pražští organisátoří soudit o schopnosti a obě=
tavosti hradeckého ústředí, jestliže si sami
tak málo všímali orgavisační práte v samá
Praze, kde poměry přímo volaly na každém
kroku, čebo jest potřebí? Páni organisovali
zemědělce, starali se o organisaci šivnostníků,
pracovali pilaě v organisacích politických.
Práce to zajisté záslnžná. Kolikrát však na
schůzich, kde nebyli jen samí živnostníci nebo
rolníci, přimlavili se vřele, aby přítomat děl
níci vstoupili do odborové organisace naší?
Kolik katolických rolníků na popud pánů
pražských a jejich spolnorganisátorů venkov
ských přivedlo své děloíky do oaší dělnické
organisace? Mládež venkovská, která spadá
přímo pod pražské vedení, jest dosti četná.
Odkud to, že se nepřihlašuje zároveň venkov
ská mládež dělnická do příslušné odborové
organisace, ačkoli jest pro mládež zřízena
zvláštní třída, která za opatrná členské
příspěvky poskytoje veliké výhody? Snad
proto, že z veliké lásky k dělniotvu pražské
vedení vysvětlovalo řádně a soustavné na v60
kově výhody naší organisace odborové? Zkrátka
právě venkovská mládež jest poměrně zaston
pena ve Všeodborovém sdružení velice slabě
a — ještě slaběji zemědělští dospělí dělníci.
A jestlíže lidé z těchto vrstev jsou « odboru
vém sdružení přece, jsou do něho přivedeni
výhradně bradeckou centrálou a těmi řečníky,
kteří byli specielně ve slažbách této centrály.

Až bude míti centrála naše tolik vnějších,
horlivých pomocníků, kolík jich mé centrála
moravská, pak zajisté půjde naše dělnictvo
také mílovými kroky ka předa. Ale vyslovo=
vati bez rosmysla podezření, že v Hradcí Krá
lové není dostatek schopných a věcí znalých
pracovníků, jest velikou lehkomyslností a ue
epravedlivým podceňováním práce neprozkou
mané. Jak pánové to práci znají, jest patrao
s jejich tvrzení, že práce zdejší za poslední
dvě léta nevykazaje nijakých zvláštních ú
spěcbů. Proč se jenom tito soudoová předem
nezeptsjí těch, kteří o pokroku nejlépe mohou
zprávy podati? Ovšem — kdyby všade sdru
žení dělnícké pokračovalo tak jako v Praze,
kde páni elibujíci sami měli horlivě pracovsti



pak by to byl pokrok velice loodavý. Snad
tedy posuzován celkový stav jen podle sběž
ného přeblédaatí Praby — a to jest obyba.

Jaké představenstvo má dělnictvo nyní,
to dobře členové vědí. Jaké by oak dostalo
při přeložení do Prahy, posad neví. Pánové —
ovšem = pochopitelné opatraostí — neřekli
blíže, kteří vlastně pražští pracovníci jsou vy
hlédnoti 2a nové vůdce sdražení. Dělniotvo by
se totiž ibned ptalo, co který kandidát epeci
elně pro odborovou organisaci dělnickou vy
konal. Někteří ovšem jíž alibovali několikrát
dosti, ale ke skotkům nedošlo. To by dělníci
vytkonli okamžitě. Chce-li učkdo posnzovati
sdatncet a obětavost těch nebo oněch v práci
družstevní, jest k tomu povolána pracovité
centrála, která má po praktické práci přátel
sdrožení důkladný přehled, daleko spíše, než
na př.pražský náhle vzplanuvší horlivec, který
ani nejootnějších členských povinností nekonal.

Jaké porozamění mají někteří Pražané
právě pro nejtěžší a nejůmornější družetevní
práci, to vysvítá z toho, že ua příklad jedna
pražská odbočka navrhuje, aby p. Polákovi ne
byla svěřována žádná fonkce. Nechceme se zde
šířiti o neocenitelných záslahách jiných členů
představenstva, kteří v obětavém nadšení vy
konali práci obrorsason. Ale poněvadě právě
ostří obráceno jest proti Polákovi, dáváme na
uváženou samým pražským opravdovějším in
terosentům, zda může dobře informovaný kře
stan vylučovati s družstevní vráce muže, jeně
po dvacet lot již co nejhorlivěji pro dělniotvo
v organisaci pracaje, který stál u kolébky
adružení nynějšího a jíž na devátý rok j noci
nastavuje, aby houževnatou pílí zcela nezištně
edružení povznesl. Čí snad Polák z aěkteré
strany přeběbl k oám, když tušil, "e by z ní
dostal výpověď? Jehoštít jent nejčistěl. Anyní
by se mu měl od katolíků za tek obrovitou
práci vyplatiti honorář takovým nevděkem!
Nechť aváží ti, kteří opravdu pracovali adílo
Polákovo dobře znají | Zvláštní, že na drahé
straně zase leták od Pražanů vydaný olibuje,
že Polákovi bude umožněna práce v Praze. V
čí prospěch a za jakým nejvlastnějším účelem
by) ten slib poštěn do světa?

Zvláštní důkaznost! Prý z Praby se bade
lépe šířiti sdražení než « nepatrného venkov
ského města! To jest asitak pravda, že by se
katolická církev daleko více šířila, kdyby byla
popežsuá stolice v Londýně, v Paříži nebo
v jiném městě daleko větším, než jest Řím.
Jedná se o vůdce v řadě první. Pak teprve
o místo působení. Jestliže chtěli pánové sdru
žení našemu věcněprospěti, měli raději vydatí
nadšený leták ve prospěch edrožení vůbec a
ten rozšířiti hlavně v Praze.

Centrála sdrušení nemilovala mnoho slov a
raději pílně pracovala. Proto se snad uěkterým
netrpělivcům ada, že jest jakási stagonce, Na
to budou ovšem nejlepší odpovědí referáty při
valné hromadě. Jen maličko vyčkati a doví 60
veřejnost, jak dalekosáblá práce vykonána a
jak neochvějným krokem se kráčí vpřed. Ba
dou s tobu potěšení i pražští uvážliví přátelé.

Mywmíme,že nyní dosavadní organisátoři
pražští předsevzuli vi již jiných úkolů zatím
dosti mnoho, tak $e nevíme, jak by mohli ještě
nový tolik zodpovědný úkol se vší pílí zastá
vati. A pokud se jim při dosavadním snažení
práce ideáluí daří, sami radost oltíme a jim
v práci nepřekášíme. Leč zároveň žádáme, aby
ti, kteří z Prahy v posiedních dnech ae tolik
o sdružení zajímali, pomohli mu trochu pro
spěšnějšíma vydatnějšímzpůsobem,než jako
stalo. A můžeme-li žádati aspoň službu ta ej
menší, tož prosíme, aby ce nám zdárná práce
aspoň nestěžovala. Dělorotvo po podrobném elo
žení příslušných účtů sesná dokonale, jak bašta

sdružení ssupevňuje stále více, protože základy
jsou nejlepší.

Dlouho jsme se vyhýbai neplodným zá
pasům, ale teotokráte mlčení vůči kombinované

kritice zdálo by ae přisvědčením.novu vysýváme,aby kaldý upřímný kato
Uk pracovaldle své možnosti na sdaru nadějné
a důlešité orgamisacekřesťanskéhodělnictva!

Slovenské družstvo pre lído rů
mysl v Uh. Skalici, Na Slovenska rároloný
celé spousty uměleckých předmětů, které pu
mobly k velikómu bobatství — maďarským a
vídeňským židům. Nyní Slováci začínají míti
lepší pochopení pro cenu své umělecké národní
práce. Proto se utvořilo v Uh. Skalici sloven=
ské družstvo pro lidový průmysl.

Obor krajkářský zaměstnává veliký počet
zdatných pracovníků. Keramickou výrobu Slo
venska odhadojí oborníci v 18. a 10. století
na 10 millionů kosů. Stkvustně malované slo
venské talíře, děbány atd, json rostroušenyjpo
celém světě. Z toho tyjí hlavně Maďaři, kteří
prohlašojí krásné národní vzorky slovenského
umění zs plod ducha maďarského Slovenské ženy
pokračují dále úspěšně v amělecké práci. Nyní
se jedna o to, aby pracovaice byly řádaě od
měněny, aniž by židuvětí zištní kšeftaři pro
etředkuvali, Zalošené drašstvo jiš čítá asi 60

vyšívažes, koštkáře, vyrabitele dřevěných to

varů atd. Správa vode záležitosti družstra baz
platně. Má stále na skladě ze5000 K výrobků.
Zasílá vzorníky a malé kollekce na okásku jen
za poštovné.

Má ba okladě příbory, vyšívání pro dámy,
blozy, vložky, šály, náprsenky, krajky, čepočky
pro dámy a děti, vyšívané zástěrky, ridicule,
vaky, koncertní entrée, plachty na dekorace
staré i nové, lozosní zlaté pásy, podošky, zá
elony; dálo košíky ze slámy a vrbového lýka
ne ovoce s pečivo, drobné ozdůbky dřevěné
pro domácnost; též celé původní kroje slu
venské. —

Naskytá sa tudíž vítanápříležitost zvláště
damám, aby osvědčily skutkem svou láska uti
ekovanéma Slovensko. Peníze do Saalice za
elané nebudou almažnou, vyžadující zvláštní
obětavost, protože se za ně obdrží zboží nej
solidnější. Tak prospějí české dámy samy sobě.

D-tezy, objednávky a závilky vyřizaje
jednatelka družstva slč. Aons Jurkovičová
v Uh. Skalici (Uhry).

. —

Ghcete sevýhodněošatěti2Y
Vyšádejte si ikmed vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palméra«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
První český nasílatelský sávod <soubenného sboší
čs: sel. r. 1876. s

Kulturní jiskry.
Církev a militarismus. Protikatolické

živly tropí rámus, jakoby právě v „klerikálních“
státech militarismua nejvíce mobutněl. A xatlm?
Když se rozpadli komisní, vojenský stát římský,
v němž po Aogustovi pohanští důstojníci dosazo
vali a pesazovali císaře dle libosti. atálá vojska
v křesťanských státech přestávala. Nejtněší spory,
které brosily pobitím statisíců lidí, vyrovaávaly 86
cestou pokojnou prostřednictvím papežské alolice.
Bytiřetví sice kvetlo, ale na př. při největším
smohutnění státu Českého za statečného rytíře
Karla IV. stálého, pravidelného vojska nebylo.
Vadoroelsat Ladvík Bavor nemohl v Německu
sehnati proti Karlovi ani několik málo tísíc bo
jovníků, ačkoli v čase bitvy n Kreščáku měl
vhodnou příležitost vpadnouti od voveru i východa
do Čech. Uleroval si tedy aspoň v brabém psaní,
zaslaném Karlovi.

Kde vládne oyní nejsilnější militaristický
doch? V protestantském Německu, které svévolně
a z lakoty provedlo krvavé války proti Francii a

Rakouska.
Přes to však v jiných státech nekatolických

mosí jíti na vojau poměrné ješté více mladíků než
v Německu. V roce 1900 bylo ustanoveno, že
v případě války musí jíti na vojnu z jednoho sta
možů v republice Švýcarské 80 mužů, v Srbsku
25, ve Francii a Černé Hoře 22, « Italii 20.
v Německu s Tarecku 15, ve Švédsku 13, v Bul
harsku 10, v Řecku a Ramnnska 9, v Norsku 8,
v Rak.-Uboreku 7, v Nisozemí a Rasku 6 vBel
Gii 6, v Anglii a Dánsku 4 a ve Španělska tři
muži. Tedy pokroková Francie i útočiště anar
chistů Švýcarsko požadovaly (odečteme-li Srbako)
největší daň z krve. Také žid svský miuistr vojen
ský v zednářské Italii ohtěl daleko více vojska
než Rakousko. Ale „zpátečnické, zklerikalisované“
státy jako Rak.-Uhersko, Belgie, Španělsko stojí
při těchto požadavcích na místech posledních.

Proč jenom rudí ministři francouzští (Briand,
Milierand) neztenčili válečnou mc aspoň tak jako
naše říše? Protože potřebují mnoho vojska zvlášť
na udržení pořádku proti násiloíkům radým —
proti vnitřnímu nepříteli. A%tedy soc. demokraté
sase budovu Se roatrpěovati proti militerisma
v „klerikálních“ státech, až budou slibovati. jak
za pomoci pokrokářů a jiných volnomyšlenkářů
stenčí vojsko, ukažte jim oa zedoářeko-rudou
Francii. A zeptejte de jich, proč právě sa veliké
stávky šelezničních zřísenců bylí houfně volání do
vojenských řad reservisté.

A závisí vůbec nyní od církve, jak 8e kde
vojsko množí? Aci jediný ministr vojenství v celé
Evropě netáže ae papeže nebo biskupů, jak veliký
počet vojska mé býti. Ministři ptají se zcela jinde
— konferojí o tom 8 židovskými millionáři, ktefí
mají s vojay prospěch největší. Kdyby židověti
bankéři státům nepůjšovali obrovské milliony, hned
by bylo vojska méné. Dále vojenskými ve.kodo
davateli v Evropě jsou výhradně židé. Komu tedy
hlavně záleží na tom, aby vojska bylo muacho/
Ovšem pnšku nosit — na to už jeou židé chon
lostivější, jak dokazují tisíce a tisice židovských
zběbů od ruského vojska se války 8 Japonskem.

K čemu mají pokrokáři schopnost
největší © Katolický poslanecmoravskýKadičák
byl zvoleg jednatelem menšinovéhoodbora jednot
ného klubu českého na radě říšské. Pokrokářský
tisk nad tím padá do mdlob, ačkoli ví, že přece
českým menšinám nemobou pomoci lidé pokrokář
ští, kteří se tolik lísají k židům, hlavnímu to ger

Banisačnímo jádru vosmíšených okresech. Nedělní
pokrokářský „Pozor“ve článku „Moravětí poslanci““
Bavasnje na zvolení poslence Kudlčáka, ostře
vrhá se ne poslance pokrokářské, vině je z poho
diposti a lenivosti. Píše: „Neklerikální pos.snce
moravské uzříme jsšté tak v piluém sbovu po
místěsekčního šéfa eba po křesle mioisterském,
ale nijak neví o nich ani vládu, ani parlameat,
ani voliči. Úloha, kterou brají ve Vídni moravští
neklerikáloí poslanci, jest namnoze velmi ubohá“.
Ve článku nepřímo uznává ge veliká čin20st naších
poslanců. Patrao tedy, že pokrogáři největší a
nejblomoznější virtuositu osvědčují ve štvaní,
v osnování národnostních rosbrojů. Jinak jeon
slabí a — líní.

Umělecké výrobky

a obrazy všeho drahu, zrcadla, mo
derní rámce nových vzorů levně s
solidně doporačaje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec úrálové, diříkora třída.
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Hospodářská hlídka.
Bocinlistéa kaetská otáska v Bo

smě. Kmetského hnatí v Bosně hledí pro sebe
vyušitkovat socialisté. Tyto dny konána byla v Sa
rajevě achůze, evolaná socialistickou organisací, na
které jednáno bylo o vyvazení kmotů. Četní řeč
bíci problácili, že nebade-li kmetům přisnáno je
jich právo, nezbývá, leč aby si vydobyli násilím.
Bpravedlivým roztešením utásky by bylo, kdyby
půda byla moslimským majitelům odňata, poněvadě
se ji zmocnili násilná s handěsrem v ruce. Jeden
řočalk konstatoval, že sotrvá-li vláda při nynějším
8y8.0mu vyvasení kmetů, kterých jest 82.000,
stanou se tito teprv v r. 2025 volnými rolníky.
Ku konci přijata resolace, ve které se šádá po
vinné vyvazení kmetů.

Jednání mezi ře a zástupejl
průmyslu cukrevarmického. Minulýtýden
konela so v budově místodržitelství za předsed=
nictví c. k. místodržitelského vicepresidenta Vojáčka
schůze užšího výboru pro dohodovací jednání mesi
zástupci pěstitelů řepy a zástapci průmyslu ou
krovarnickéhbo Předmétem jednacího pořádku byla
porada o způsobu, jakým by se měla i pro další
léta zachovati dohoda, která byla docílena v roku
1910 mezi cukrovary a pěstiteli řepy v příčině
ceny a podmínek pro dodárácí řepy. Za všeobecné
rospravy projeven byl a obon atran Bouhlass tím,
aby se oa dosavadní osstě pracovalo k docílení
dohody. Zvolen pak podvýbor ze zástupců oulkro
varníků a pěstitelů řepy.

Cakorní kartel vstoupí v platnost od
1. března t. r. Rafinerie se již shodly. Každé ra
Únerii bade přitčen určitý kontingent plakového
cakru, jejt by masils prodeti kartelu. Kartel má
býti usavfen na dobu šesti let, aby bylo docíleno
delší stálostí domácího trhu cukerního. Tsk se
chystá zase metla oa naše rolnictvo.

Nejem argentinské, ale I sebí mase.
Obchodní a živnostenská komora ve Vídni vymobla
u c. k. ministerstva orby přo jistou firmu povo
lení k dovosu 20.000 kg sobího masa s Norska.
Sobí maso náleží dle úsudka znalců k nejlepším
druhům zvěřiny. Cena masa bude asi poměrně
levná.

Při jarní prohlídee včel v úlu muoho
nebrabejme. Jakmile nastane přiměřená teplota,
oterbme úl a co nejrychleji vyberme plásty ple
snivé, molem nakatené snobo znočištěné kalem.
Vyčistme, kde třeba s úl uzevíme, když bylo dno
ořebelcem a křídlem vyčištěno. Díla nerozbírejme,
když vidíme, če včely jsou spokojené, pel snášejí,
není tobo třeba. K vůli ujištění zásob vzadu ae
problédnou asi dva rámky. Slabším včelstvům pře
bytečné plásty vyberme a plodistě přiměřeně snžme.

| Pod podlahy v příbytoích,zvláště v pří

dosky před vlivem vlhka, domácí houba se neujme
a dřevo aepráchniví tak rychle,jako se děje,
přímo-li se dotýká násypu. Takéna základy pod
sdivo c'blové vložme lepenka debtovou. ©Vlbko
z kamenitého zdiva neproniká do zdiva cihlového,
zdivo novihne, budovy netrpí vlhkem.

Horká jidla a vřelé mzápejezpůsobují
ochrnutí žaludku, dávení, žaludeční vředy a rako
vinu, kasy ne zubech a jiné nebezpečné ohoroby.
Kdo si chce zachovati sdravé zuby a šaladek, ne
požívej ani ledových nápojů a pokrmů, ani vřelých
te otín a pokrmů.



Starší stromy, jichž ovoce nevyhovuje,
Bevykopávejte, jsou- jinak sdravé. Časněs jera
ařešte baloze a naštěpujte je rouby z druhů vbod
ných. Práce a náklad se dobře vyplatí, neboť ta
kovéstromyrodí jh sa 5—4roly aBose 0000
bojaé po mnoho ješté roků.

Včely nesmesem zápachu pota.zápachu
s úst. s konírny, sápach libovin. Přiblíží-li ne
k úlu člověk, jenž páchne. jeté se vyhrnou s pe

ebají takového nátětávaíka. Proto ut nechodí 8
včelín, kdo si popil nějaké lihoviny. Také tmavý
oblek, látka plstnatá, pradké pobyby, kmit ruky,
rychlý cbod, cáblé obraty včely dráždí. Kdo chce
ojíti žíbadlu, af se na blísku „úlu chováklidně,
volně se pohybuje, rakou prudce Se neobání a
etracbu nejeví v rychlých pobybech.

Pěstování mak u nás takměřzaniklo,
ačkoli český mák požíval světové pověsti a byl
všude zboším hledaným. V době novější jsou ceny

| mabu slošné s poměry tržní tak příznivé, že 80
pěstování mako doporačuje všude, kde se daří
osiminy. ovšem na půdách mokrem vetrpíciob,
neboť mokra nesnese. Nejlépe se daří na půdě
plečité a blivkách, je-li v semi dosti drasla, a to
v zátiší, kde větry mu neškodí. Tuké na půdách
vápenatých, ale úrodných se daří Nehodí se váak
do lehké, vysycbavé semě aneb do těžké půdy
slínovité, nebot v téch velice nejistě vsohásí.

Ovoce v zimě každému velice slouží ku
zdraví, kdyš plody zdravé a neporušené, včisté
vodě opláobnuté a osušené čistým plátýnkem po
žíváme neloupané. Právě slupka obeaboje totiž ony
sloučeniny solné a železité, které tělo osvěžují,
krev posilují a tak člověku velice prospívají. Kas
režného chleba s jablkem omytým zvláště pro děti
jest svačinou, jíž se nevyrovná žádný mleek A
večer 2—3 zdravá jablíčka omytá, se slupkou po
žitá více oavěží a posilní dospělé nošli všechny
prostředky „léčivé“ jich. užívají zp snětělí býřilové.

Vařená cukrovka přiměřenéposekaná
v simě je dobrým sobem pro drůbež, zejména když
ee smíchá s otrobami anebo obilnou drtí a podává
se vlažná. Také pro dobytek se vařená cakrovka
jakožto výborná píce velmi dobře v ziměosvědčuje.

Na ledvinové choroby působí léčivě
odvar šípkový či tbé známým způsobem připra
vené, jež pije se vlašoé několikráte se den.

6hcete sevýhodněošatili/ 2
Vyšádejte vi ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní leský saslletolcký mdvod| voubonného sboší
st: sel. ». 1876. 2

Školský obzor.
Ředitetnévé «. s. úsánva ku vzdělání

učitelů v Heodeš Králevé přijímápřihlášky
externistů ke skonšce učit. dospělosti do konce
měs. břessa 1911. Externi však předloží žá
dosti do konce měs. úovra 1911 a uvedou v bich
důvody. pro které žádají, aby směly maturovati
Da sdejším ústavě. K žádosti sa 1 K jest přilošiti:
1. Vysvědčení maturitní aaebo poslední školní vy
svědčení. Všem, kdo nabyli vysvěděsní dospělosti
us střední škole nebo lyceu po roce 1907, jest
mimo to předlošiti též všechna pololetní vysvěd
čení « nejvyšších tří tříd. 2 Křestní list. jenž
svědčí o tom, že jest šadateli 19 let (dispens věku
nesí přípustna). 3. Vysvědčení o způsobilosti
k učit. stavu od lókaře dředeů ustenoveného. 4
Vysvědčení o mravní zachovalosti, není-li žadatel
ustanoven ve školní slušbě. 5. Vypsání života a
spůsobu, jax žadatel se vzdělával.

V době zkovšek písemaích jest ezternistům
vykonati pro stanovení zaámky se „specielní me
thodiky“ vedle praktické zkoušky a ústal zkoušky
se ppecielní methodiky třídy elementární též ústní
skouáky ze speciviní methodiky jazyka vyučova

oo počtů a jednoho předmětu s realil i dovedností.
vědí ke zkouškám učitelské

upůsebilesti pro období květnové 1911 přijímá
ředitelství c. k. skušební komise pro školy obecné
a měšťanské v Hradci Králové de 31. března 1911.
K žádostem později došlým se nepřihblédne.

Za udar školského oddělení při
muscou hradeckém. Školství je charakteri
stikou doby. Nemůže tudíž chyběti v žádném
museu. Z toho důvodu bude zřízeno školské od
dělení i při museu hradeckém. Úkolem jebo bude
zachovanými dosud předměty předvésti názorně
rosvoj veškerého úkoletví od nejstarších časů
(pokudbude lze) až po-doby nedávno mienlé, a
té+taln Se v rámel výevbocné Historie Slčolátví Byly

by B předměty« uašich okrmaá(bradecbébo, jckého a boříckého), event i všech
ostatoích soaaedních. Tak budou zachráněny od

sýniku a dojdou náležitého ocenění všechny iniby,
listiny, obrazy a vůbec předměty, ješ souvisí se

školetrím po stránce vnitřní organisace, správy.
školal discipliny, pomůcek, literatary, výsledků
vyučovacích atd. Zasloužilého umístění dostane8e
též skupinám vynikajících pracovníků paedago
Gických se všech dob.

Z těch důvodů obrací se sběratelské a po
fadatelské komité škol. oddělení pro musenm krá
lovéhradecké k jednotlivcům, rodioám, správám
škol, apsfkům, apeléčesstvům, adrožením i úřadům
a žádé, eby předměty pro školní oddělení se ho
dící (vědecké i popolároí knihy paedsgogické a
metodické. koiby učebné všech dob. malované 8
psané početnice i modlitby, řády Školní, obrasy
starých škol a vynikajících učitelů, rňsné zápisy
a dopisy, vysvědčení, k choutky, kalamáře, vožíky
na řezání per, ruční práce atd.) byly laskavě
moseu darovány nebo zapůjčeny.

Předměty přijímá p. Boh. Ryba. ředitel
měst. školy dívěí v Hradci Králové. Z+ pořada
telský sbor Al. Krčmář, c. k. okret. škol in
spektor.

Školství v Rakousku. Nedávno vyšla
statistika rakouského školetví. Rok 1906 stal Be
tu měřítkem dalších ročaíků. V Cislajtacii je
dnes 8 universit a 7 vysokých technických škol,
1 vys. škola pro zemědělství, 2 vys. školy borni
cké, 4 umělecké akademie, 1 exportol akadem'e,
49 bohosloveckých seminářů, 233 gymnasil —(ša
rok jich přirostlo 6). 127 reálných škol, 64 paeda
gogií učitelských, 54 pro učitelky, 217 obchodních
škol, 1343 živnostenských škol (přírůstek 69),
škol zemědělských a lesnických 189 (přírůstsk 4),
nižší bornické školy 7, Školy námotnické 3, zvěro
léčitelských škol 8 Šk-l porodaických je 15, 863
škol budebních, 925 kol pro ženské rační práce,
697 škol k učení se řečím (o 35 méně), škol psa
elcb 77, škol pro tělesný vývoj 91. škol ducho
venských 82, vychovacích 609. Všech škol obec
ných a měšťanských jest 21 166 (přírůstek za
jeden rok 705). Věech stedentů na universitách je
22.000, z nichž ve Vídni 7787, česká a Ivovská
universita mají každá přes3090 studujících. Hrosná
to záplava! Německých stadentů je 43 ze sta,
Čechů 18-7, Poláků 225 Na sedmi technických
vysokých školách je 8239 stud. Žáků gymoasistů
je 81.441, realistů 43611, mezi nimi Němců se
židy28 648.

Umělecké výrobky

a obrazy všebo drahu, zrcadla, mo
derní rámce nových vsořů levně a
eolidoě doporačaje umělecký závod

a výrobna rámců

Josefa Kieslicha,
Hradec Králové, Jitíkova třída
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Jana Kotrče
c. k místodržitelstvím „koncessovaná

prostředkovací

a TOAÍTŮNÍ FARCOÁÍ

v Hradci Král.
(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prod „kopl
veškerých druhů

real it,
při nahodilých par
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ly K. V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen w továrně.

Odebírejte

OVÝ....
.. OBZOR

místo dosavadního OBZORU,který 33 let
v Brně vycházel. Bude vycházeti v 8
archevých měsíčníchsešitech :

A" NSstrímekU
u vybraným cenným obsahem
za roční předplatné 8 K. Umělecké pří
lohy. Red. F. Dohnal.

Výběrnejkrásnějších proslavených obrazů
klasických mistrů s teztemprofessora k.

ee| JohyBedF.Dobnal.-=- -> 
I. čislo vyjde

, během měs.

Í Jedna 1011... mistra Rafaela a Rembrandta a přehledem jich činností a života. - - - 

Prosím snažně, by se v každé obcí neb spolcích“alespoň
* 4 aborheti sisindi, 5.výtisk pošlečnopak mmm.

Wekladáte!SEPhaiborget, káihkupecv Olomouci.
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Doporučujeme

CBD X685 X E65 X 683 XGBBX

Jan Horák,*
soukenník V

v Rychnově nad Kněžnou X
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=
v zemských,
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

=== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK Sluze mého ryze Křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třice*iletéhn působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku.
Velejemnélátky na taláry.

4 Téžna splátkybezzvýšenícon!
X CEI602XCP XCO3X683X
Račte si psáti ©vzorky

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo.
EB ;„Wzájemnost“í mm
e©* w Hronově Čís. 186. “U8

Vývoz lněného a modnmíhozboži. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vinčnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZefÍMY na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů.

WM“Výbavy pro nevěsty "8
aa levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 2) K zasí

láme vyplaceně. 1 balík 40 r zbytků vkusně rozdružených—— za18 K. ===.
Obdršíte to nejlepší!

i
%

SEDXCBDCOY[XIXEBDX

Křesť.-sociál podalk!

Sr etba Účet pošt. spoř.
č. 111.510.

Českoslovanská záložna VDraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

í Spálená ul. č. 9. Il.
Zárokuje vklady 4,/,— 6, dle výpo

vědi ode dae vložení do dne vybrání.
Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatné

a vklady na ně očiněné úročí 5*/, bez vý
povědi. m

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.,
K bezplatnému zasílání peněz vydá zálošna na ;

požádání složní listy pošt. upořitelny. Daň

důchodkovou platí záložna za pp. vkladateleze svého.

Stav vkladů 30. listopadu 1910 K 410.000—.

Poskytuje zápůjčky na eměnky8ručiteli
(neb pojistky), na byputéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup sboží pro avé členy,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bespečném tresoru bezplatné.

Úřední hodiny dop. od 1/49—12, odpol. od :/,3—5.

—

Ě
é
ž
$
Určitě :«=zkuste
Továrnísklad lndného abari. zboží!

0200000 I0OG00GOG0E

Šeob. úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným
-u HradolKrálové,

s (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky
za 440 až 59%%=

úrok a to dle výpovědi,

SP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a
ovového máčimí ve výrobnách nejetaršího

závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotové sboží
k výběru franko. M

Bez velkoměstské režie ve vlastních díloách a
domech, levné pracovní síly na venkově, čímě lovnější
ceny aš o 20%, neš všude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a 40 let. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Rřestní listy
(ex offo)40.kusů za 60haléřů nabísi

Biskupská knihtiskárna.

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope

| pměiti veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: mou«:rance,kalichy,
cibáře, nádobky, -m.énky, pacifikály,

telnice, kropenky
, > předpisám

+ církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatía stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty n
kázku franko bes sáveznosti koupě.
Věs se posílá posvěcené. Prdcs ruční

svícny, lampy,
au. své

prsteny, tabstěnní , Brlakůstá ZBo ého
' 1"ěínakákovědyna kladě. "epov

JAN STANĚK,
pasiřa oleolour

000600000G0GG0G0G6E

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila.
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kto
otelních nádob ze stříbra,
bronsu a jinýchkovů, od nej
jednoduššího do nejakvostnéj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše pře.ně, čistě a důkladné

zhotovujese v mé vlastnídílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskupskou HMilostí rorido
vámy,

Mešní nádoby jem v ohmi.
za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ryu.le, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

v spošty, 1
hotové sloší sukásku franko.

ce mažou.

Chudším kosielum možnosplácetbes| řirážek.
OM- Staodporušeníačestnýchuznánípo race. “ji.

Prosíza voledůstojné dachovematvoo laskavoupříseč
a důvěru závodudomácímu.

Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení
odznaků epolkových atd.

Prrní český katolický zárod re Yldnl

František Ruber
Dílna ku vyšívání:

. a zhotovení ko
S“ stelníchrouch,

MS korouhví (balda

chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání:
obstarám též ko-
vové nádoby, křížeatd.

(Vídeň,
$ú VII o. Kaiser

strasse 5., vedleLa-
saritakého chrámu

Páně.
Na ubáshu sasílá

se vše franco.

Oboluha naprooto reolní !

Sansa JIDÁSAK,136.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CIÍ HRADECKRÁLOV:.|

Zal r. 1868.

- Přijímá -| Ako ka itál: | Provádí ro

vklady na K 15,000.000 čteré ban

knížkyvkadníf | Res.fondy: m ARa

na úrok K 2,500.000'. om ob. hody.411| nur:| út:
"| Směnárna.

Na účty dle Prah“, Uhl
vjedaání. Jičíp, a cement.

- Semily, 
- Tarnor, 

Krakov.

zmlkaza

Portugalské blaho.
Málokdy zašívalo Portogalsko tak smutný

masopust jako letos. Před revolaví pokrokář
ští živlové rozdávali portogalskéma lidu blaho
plnou hrsti a pokrok docela po centech. Vždyť
se tak lehko slibaje! Nikdo nedovede házet
širokým davům do očí písek tak chytře a ú

lieně jsko volnomyš'enkáři. Lid byl zmámen
odvodnými sliby sobeckých komediantů tak,
e slyšel! v hřímání revcločních děl bymnu

rajských časů. Ale jásavý rej proměnil 8e
v náblou stíeněnost již 2a několik dní po po
sledním honkactí námořního děla. Zednářům
nastala mistrovaká zkoošk: z positivmíprá.e.
Ti. kteří slibům uvěřili, žádali, aby se jim
směnky zrobené z pavačin vyplatily hotovými.
Samozvaní vládcové chtěli si z okaměité tísně
pomoci sliby novými, přirozeně odkládali.

"Množství věsk se stávalo tím netrpělivějším,
čím určitěji se rýsovala pa portogalském bo

(Pizocta zednářská | neopřímnost. -Sam.zvaní
vládcové, kteří dříve v brdé póze vyhiíželi jako

-obrovití bohové pomsty, propadali pojednoa
přímo aměšnosti, když si vstavili na Dlava pa
pírové koruny. Byl to pohled přímo komický,
jaký se naskytoje, když chce lézti po provaze
kolhavý, kterébo s-tva silnice chr>ní před

„ FEU ILLETON
Pytlácká mrzutost.

Se starým Franckem už tou statkáře Ko
„nopsa nešlo. Práce se mu ukládalo sice mnoho; ale
Francek se příliš nehnal ani do práce skrovnější,
Naříkal sí na sekaturu a jednoho podzimního dne
s uzlem v ruce hledal sí zaměstnání jinde. Ve

oVódově se mu dobře hodilo místo u pantáty
„Dvojkláska. +Hřbet si u mne, Francku, dřením ne
strháš. Budeš jenom lehko podělkovst a případně
hlídat, Najíš se dost a uvidím-li, že se ca tvou

„věrnost a přičinlivost mohu spolehnout, ještě ně
jakou zlatku přidám. Ale teď jdi dát krmení ko
nímle ©

. Takový byl slovní úvod bospodářův k nové
slušbě šedivého Francka. Když nově přijatý sluha

- svou práci vykonal, poučoval ho ještě hospodář
oblasem přitlumeným: sA to ti povídám, žádné
klepy nevynášet! Jináč jsem kat! Zvlášť si dej
ozor ns bubu, abys nevynášel, kdy jdu k lesu.
sou z toho hned všelijaké řeči, zbytečné ople

tání . . . No — však budeš brzo stejně rozumět.
Někdy jedovaté jazyky nafouknou mydlinovou
bublinu ne hotový bslon. Teď odpoledne zůstaneš
doma ke blídání; žena půjde na besedu, já zas
jinam. Pěkně všecko obblídni| Zahrada je veliké,
kluci lesou na jablka jako bousenky .. .«

Francek poslouchal usmívavě s okem čtve
rácky přibmouřeným. Rozuměl nejen trochu, ale

-velice dokonale. Slyšel totiž nejméně stokrát, jak

x

pádam. Zednáři na novděčném repoblikánském
provaze tápali, rukama úzkostlivé ve vzdachu
gostikalovali a zoby jektali. 

Teď bylo také zcela sřetelno, zda zednářští
vládcové chopili se žezla z vůle lidu. Ničeho
se tak pelekali jsko davových projevů. Vždyť
ve své nejpevnější baště — v revolučním Li
saboně — necítili se bezpeční. Prý má vlád
pooti lid! Zatím však nejrůenějšími machry
tak dlouho se vybýbali právoplatnémo projeva
lidu! Lidové volby oddalovány co nejvíce,
protože by se bylo okázulo jhned, zda většinu
lida si přála převrat takový, jaký | viděla.
Sami zednáři nikterak netajili báreň před
velkým množstvím domácích katolíků a mo
oarchistů. Proto, jakkoli již oplynulo od pře
vrata čtvrt roku, ještě dosud lid portogalský
nemůže novoa vládu voliti.

Zatím se chtějí zednářští despotové npev
citi násilnými opatřeními. Jakkoli vláda pro
hlásila, že úřad svudcovský jest nezávislý, že
soudce má užívati plné svobody při pronášení
rozsudko, vypadila ze země svudce ty, kteří
osvobodili obžalované, zednářům nemilé. Také
ovšem — aby neztratila papírový štít pokro
kovosti — vydala nařízení o svobodě tisko.
Ale přidala velice chytroa formou dodatky,
které obmezají svoboda písemných projevů da
leko více než jak se dělo za vlády Maonelovy.
Ba v samém Turecka možno svobodněji psáti
než pod vládou zednářských bratří portugal
ských. V Portogalska dopisovatelé do cisích
listů jsou ttsnéni hotovou svěrací kazajkoa. I
telegrafní depeše jsou censarovány a komoleny,
než se dostanou ze hranice. Docela dopisova
telům, kteří nechtějí v dopisech svých bez
charakterně lháti, hrozí se vypovězením Proč
se jen „obránci pravdy a osvěty“ právě pravdy
tolik bojí?

Jakoa politickou. morálka zavedli revo
locionáří? Vetřeli se ke dvoru, 8 tsoobu kom
plimenty slonžili králi jako jebo osobní rád
cové a vyšší důstojníci. Manuelovi do očí po
chlebovali a za zády drželi v rakoa pamy. A

tvářkou k nejvyšší moci. Sami ústřední moc
rafnovanými knsfy podkopávali, rozvířili pr.tí
vládní revoluci a — nyní pokládají za největší
zlcčin, ozve-li se svobodně někdo proti ním.
Kdo by si dovolil proti zednářským vládcům
jen polovici té kritiky, jakou proti vládníma
absolutismu raskéma Tolstoj přímo z rakávu
sypa), hned by byl aovězněn nebo vypověděn.

P ]—]——,—,——————pee
byl proto trestán. Ostatně Francek za mladších
let nebyl lepší. Mnoho zajíců si pobrečelo v oku,
které nastrčil. Jindy zas uměl nadehnatí zajíce do
vikve, kde ho snadno -holou rukou ulovil. Proto

divil, zvláště když okoukl terén; Dvojkláskova za

Odpoledne osiřela jak bospodářova zahrada

šila na konec vsi ke švagrové na trochu disputace.
A Dvojklásek ? Již včera se dověděl, že fořt Vranka
tento den odjedes dcerou do města. Kam by tedy
šel nyní hospodář, který s tak vášnivou horlivostí
stopoval cesty lesní zvěře

Francek si nacpal kořenku a vypouštěje mo
dravé obláčky, konal obhlídku. Tu odhodil suko
vitou bolí shoilé jablíčko, tu zse poklepal na strom,

máédku. Byla mu ta pochůzka trochu fádní. Skoro
se hněval, že mu nebyla dána příležitost zabří
mat svým řezavým barytonem na některého py
tlačícího kluka. Aspoň by se pak mohl pantátovi
pochlubit, že už svou bdělostí někoho »chytile.

V tom se mu zornice vesele rozšířily. Co
to vidí? Srnka — no, na moutě — opravdová
srnka si tamhle lehce bopkuje po trávníku, Hned
by ji radostí objel, »No — nesavděčím-li se ho
spodáři dnes, pak už nikdy! Počkej, slečinko, teď

až do cizí zahrady! Hospodář hlupák stojí trpělivě
někde za borovicí a já tu mám srnku beze všeho
pachténí a strechu«. Zuby mu radostným roze

plývajícím z vnitřního přesvědčení, stojí oyní
v Portogalska bezradně a bez pomoci.

Zednáři mají sásadu, že ve státě vůle li
dové menšiny má 8e podrobiti většině. Jak
však o tom věděli, co chce většina, když za
čaly lítati dělové koule na rozkaz proradných
vojínů do královského paláce? ©Prvč se nyní
lekají katolického protesta, opatřeného sta ti
sící podpisů? Ani jednotlivé strany pokrokář
ské nemají oáludy ke klidnéma soažití. U
vlády jsou bistoričtí republikáni, kteří po uč
kolik desítiletí opravovali půdu převratu svými
theoriemi. Leč praktickými vykonavateli revo
Jace jsou karbonáři, kteří čekali za jednodenní
krvavou práci zabezpečení stálého blahobytu.
Leč vláda na né pohlíží jako na moařeníny,
kterých již nepotřebuje. Jelikož pak karbonáři
z bamižnosti a zpopnosti kladou požadavky
víc než přemrštěné, tím přir zenějí jsou od
mítáni. Proto toto krajuí křídlo revolucionářů
tropí proti samé vládě veliké oepokoje, které
snaží se ministři všemi prostřadky atejiti.

Dělnictvo ae těšilo na zlepšení existence.
Ale štváči, kteří děloíkům pochlebovali, za
pomněli vysvětliti poctivě, odkud, z kterých
pokladen bude možno a do.oleno pracajícíma
lida zvýšiti mzda. UvědomělýPortagalec však
si mobl na prstech vypočísti, že židovští ka
pitalisté (jichž jest v Portogalska tvlik) ne
sympatisojt s pokrokářským bnatírm proto, že
by chtěli ve prospěch lido ročně aspoň několik
relsů tratiti. Jergelité přece čekali ještě větší
stoupnutí svéhu kapitálu; vědyť věděli, jak po
koofiskaci duchovenského majetku ve Francii
židovští milionáři zbebatli ještě více. Odkud
tedy jen vzít bonem prostředky k apokojení
obrovských dělnických davů, když koufiskační
žeň v klášteřích bylatolik hubená? Zadložená
země nemohla ukrojiti děloiotvu kus nebeského
blankytu srorna tak, jako to nemohl dříve uči
nití rázný reformátor portogalských fioancí
Joao Franco. Prote. pod Štítem maří oby a
tří budů vznik.y tak obrovské stávky, ských
vláda královská v Portagalska nikdy nezažila.
Zednářská vláda sama uznala právo stávky a
děloictvo vyašilo svého práva měrou vrcho=
vatou. Rossáhlá stávka železničních zřízenců
způsobila hotový děs; byla v stava zastaviti
všecky hlavní tepny hospodařského a obchod
níbo života. Vláda se svíjela v bezradných
křečích. A začali také stávkovati dělníci pig
nárenští, železářšt! a jial. To, čemu se naačili
dělafci od zedaářů proti konservativcům, pá
chají teď proti svým učitelům. Pod mosty se

(O
v ruce kilový kámen. A podivno, ta srnka ne
byla právě plachá! »Inu — nemůže dobřevětřit,
protože vítr vane ode mne k nf,« myslil si sta
roch. Zase nových pět kroků — srnka se obrátila
a docela hopkovala k hlídači. Hned letěl proti
kámen, který zasáhli přední nohu. Zvíře zabečelo,
těžce uskočilo. Staroch za ním a dotloukl je holí.

Hospodář se vrátil pozdě večer. »Pantáto,
celé stavení neví, jakou radostí vés dnes překva
pím. Mrška srnka mi vběhla z lesa pod ruku právě
do zahrady. Ale jé jsem jí dal! Ukázal jsem jí, že
mé staré noby dovedou být rychlejší než její. Bác
po ní kamenem! A už kulhala. Křáp holíl A
už klesla.«

*No, ty stará rachotino, mizerné, že's radši
ty staré své bnáty nezlámal, sotva že se hnulyl«
vyjel hospodář s příšernými blesky v očích. »VždyC
te srnka byla krotká, ochočená, to byl můj ma
jetek. Já chlapa najmu, aby mi hlídal dům před
Škůdci, a on mi tady rasuje vlastní dobytče. To's
už mobl zabít taky tele v chlévě, rozšafný hlí
dači | Takovou službu by mi prokázal každý cikán.«

Kletba zlých činů tentokrát těžce dolebla na
Dvojkláska. Přinesl domů jediného zajíčka a —
přišel o celou srnku. »Ale vždyť jste mi nic ne
řekll«

»Ale to nevíš, že bylo všecko zavřeno — i
dvůr i zabrada? Jak sem mohla srnka z lesa vra
zit? Teď se mi výchechtá celá obec, že jsem vzal
do služby domácího pytláka, který jest pytlem
praštěný sám .. „<



objevujíbomby,rozbíjejíse pranné rosry atd.Může však vláda rázně zakročiti proti těm,
které dříve sami zednáři štvali a kteří jim

be pomooniíky v převratu? Ani pomyšlerí|leďme na Paříž! Pověstní banditští Apačové
byli francouzským volnomyšlenkářům velice
dobří při demonstracích proti „klerikalísmu“;
Apačové pomáhali dělati randály tak vřískavé
a násílné, až naposledy katolíkům šlápnuto na
šíj. Proto opatrní otcové pařížští jeví úžasnou
trpělivost pří sločinech rabiátských tlup apač
ských, aby nezkusili na vlastních zádech to,
co dříve Apačové k jejich radosti páchali na
katolíciah,

Vojsko, které mělo Jví podíl na revoluci,
jeví pramalou chuť k udržení náhle vzrostlého
stromu, s něhož slibované sladké plody nepa
dají. Vojáci docela konají své ochůze, na nichž
se radí o nátlako; málokterý pluk jest spole
blivým ramenem exekutivní moci vládoí. A to
jest spamením zvlášť nebezpečným. Jakým

prárem nynější vláda pak bude trestati vojáky,teří se proti ní zřejměubouří? Vádyťnynější
vládcové sami dříve učili vojsko neposlušnosti
a revoluci.

Při všem pak nejhorší jest to, že „z nad
šených, obětavých a hrdinoých osvícenců“,
kteří tolik proti královské vládě poponzeli,
vyklabali se zcela tuctoví kšeftařští byrokrati;
tito lidé v čase přihodném k lovení bohatě
placených úřadů jako by zcela zapomodli, jak
vlast sténá. Chamtivoat jejich badí v cbudině
obecné rostrpčení. Masky jsou odhozeny a šedá
próza lačné chamtivosti působí dokonalé roz
čarování.

„Uvědomělý lid promluvil“ volali zed
nářští iháři, kteří přece věděli, že většina Por
togalců ani neumí psáti. Proto se tolik bojí,
aby Jida nebyla vysvětlena pravda od lidí vážně
přemýšlejících! Proto také to odkládání voleb.
Teprve 29. ledna otcové sedící na minister
ských křeslech projeduali prvních šest článků
osnovy volebního zákona. Věra postup až
příliš — konservativaí.

A v zápětí telegrafovalo se (30. ledna)
z Paříže: „Z Lisabonu došly sem dnes poplašné
depeše o velkých manifestacich, jichž jevištěm
bylo včera hlavní město mladé repabliky. De

pebo vlak byly maprosto nesouvislé, poněvadě je
csnsura opravila, lak de není mámo, oč
olasině jde.“ A druhý telegram: „Dle depeše,
kterou obdržel „Parie Journal“ propukla v Por
togalska těžká brise ropubliky.“

Tedy sám Lisabon, který byl považován
za blavníš bašta republikánů, najednou pustil
do světa blas, který ae tolik liší od říjnové
mluvy protidynsstických děl. Jak dříve vesele
republikáni epola s kurbonáři k emrti atloakli
J9letého kadze Barros-Gomecal Jak snadno
dovedli znetřeliti besbraoného eaperiora Go
mesa. Jak bylo lehko štváti pouliční cbátra
proti pokojným mnichům, kteří byli vlečení
jako zločinci! Jaké však hrdinství osvědčí
zednáří nyní, kdy nastává vážná mistroveká
zkouška s rytiřství?

Svět má zase nový příklad, že zdravý
pokrok se děje vývojem, evolací —nikoli však
rosbrojem a revolací.

Obrana.
Vyrábění „klerikálnich“ zálošen.

Masarykův denník v č. 11. osnámil hned jako
první zpráva denol velkým písmem, jak padla
nová „klerikální“ záložna — tentokráte slo
vinská v Kraňsku. Rozumí se, že přidal k této
pastice nesbytoý kompot: „Její úpadek po
velkém kracho koratanukém snova ukázal, jak
Špatně klerikálové dovedou hospodařit se avě
řenými peočsi. Není poobyby o tom, še hospo
dářský kracb slovinských klerikálů dojde i
politického oblasu a zdé se.. .“ — Toje
právě chyba, že se nemá mlaviti dle poubého
udání. „Čas“ to sám později trochu uznal,
protože se nápadné nad tím „klerikálním“
krachem pak odmičel. A es mím i listy Jiné,
které a netajenou radostí na význačnýchmístech
oznamovaly „nový veliký klerikální škandál.“
Již měl protikatolický tisk vypočítáno, jak
tučnou paštika rosřízne na kousky, aby sta
čila ke krmení Čtenářstva aspoň na dva mě
síce. A najednou na tato pochoutka dána po
krokářská poulička, jako by silně páchla. Ži
dovaké lži o „kierikální“ bance totiž náhle byly
opraveny. Vedení lublaňského peněšalho spolku
„Glavne Slovensko Posojilnice“ totíš nacházelo
se v rakou pokrokářských. Due 8. t. m. kc
nala ae valná hromada tohoto opolka, kteráse
usnesla po velice podrážděné debatě us likvi
daci. Shledáno, že nekrstý schodek obnáší K
1,800.000. Věra hrosná ztráta pro tak malý
národ! V čele podniku atál anámý miláček
českých pokrokářů dr. Hribar. Tedy nyní možno
užiti slov „Času“ jako metly as pokrokářská
záda: „Není pochyby o tom, že hospodářský
krach -iovirekéoh pokrobářů dojde | politio
kého oblasu.“ A kdyš došlo ke krachn koru

taaskému, teskrát dokázalo kněžstvo stkvěle,
jak dovede otkvělou obětavostí napraviti lehko
myslnost kněší dvou. Ukáše tské pokrokářský
kádr tolik obětavosti? Ten se dovede apiš vy
emívati a tapiti kněze, kteří svou obětavostí
sachránili tisíce existencí. Kdy pokrokáři nebo
židé odčinili vlastní osobní obětavostí nějaký
veliký krach svých nejbližších lidi?

Odměna cirkvi sa vyšší kulturu.
Krakovská universita vznikla dříve než uni
versity v oynější říší Německé. Universita
pražská, založené r. 1849. stala se ohniskem
vzdělanosti celé střední Evropy. Již r. 1849
byli v Praze gradaovéní očení mistři. R. 1884
založena universita v království Polekém (v Kra
kově) a teprve 1865 ve Vídni. Patrno tadít,
jským starobylým zřízením církovním jest uni
versita krakovské. Poctiví a osvícení Poláci
byli také všdycky vděční církví za vyšší kal
tura, která jim byla universitou poskytnuta.
University totiž nebyly jenom od olrkve sa
kládány; byly také vydržovány obětavostí
horlivých katolíků, zvláště kněží. Do polského
národa však voikl jed s Judey; ten otravoval
polský lid oapřed kořalkou. A když tou otra
vou si dopomohl k velikéma jmění a tími
k překvapojícímu vlivu, začal otravovati ve
řejné polské mínění. Studenti, kteří se dali sa
chytití židovským proudem, oynÍ „v zájmu
osvěty“ překážejí katolickým professorům před
nášeti. Takové zvelebení kultary, tskovodaka
demickou svobodu ovšem dovede „projevovati
také každý židovský baršák. Ba — takovou
osvěta dovedou šířiti docela velice snadno i
učedníci « židovských obuvnických továren.
Israelitě mohou býti křesťanstvu vděčni, že
křesťaněti Slované oesúčtovali důkladně se
starými židy, kteří místo podporování kultory
vlelkli celé zástupy Slovanů za tučný bakšiš
do otroctví. Ale kdo může žádati vyšší ideály
od židovstva, které proměhuje každou vyšší
spaba v svopivou minci? Svedené pokrokářeké
stodeotstvo však nepřemýšli mnoho, kdo se
upřímné starel o kaltarní povznesení národa
polekébo. Uvidělo hrdoa, od židů vastrčenou
standardu 8 nápisem: „Za pokrokem! Boj proti
klerikálnímo tmářství l“ A již se brne bezhlavé
sa etandardou. Nepozoruje, jak nyní obtějí
v kalných vodách loviti šidovští kořalečníci
polští, jimé se novými předpisy 0 výčepalotví
šláplo důkladně na paty.

Bém „Čas“ uveřejnil due 31. ledna tyto
původní telegramy, zaslané 30. ledna: „Během
dopoledne došlo na universitě několikrát k sráž
kám mezi katolickými a pokrokovými stadenty.
Když pokrokoví studenti zvéděli, že protessoři
přednášejí, počali holemi vytloukatveliké okmní
tabule,vypáčilévrate. a. omiklédo universitníbw
dovy. Na koridorech svedena byla pradkábitva
s katolickými studenty, kteří satlačmí dylí do
posluchárem. — V ranpich hod. odebrala Be část
nestávkujícího atadeutstva (totiž katolického.
Pozn. „Obaovy“.) do uvivereitních poulacháren,
kde přednášelo několik profesuorů. Kolem půl
19. hod. vypáčili stávkojící studenti ehromář
dění oa universitaí rampě hlavní vrate aniver
eity a vnikli do poeluchtren, kde zabránili
přednáškám. — Před některými poslacbárnami
byly oastavěny barikády z lavic. Neklerikální
etadenti je odstranili a voikli do poslucháren,
v nichš se přednášelo. Za neustálého volání:
pereat proti klerikáloím professorům a kleris
kálním stodentům dyly převrhámy lavios a be

pokračovánítedry, tahle bylo smamob
námo . . . Studentůmhonečně podařilose klerikály
s univorsity vůbec vytlačili sa vých scén.
Prospěvojíce písně ovládli protiklerikáloí stu
denti celou universitu a postavilé ku branámsvé
stráše, aby zamezili novému vniknotí klerikálů
do budovy. Od 6. hodiny odpolední byli proti
klerikální studenti pány situace s memošnili

jmě strášemi u bran i achůní abndemického 56
málu. .. 2 vyprávění klerikálních professorů
a stodentů bylo zjištěno, že nejhůře byla zaří
zena posluchároa 4. 89, v níž četi professor Loa.“

Tak se tedy starali o pokrok vědy stu
denti nakažení jedem s Jadey. Kdy takovým
mopgolekým. zp m rošili akademikové ka
toličtí vynčování kterékolinekatolické školy?
Ovšem še skademikůém pomáhali v rušení před.
nášek i studentky, aby nezůstaly pozadu £a
požidovětělými fariemi raskými.

Tedy pokrokářští studenti „v zájmu vy
učování“ vytloukali okenní tabule, vypáčiji vrata
uoivereitní budovy, znásilnili svobodu vyačo
vání, převraceli katedry, vyhnali ty, kteří se
věnovali vědám a docela postavili stráže, aby
8e jiní studenti neopovážíli účastnit se před
nášek. Výrazný to dokament židovské pod

pery kultory. Žid již ode dávno stál předranou Školy, sabraňoje křesťanským svým
sluhům uvědomění.

Svoboda akademiků katolických proti
barbarskéma násilí „pokroko“ masili hájit ne
akademičtí policisté a vojáci.

A nejpovedenější scéna ae naskytla, kdyš
soc. demokratický poslanec yžeki, kter
prolbaně denanooval slosské Čechy, pro
ve své řeči k pokrokovémo studentstvu, žo

wylenka | svobody svítsíla nad ©hlerikalimmum.
Ovšem dle vsora pokrokářských studentů do
vedli „hájiti wvobodu proti klorikalema“ i
Hunové a lataři.

Ovšem židovská a pošidovětělá část aka
demické Vídně mnsila přispěchbatí na pomoc.
Všdyť se pokrokářštístadeati krakovští obrátili
na několik jiných aniversit se žádostí o pod
poru. „Svobodomyslná“ stadentetvo vídeňské,
které tolik randálů natropilo proti katolíkům,
vydelo provolání: „Kommilitoné: jedná se opět
o to, obůdjst ohroženou srobodu našich ý
dbol! Sdčasínéme se alejné moohrošené proti
útisbém (| !) klerikalismo jako klerikalisemue vy
stopuje proti nám| Povašojmekrakovské ndá
losti poase ze předvoj před roshodnou bitvon.“
— Ale židovětí akademikové ani slovem 60
nezmínijí, Ze pobautí na krakovké universitě
bylo vyvoláno uměle poštvanými pokrokář
skými! stodenty, kteří páchali brubé nácilí na
katolickém profeesorovi, vykládajícím poctivě
sociologické zjevy sončssné. Výsnamný doku
meat, jak se nysí rosumí účelu vysokých škol!

Jerusalemská „Volná Myšlonka“.
Bami němečtí židé se přisnali, že účastníci
pražského ojezda „V. Myšlenky“ byli převážnou
většinou šidé. V české eekci „Volné Myj lenky“
Jest šidů dost, ačkoli se jich tolik málo blásí
u nás k národu českému. Zato však v sekci
německé tvoří židé většinu. Co v tom vězí, še
tito volnomyňlenkářští židé 56 neúčastní boje

v našem království? Ačkoli ústy hlásají ná
rodnostní rovnoprávaost, táhnou 6u Všeněmeí
společnou káru.

Proč krakovětí studené! demonstro
valit Jak již osnámeno,universitní kněz-pro
fessor Zimmermann vzsbadil svými sociologie
kými přednáškami na aniversitě sensaci. Ovšem
te poukázal také otevřeně na sociální manóvry
nekřesťanské, čímž píchl do soc. demokratů a
telmudistických šidů. Zimmermana oblásil také
besplatnou přednášku pro poslachače všech
fakult. Této přednášky mohl se súčastniti kdo
koli chtěl; nikdo k ní nebyl nucen. A kdyby
Zimmermann byl jen tuctovým intelligentem,ma=
žem úzkého duševního obzoru (jak by rádi židé
světa namluvil), pak by zajisté nebyli 800. de
mokraté sdvibli tak hrosný povyk. Muže oměš
ného nebo malicherného 80 přece nemusili báti.
Ale protože katolický professor chtěl užiti
aspoň části těch práv, jaká pro sebe reklamují
akademikové židovští, již se svedl uměle vy
volaný randál. Při přednášení Zimmermannově
pokrokářští studující pokřikovali, tropili lo
mox; když pak začal hájiti svobodu slova Zim
mermannova rektor Witkowski, počal stříkati
jed s Jadey po členect akudemického senátu,
Začalo terrorisování katolického studentetva.
ušíto proti němu rafinovaných násilností. Menší
surové boje proměnily 86 naposled ve velkoa
bitvu; 500 židovských a pokrokářských sta
dentů udeřilo na katolické kollegy. Fanatikové
také prohlásili stávku.

Rozumí se, še by bývali pokojní údové
ooiversity největšími sbabělci, kdyby se bý
valí ne vili na ochranu akademické sve
body, která byla od „svobodomyslných“ mon
Golsky utiskována. A tak v mezích svého práva
akademický sonát jednoho suřívého despota
relegoval s university aa všdy, jiného na dva
roky a jibómu zakázáno konati rigorosu.n. Tudíž
trest ten za obnovu torecké tyranie byl snačně
míraý. Jiní studojící dostali přísnou důtka. Ale
to byla laščně očekávaná jiskra, vržená do
enadno vznětlivého jerišského oleje. Proto vy
hlášeno „ovobodomyslné“ heslo: „Nesmí před
nášeši Mádnýprojessor.“ A 500 atudentů, osbro
jecých revolvery hraalo se k univorsitě. Pa
trno, jak blízká raské škola vydatně působila,
A kdyš tito „repraesentanti svobodné vědy“
neiversita zřídili jako Vaodalové, kdyš 14 pro
fessorům překasili přednášky, asnesli se před
pomníkem Mickiowiosovýcm, še medají pokoj,
pokud nebude dosaženo těchto požadavků: I,
odvolání disoiplináraiol trestů, 3. odstranění
Zimmermanas z bohoslovecké fabalty a 3, od
dělení bohoslovecké fakulty od aniversity.

Tadíš v „akl.rikalisovaném“ Rakousku
jiš doosla šidováté mladécí chtějí roshasovati mes
stupně, jací profesoři mají působili na halolíché
bohosloveckéfabulič. Kdy jen křesťanští studenti
nařizovali, ktoří rabíni mají vynčovatí na ši
dovské „Talmad—Thora—Senale“? Tedy židé
takovým spůsobecm projevají vděčnost, že jim
jest umožněnootudovati ne aniversitě, na jejíš
salošení jejich practcové nedali aní haláře.
Zvláštní snak židovského pokroku| Brownie
Gův revolver samířený na toho, který chce a
žívatí university k tomu, k čemu hlavně byla
salošena, totiž k udeníl

Nyní jeat universita uzavřena. Pokrokář
ské stadentstvo chtělo dokásati, še professur
na ooiversitě nesmí se těšíti svobodě, jestliše
jest znám svým smýšlením katolickým. „Čas“
dne 1. t. m. oděloje, že stolice křesťanské so
ciologie byla obsazens klerikálním agitátorem,

, Ještomuběšeloo sgitaci,ohlásilpřed
náško jako publikem (veřejnou). Studenti c



li se tomuto zneužití umiversity k účelům
erikální agitace“.

A ruka pokrokáře toto píšícího nebrníl
Jdo pal moušíval universit be štváčským, mémo
universitnímúěslkémnejvíes " Sand útok židov
ských studentů vídeňských na svoboda říšského
parlamento spadal do přednáškové universitní

ossovy ? Maenryk tehdy šidovské studentstvohorlivě hájil. (Čisnad to byla také vyšší uni
versitní práce, kdyš zfanatisovaní akademikové
pražští kopeli do dveří, kde universitní pro
feesor přednášel, aby přednáška (ke všemu
ještě nenáboženskou) překasili? Není brabým
speešitím university, jestliže někteří oniver
sitní profesaoři dovedou demagogicky šeštrati
akademiky k proticírkevním a politickým ran
dálům? Na bohosloveckéfabullé nesmí kněz hájit
své katolické sásady, als ma fakuliách metheolo

jakých musí býti dovoleno drubě šlváli proti sá
katolické víry. A kdyby byl takový pro

fessor napomenut, aby se dršel svéhu před
měto, bned vyskočí celé boufy fanatiků 6 po
křikem, še se roší universitní svoboda.

Prý zneažil Zimmermaon avého postavení
k agitaci. S dovolením není universitní pro
fessor Masaryk několikanásobnýmagitátorem?
A paki a zednářů přece platí závada: Jen
toma příslaší práva, kdo téš koná příslušné
poviooosti. Jak toma však bylo na universitě
krakovské? Kašdému akademikoví bylo dá
váno od pokrokářské družiny právo odpravo
vati Zimmermanna; i takovým akademikům,
kteří mimo vlastní zápis o úniversita se nijak
nestarali. Jestliše tedy studenti, kteří místo má
všíěvypřednášekse potloukajípo ulicích, najednou
projevují hrosnou úskost před strátou vyšší kultury,
kterounemají apo míšse aminepídí, nech se jim
přistrěí před oči příslušné sreadlo. Nejhůře zne
užívají uaiversity povaleči, kteří si na vysokou
školu vzpomenou výhradně tenkráte, když
uznají sa dobré dát ei potvrditi frecvenci
(„piluou návštěvu“). Podvodník, který vyša
duje, aby se jeho lenosti vystavilo nespraved
livě přísnivé vysvědčení, nemá ani za nehet
práva mísiti se do záležitostí lidí studujících.
Tim méně má právo vyhazovati z aviversity
přiného professora.

Politický přehled.
Jednotný českýklub dosud vlastně zabýval

se jen otázkami osobními, vnucovanými jemu
mladočechy. Návrh poslanoe Choce, aby ge sta
novy kiubu neměnily a zůstalo při starém, za
mítnut 27 proti 25 hlasům radikálů, katolíků
a některých agrárníků. Jednomyslně byl přijat
návrh dra Myslivce, aby se předseda jednot
ného klubu českého zdržoval politických debat
svého klubu a nebyl jimi vázán. Poslanec dr.
Kramář byl pak také zvolen 32 proti 20 hla
sům členem předsednictví. Počet náhradníků
parlamentní komise byl rozmnožen ze 6 na 8
a místa ta vyhražena V. Myslivcovi a Kalinovi.
Dr. Kramář prohlásil, že pro příští dva roky
budou míti jeden delegační mandát mladočeši
a druhý katolíci z Čsch. Usneseno též, že čle
nové Jednotného klubu, kteří státu dodávají
zboží z továren, dílen atd., musí k tomu míti
klabovní svolení. Snad nyní, když dr. Kra
mář zvolen je do předsednictva, dají mlado
češi už pokoj a klub bude se moci věnovati
positivní práci

Poslanecká sněmovna 26. ledna skončila 1.
čtení rozpočtu a příští plenární sohůze jest až
7. Gnora. V této pauze má rozpočtový výbor
denně schůzi. — Orgány němec. nacionálního
svazu myslí, že situace v parlamentě jest no
udržitelnoua že vláda po skončení delegačního
zasedání poslan. sněmovnu rozpustí. Strany
něm. křest. sociální a něm.radikální činí prý
už k volbám horlivé přípravy.

Vysokoškolsképožadavky
klub zamítl nabídku vlády, která dávala Slo
vincůmza upuštění od obstrakoe proti vlašské
právnické fakultě tyto konocesse:hmotně pod
porovat slovinské dooentary v Záhřebu a po
volit absolventům záhřebské university, aby
mohli skládat zkoušky v Zadru místo ve Vídni.
Slovinský klub usnesl se trvat na tom, aby
akoušky v Záhřebu platily i pro Rakousko a
slovinské docentury aby zřízeny byly v Praze
nebo v Krakově. Usnesení toto znamená, še
jihoslovanský vysokoškolský výbor se rozpadne,

ježto skupina Plojova ;přistoupila na vládníOn0e8se.

Nový výmos proti boykohim vzhledem ku
sčítání vydal ministr vnitra hr. Wiokenburg.
Podřízeným politickým úřadům se tu přísně
připomíná, že nesmí býti trpěn žádný boykot
z národnostních důvodů, že ve všech pří
padech musí býti zachovávána úplně stejno
měrná praxe, aby nebylo vzbuzeno zdání, že
s jednotlivými politickýminebo národnostními
stranami jest č nakládáno. Jest to už ně
kolikátý výnos ku sčítání lidu, vydaný vládou
Bienerthovou, ale praktického jejich provádění

nevidět nikde, leč snad tam,f kde, jimi mo
hou býti potřefení — Češi.
1 Delegace 6 Pešté. Ve výbora rakouské dele
ga0e prohlásil ministr hr. Aehrenthal ve svém
výkladu o zahraniční situaci, že jest poměr
Rakouska k mocnostem dobrý a že i nadále

nepokojivým zůstane. V námořním výboruuherské delegace velitel námořnictví hr. Mon
teonocoli odůvodňoval velmi obšírně obrovsky
zvýšené požadavky správy námořní a také při
znal, že příště bude třeba požadavky ty ještě
stupňovati. Šílené zbrojení Ovšemk tomu nutí
Rakousko „dobrý“ jeho přítel Německo a pak
také šílené zbrojení Italie.

Matropolila hr. ycká ve Vidmí. Metropo
lita hr. Szeptyoki přijel do Vídně v záležitosti
polsko-rusínského smíru. Metropolita bude přijat
ofsařem i následníkem trůnu a bude konfero
vat také s bar. Bienerthem. Poláci nabízejí
Rusínům právnickou fakultu, ale Rusíni chtějí
celou rusínskou universitu v Haliči. Hlavní
obtíž smíru činí však oprava zemského voleb
ního řádu. Případná dohoda Poláků s Rasfny
měla by velký vliv na seskupení stran v po
slanecké sněmovně.

Situace v Uhrách stává se pro vládu hr.
Khuen-Hederváryho čím dále tím povážlivější.
Uherský parlament rokuje již od prosince mi
nulého roku o bankovní otázce a dosud nepro
vedl ještě ani povšechnou debatu.

Spolek framcouzsko-ruský.Na hostině ruské
obchodní komory v Paříži pronesli francouzský
ministr zahraničních záležitostí Pichon a raský
velevyslaneo Izvolský přípitky, které svědčí o
pevnosti spolku rasko-francouzského.

Siluacev Portugalskudle soukromých zpráv
zdá se kritickou. V Lisabonu udály prý se
prudké srážky mezirepublikánskou bezpečnostní
mocí a monarchisty. Propaganda za účelem ob
novení monarchie ŠÍŤÍ se zejména na severu
země.

podoby.

Zprávy organ. a spolkové.
Valná hromada Věcodbor.sdružení

křesť. dělnictva pořádána byla dne 3. t m.
Rozhodnuto 216 h'asy proti20, aby centrála se
trrala dále v Hradci Králové. Předsedou zvolen
p. J. Katnar.

Slatina. Dne 29. ledna konala se opolková
schůze veřejná v hostinci p. Krejčího; byle velmi
četnoěoavštívena. Poslncbači těšili se na před
nášku slč. Čermákové, která však nemohla se pro
vážné překážky dostaviti. Přednášel tudíž vdp.
farář pouchovaký o běžných lichých námitkách
proti katolické církvi. Oelé shromáždění usneslo
Se jednohlasně pořádati 26. února v týchž míst
nostech novou spolkovou schůzí veřejnou a požé
dati alč. Čermákovou o slíbenou přednášku. Před
nášku snažil se rušiti jistý p. Vašek se Slez.
Předměstí, jemuž svláštní „pokrokové“ názory
přítomní našinci s útrpnosti rádi odpustili. když
bylo hned patrno, v jském namotaném stavu je
pronášel.

Taněchody u Chradimě. Konalase zdo
sdařilá schůze, na níž přednášel vdp. kenovník
dr. Frant. Sule s Hradce Králové. Schůze té sú
častnili se četní rolníci a přívrženci naší strany
katolické i s okolí. Zvláště četně zastoupena byla
organisace mládeže, tak že prostranný sál v ho
stinci p. Steblíke byl plný. Se zájmem vyslechlo
celé sbromášdění poutavoa a poučnou předoáěka
o cílech a potřebě naší organisace i o nynější ei
tuaci národohospodářeké i politické. Na této sobůzi
důstojným vystupováním ukázala naše vtrana ka
tolická svou politickou vyspělost a proto s útrp
ným úsměvem odměnila „vzdělanost a společenský
takt“ těch několika nedospělých mladíků agrár
ních, kteří při přednášce, k hanbě naší obce pod
okny bostioco chovali se spůsobem, který by se
spíše hodil někam do krajin afriolrých než do naší
pokročilé obce.

Bonov nad Donbraven. Odbočkaho
spodářského sdružení pro Ronov asd Doubravou
pořádá dne č. února o půl 3. hod. odpol. v míst
postech p. J. Vávry svoji výroční valnou hromadu.
Program jednání: 1. Zahájení schůze. 2. Zprávy
činovníků. 3. Volba činovníků. 4. Vnitřní záleži
tosti spolkové. 5. Volné návrhy. Vzhledem k dů
ležitosti jest účast co největší všech pp. členů
nutná. Přijďte, bychom se opětně navzájem posil
mili a svoje stesky si upřímně přednesli. Za od
bočka hospodářského udražení Karel Kratochvil,
t. č. jednatel.

Závratce u Ronova nad Donbravou.
Skupina sdružení katol. mládeže ve Vinařích vy

křížů v lese“ aneb krvavá svatba nad Damašovem“,
obraz ze života venkovského o 5 jednáních, s pře
dehrou od Jana Rosola. Vyškolenost Karlova do
mipovala po celou bru. Utrápené Madlenba v pra
vila se úplně v roli trpitelky. Ztetelný předacs
Ctiborův uvěděll o delší routině. Velmi mile se

vyjímalafBarbora s Leosorkou, které v jedné bar
monli doplhovaly Bětaška, Kačenké a Verunka.
Poťoucblý Machovec byl typem venkovského svá
děče lidí dohromady, by se avářili a pak sám má
s toho dábelskou |radost. A což náš malý Florian?
Tea jest ua prknech jako doma. Účinkujícím
vzdáváme: Zaplať Pán Báb.V první řadě statkáři
p. J. Kramlovi s Vinař, který svědomitě o mládež
naší se stará a ji jak morálně tak hmotoč ve
všem podporuje. Jen takových Krumlů více! Pak
by naše strana brzy ukásals, jak nicotoýmjest
nepřítel. Zóstaňte, pane Kromle, i na dále naším
přísniveem. Nemenši dík patří n, J. Nigrinovi,
statkáři rovněž z Vinař, který si neobtěžoval nás
poctiti svojí návštěvou se avojí slečnou, pokladnicí
spolku. Další horlivé činností v jednotné orgsni
saci voláme: Zdař Báb!

Nevé Měste m. E. Due 29. ledna konán
byl v hotelu p. Vondráčka ples, který podal nový
stkvělý důkaz obětavosti členův místní katolické
organisace. Návštěva byla překvapující, takže
prostorný sál taneční stěží pojmouti mohl množ
ství tanečníků, kteří okouzlení byli krásnou deko
rací, měnící sál v pohádku. Lví podíl na krásném
úspěchu spolku však mé obzvláště venkov, nebot
mnosí, nedbajíce obtíží, ze vzdálených obcí 8e
dostavili. V očekávání svém sklamání nebyli. Na
plese účinkovala osvědčená kapela p. Baše. —
„Zdař Bůh“

Hremov. Zdejší křesťansko-sociálníorga
nisace konsly 8. ledna společný ples ve dvoraně

U mostu“, jenž se nad vše očekávání vydařil.
Žvláště sluší vzdáti dík „Odboru soukromých ú
řadvíků“, jenž za scela mírný poplatek povechal
nám nádhernou květinovon výzdobu jakož i úpravu
vodotrysku. Čistý zik, který obaášel K 182, roz
dělen na následající účely: Na školní pomůcky
pro chudou mládeš v Aroaově, zdejšímu „Kfesť.
Soc. Sokolu“, na agitační fond 43. voleb. okresu,
na vydávání Časopisu „Ces. Stráž“ v Hronově, na
české bohoslužby ve Vídni, ne český katolický
ústav učitelský v Babenči, ne sirotky v Ústavě ev.
Josefa na Král. Vinohradech, slepým dívkám na
Kampě a na agitační fond české strany křest no
ciální v Praze.

Kroumá. Jako nerad loučí se vděčný syn
se svým dobrým otcem, tak neradi loučili jsme
se v neděli 29. ledoa se vzácným naším bostem
vsdp. drem Fr. Šalcem. Skoro ani nedýchajíce po
sloucbali jeme překrásnou jeho přednášku. Dobře
řekl vldp. farář Kostkan z Pasté Kamenice, že řeč
pana kanovníka přímo nás elektrisovale. Neradi
rozcbázeli se nadšení posluchači. „Kéž aspoň jed
nou za měsíc slyšíme tak poučaá, povsbuzající a
posilující sloval“ povídali si. Účastenství bylo na
schůzi značné. Nejen že prostorný sál „u Brázdů“
do posledního místa byl naplněn, ale ještěi v pu
stranních místnostech nelóselo se moožetví poslu
chačů. Velice nás těšilo, že do schůze přišli také
mnosí evangelíci, kteří vyslechli přednášku klidně
a pozoroě až do konce. Bylo viděti, že i jim 80
přednáška líbila. Náš díkplatiž svláště Pasto-Ka
menickémuvldp.farářiKostkanovi,kterýs mnoha
svými farníky do schůze se dostavil a tuto jako
její předseda řídil. Vidp. farář Jal. Váňa se omlu
vil, an musel odejíti na pohřsb. Ploi vděčáosti
vzdáváme nejuetivější díky vedp. dru Šulzoviza to,
že nepobrdl neším posváním a přijel do vzdálené,
horské naší osady jeko pravý apoštol, jenž ne
šetří obětí hmotných ani zdraví, jen aby svému
lidu poačení a povzbusení přinesl. Chováme jedí
né vroucí přání v srdcích a to jest, aby Bůb po
přál Vám, vsdp. doktore, zdraví a síly k dalšímu
Vašemu apoštolskéma poslání a abyste nezapom
ně) také sa nevlídné, zimavé pohoří čssko-mo
ravské a břejivými paprsky svých laskavých slov
je i a naší Kroonon sase brso rozebřál a ob
eratvil!

Humpolec. Dne 29 ledna t. m. konal
křesť. sociál. spolek „Svornost“ svoji 19. řádnou
valooo hromadu. Za předsedu zvolen p. Jos. Po
spíšil, místopředsedou katecheta dp. Odo Vorlíček,
jednatelem p. Daniček a pokladoíkem p. Kryštáfok.
Spolek číté 137 členů. Čostnými členy svolení:
p. B. Můliner s chotí v Herálci pro podporu a
přízeň prokasovanou našemu spolku. — (Dámský
spolek.) Za předsekyni zvolena opět pí. Terasie
Horneková, která s neúnavnou pílí stará so ©
dámský spolek. Členek čítá spolek 163.

Valaá schůze lid. spolku křesí, sociál.
v Kolíně a okolí koná se v neděli 12. února t.
r. o půl 4. bod. odpol. v sále „u Karla IV.“ Člo
nové spolku svou se tímto k hojné účasti!

Zemské rada kateliků v král. Če
ském konala řádnou schůzi dse 19 m. m za
předsednictví J. E. hr. Vojt Sohoeaborna a učinila
mimo jiné tato usnesení: Schválen řád řečnícký
pro řečníky zem. kat rady. — Dasavadaí sekretit
ustanoven byl definitivně a upraven slažební jeho
poměr a peosijní pojištění. — Vsata na vědomí
Správa o ustavení se svazu ženských nepolitiokých
apolků a orgaoisací v král. Čsském k očmuž při
hlášeny boed v prvé jofarmativní schůzi apniky a
organisace čítající více než 6000 čleakyní. —
Schváleno bylo znění konkursu o Cenu sa nej
lepší nápěv k mešní plsni svatováclavské oa oba
cenou poctěné terty. — Projednán postap další
eucharistické akce a stálý její referát baboro.ue
přijal J. M. ;vdp. opstYstrabovský Al. Zavoral



Korreferentem jest dp. M. svee, superior v Cos.
Badějovicích.

Zprávy místní a z kraje.
Dar. Jebo Exc, nejdp. biskup dr. Doubrava

daroval doe 92.t. m. „Všeodbor. sdružení křest,
dělnictva“ 100 K. Zaplat Pán Bůh

Městská rada dme 80. ledna 1911
Vsato na vědomi, že c. k. okresní bejtmanetrí
neudělilo povolení ku přovozování končesse hos
tinské v domě čp. 467 ve třídě Karlově p. Ant.
Mikuleckému. — Za dar 60 K, věnovaný c. a k.
dvorní továrnou V. F. Červený a synové, k netění
památky zesnůlého spolnmajitele téže firmy, p.
Stanislava Červeného, c. a k. dvoroího dodavatele,
ve prospěch zdejšího ústavu cbudých, vzdány byly
díky. — K oávrbu okrašlovacího odboru badou
upraveny koruny atromů na nábřeží císaře Františka
Josefa I. a ve třídě Karlově; by nebyly tak husté,
odetraní se větve tamtéž povozům překážející, vy
kácení však neb přesazení těch stromů se nepři
postí. — Policejnímu úřadu bylo uloženo, by ne
připouštěl plakátování návěstí na obeeních tabalích,
které se příčí stávajícím zákonům a nařízením, neb
jež by odporovaly obchodním obyčejům. — Pp. F.
Vrbatovi a Emilu Pravdovi, vlastaíkům dorů č.
pop. 228 a čp. 222 uloží se, by nejdéle ve dvou
měsících zříditi dali odkapaí roury 8e střech svých
domů k domovní kanalisací — Žádost tělocvičné
jednoty „Sokol“ za zavedení elektřiny du tělo
cvičny postoupena byla k účtům obecního ros
počtu na rok 1911.

Státní vyšší škola textilní přecebude
zřízena v Hradci Králové. Bude však zároveň u
silováno, aby v Úatí n. Orl. vešla v život přádel
nická škola mistrovaká.

Kencert Ševčíkova kvartetta je
v sobotu 11. února o půl 8. hod. večer v mě:tekém
divadie v Hradci Králové.

Jubilemm:. Neunavoý organisátor vsdp.
kanovník dr. František Šulc končí 60. rok avého
věku a zároveň 60. semestr svého učitelského pů
sobení na zdejším theologickém ústavě. Přes všecky
práce, spojené s úřadem profeasora, vyvinuje p.
kanovník nejhorlivější činnost organisační. Téměř
každoa neděli a avátek, ba i ve všední dny
spěchá přednášet všude, kdekoli jest požádán. Vy
řísuje spousta dopisů pro orgapisaci, jest spolu
pracovníkem křest. soc. tisku atd. Bóh posiluj
sdatného pracovníka v úspěšné práci další!

Ples tovaryšské jednety v Hradci
Králové, pořádaný dne 29. ledna, vydařilse skvěle
nade všecko očekávání. Návštěva proti loňsku ještě
stoupla, zábava byla animovaná ačistý zisk před
čil léta minulé. Hudba 18. c. a k. pěšího pluku
hrála krásně a vytrvale.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Krá
levé. Stav veškerých vkladů u nás čicil koncem
měsíce prosince n 86,534.188:— ber úroků, plns
K 39,015 597-98.

Česká banka fllálka v Hradel Krá
lové. Dosavadní pokladaík fliálky p. Ferdinaad
Hájek jmenován byl pokladníkem cenných papírů
v centrále v Praze a na jeho místo jmenován byl
ve filiálce dosavadní likvidátor pan Kamil Nepa
sický; likvidátorem Úliáiky pak jmenován dosa
vadní úředník její pan František Wolf.

Prodloužoní telegrafních a telefon

míchhodin úředaích u c.k.p úřadu2 v Hradel Királ. (Prožské Předměst:).
C. k. ministerstvo obchoda povolilo výnosem ze
dne 13. ledoa 1911, čís. 53.775 P. nepřetržité ú
řadování ve službě telegrafaf a telefonní až do 9.
hodiny večerní- Doba zabájení léto prodloužené
služby bude v čes u širší veřejností sdělena v ú
ředním listu, denním a krajinském tisku, jakož i
vyhláškou na c. k. poštovním úřadě na Pražském
Předměstí.

Peuchev. V neděli dne 29. Jedna pořádán
byl v hostinci u Česáků hasičský ples, který byl
pavštíven velmi četně -všemi třídami obecenstva,
tak že ani v nejmenším nebyla postrádánu pří
tomnvst pánů soudruhů, kteří od delšího času po
známé silácké atéře z hostioce p. Česákazmiseli.
— Posvátné spěvy kostelní, jež zavádí do zdejšího
ebrámu Páně nový kooperator vp. Macháně, na
cházejí v obecenstvu veliké obliby, zvlášté dvou
hlasé zpěvy dětské. Poslední neděli byl z té pří
činy chrám Páně dopoledne i odpoledne velmi
četně navětíven.

Dikávsdéní deoNov. Hradce Král.
Ničepsaní vsdávají tímto svůj nejardečnější dík

veled. p. Ant. Vitvarovi, konsist. radovi, bisk.
notáři a děkanu v Novém Hradci Král. za vado
nou ochotu při požehnánísňatku našemu. Velect.
p. řiditeli kůra VáclavuStudenému ta dojemnou
píseň, přednesenou při mší svaté, ctěným aločnám
sa laskavé spoluáčinkování. A zároveň všechněm,
kdoš jakýmkoli způsobem blahopřánim nám ra
dost způsobili, vzdáváme nelíčené díky. Karel
Václavík, Aloisie Václaviková, Nový Hradec Král.

Pohozené dítě. U nádraží opatorického
eměrem k Břeshradu nalezeno dne 30. ledna ve
vodě pohosené nemlavné (ssl pětiměsíční). Z

neda Králové dostavila se vyšetřujícíkomiseen.

Pardubské městské divadlo. Vpátak
a v sobotu večer minulého týdnetěšílo se městské
divadlo v Pardubicích milá návštévě bratří a sester
se Slovenska, kteří tu předvedli dra obrasy ze
života, Rozmarýn a Bindar sa obětavého vedení
dr. Pavla Blabo Jakým sympatbilm se těšili naši
bosté, toho důkazem bylo přeplněné divadlo pří
obou představeních a neutuchající potlesk, který
doprovázel jejích herecké i zpóvácké výkony. —
Neúnavná pardubská Úibarmonie chystá se pro
dobu jarní uspořádati v divadle aamoststný ko
morní koncert a předvósti na scénu Dvořákova
spěvohru „Tvrdé palice“. Vedle toho bodlá nastu
dovati „Dalibora“ od Smetany.

Vzrůst Pardable. Pardabice čítaly při
posledním sčítání přes 17.000 obyvatel Dle nej
novějšího sčítání mají Perdabice 22.000. Zvláště
vzrostly Pardubice na svém obvodu, kdež vyrostly
během krátké doby celé kolonie domů a timi
počet obyvatelstva. Také i osady přiléhající svojí
blízkostí těsně k Pardubicím značně početně se
rozmobly. Naproti tomu vzdálenějším obcím oby
vateletva ubylo. Svítkov, samostatná obec, rosklá
dající se kolem pardabské petrolejové rafiaerie,
ač do nedávna nepatrná vesnice, vzrostla co do
počta obyvatel na 1800 duší Vedle toho snačně
přibylo obyvatelstva v Popkovicích, v Rosicích,
v Perdubičkách a v Jesničanoch.

Přímé spojení drahou mozi Parda
bleemi a Chradimí opět na nedozírnondobu
jest odloženo. Bylo to vroucí přání všech v Par
dabících a Chrudimi, aby to zbytečné zajíšdění
dráby do Rosic bylo konečnž zrašeno. Celá akce
byla na nejlepší cestě ku svému uskutečnění, ale
v poslední době železniční komise sbledala, že
vystavéní nové trati do nádraží pardubského stálo
by tak veliký náklad, že by to dráze působilo
zoačné potíže. Proto musíme trpělivě dále jesditi
přes Rosice. Rosice ovšem vítejí toto rozhodnutí
8 radosti,

Okresní memocmicev Pardnbicich
není politicky neutrální, jak by se slušelo na hu
manitní ústav. Jest snámo, že jistí činitelé usilují
z nemocnice učiniti expositaru své strany. A tohla
právě jest kardinální příčinou, proč bemocnice
80 nerozvíjí a neroste, ač by smadno mohla a měla
a jest naopsk místem stálých různic a třenic.
Každý jen trochu rozšafoý a moudrý člověk (a
není k tomu třeba ani gradnované inteligence)
bledí kašdé nedorozumění, tím více různice na ta
kovém místě, jako jest nemocnice, co možno nej
dříve odstraniti. Ale v nešťastné pardubské okresní
nemocnici nenalesly ani tyto nejušlechtilejší snahy
po klidném a společenském soužití svého ohlasu.
To cent rozbodné bumánoí — ani důstojno gra
duovaných inteligentů. Ve „Věstníku čes. lékařů“
čteme prohlášení bývalých sekundárních lékařů
této nemocnice, ve kterém se líčí trapný stav této
nemocnice zároveň 8 výstrahou, aby 8e z lókařů
nikdo do této nemocnice za sekuudáře neh.ásil.
No, tohle je nám pěkoá humanita! Protože se
v pardnbské okresní nemoenici dva političtí Bo
kové hádsjí, má to odnósti nemocnice a nemocní
v oi! My dobře víme, že tato výstraha, která není
právě krásným svědectvím rozumné, humánní a
nepředpojaté vyspělosti, stala se na popud toho,
který na prvním místě měl by se o to atarati,
aby v nemocnici byl ladný pořádek, duševní rovno
váha s usprostá politická nestrannost. Naposledy
snad nezbude nic Jiného, než nemocnici savříti pro
ustavičné zlomyalaé tahanice!?

Čáslav. Spolek sv. Ludmily konal
22. ledna výroční valnou hromadu u přítomnosti
89 členů. Po zahájení echůze vrch. ing. pí. Heyero
vou přednesl vldp. děkan J. Folta výroční správu,
v níž vzdává především Čestnou vzpomínku se
mřelým členkém a uvádí, že během oplynolého
správního roku vystěhovalo Be 9 členek, takše
spolek čítá 233 členek. Z četných věcí pořízených
pro chrám Páně jmenuje svlášté krásně provede
nou oprava bílých dalmatik, pořízení nového, bo
hatě 'vyšívaného vela a doplaění muobých částí
kostelního prádla. Děkuje všem šlechotvým dár
kyním, které přispěly k výzdobě domu Božího,
mesi nimi pak na prvém místě těm, které tak
pečjivě se postaraly o důstojnou výzdobu oltáře
Mariánského o pobošnosti májové. Velebí-lí se
správně činnost těch dam, které se zasloužily
o vlast a národ, čím vice chvály zaslouží ty dámy,
které spojují se šlechetnými idoály vlasti a národa
i ten nejvzoešenější ideál sv. víry. Ku konci táže
se, šádá-li kdo z přítomných o nějaké bližší vy
světlení. Když nikdo se nehlásil, podala zprávu
pokladní pí.:Bayerová, choť polio. komissaře a
účetní spolku. Příjem obnášel v minulém roce
1899 19.K, vydání 46551 K. Zbývá čistého jmění
1480 68 K, Na kapli pod věží vybráno 2784.70 K.
Všecky obnosy byly řádně sáčtovány, výdaje do
loženy a proto dáno pí. účetní a upřímným díkem
absolutoriom. Mezitím,co konáno bylo skrutinium
nového výboru, projednány volné návrhy. Na pr
vém místě projednán dopis ul. městské rady, v aěmš
děkuje spolku, že uvolil se vlastním nákladem
osvětlovati plynem kostel. Abi výb.r spolku ani
minulá valná hromadase však o čemsi podobném
neusnášele a proto probrána otázka ta velice dů
kladné a uúsneseno, že sice spolek sv. Ludmily
meodpírá přispěti na osvětlení, sle úplnou atarost
o to še vaíti si nemůše, neboť byly by tím příjmy

spolkové silně vyčerpávány. Stanoveno; že apale
přispívatí bude ročné 50 K, s podotknutím, te
mímo to i osvětlení při pobožnosti májové, jako
Činil dosavad, bade hraditi také se svého. Doufá,
že tim vyjde vetřic al. městské radě, která jako
patronu chrámu o ostataí benevolentně se postará.
Podivení vzbudilo, že apolku k z1placení před lo
žen byl účet za odstranéní kandelábru s kostela,
ač před tím o ničem nebyl avédoměa. Usneseno
podrahé reklamovati své práro. Na žádost očkte
rých dam zvýšena odměna blídači u kaple P. Marie
Pomocné. Vidp. děkan žádá, aby členky osobní
agitací snažily 8e zlakati co ejvíce příznivkyň
vznešeným intencím spolku zvláště oyaí, kdy
oprava chrámu blíží se k dokončení s dy as
spolek čekati budou značné výdaje. Po provede
ném skrutiniu kosatatováno, še svolen byl úplně
starý výbor, což ovědčí zajisté o veliké důvěře
členstva ve vedení spolku. Doufáme, še tato naděje
bude také úploč splněna a přejeme proto váše
nému výboruplaého zdaraí — Bezpečnostní
opatření. Po šťastoé udaseném ohci v diradle
Dasíkově přikročeno bylo k oovéma alanovení
bezpečnostních opatření. Hasičstvu dácy jsou zo
střené instrakce, dle nichž konána bude při všech
zábavách požární služba dle pravidelaého pořadu
Be záznamem stráž držících členů a časemodchodu
a příchodu. V zábavoých místnostech masí býti
připraveny věci nataé k prvému zdolání ohoš a
členové sboru hasičského nesmí odejíti dříve, do
kud neprohlédli náležitě místnosti. Zvláště zostřena
byle opatraost při zábavách v divadle, kouření na
galeriích jest přísně zakázáno. Opatření tato lze
jenom achvalovatí. Bylo by však záhodno, aby
členové dobrovolného sbora hasičského, posílaní aa
stráž, byli i za námaba avou a sodporědaost aá
ležitě honorováni. Větší náklad oa to povinenjest
přece hraditi ten, kdo zábavu pořádá a proto
pokladna hasičská tím obtižena nebade.— Kaple
pod věží. V poslední době proskakují městem
pověsti, jakoby kaple Mariánská pod větí, v níž
paleseny byly tak zvané kosti Žižkovy, měla býti
dosavadnímu účeli odňata a proměněna v Žižkovo
mausoleum či museam, Nevíme ovšem,kdo vi tuto
pověst vymyslil, aby ji občanstro naše katolické
snepokojoval, ale tolik třeba podotkaonti, že vý
mysl ten jest naprosto bezpodetatný. Ducbovni
úřad aspoň o tom ničeho neví a proto případné
Jitření proti kompeteatním krabům nemá žádného
důvodu. Zálešitost tak dalekosáhlá noryřisuje ae
nápadem jedné blavy a jsme přesvědčení, že ni
komu s vášvých činitelů ani nenapadne působiti
zmatky v sáležitosti tak choulostivé, jako jest
proměňování kaple Mariánské, tek veliké vážnosti
a úctě ge těšící, v síň museální a odetranání krás
ného oltáře, zvláště když spolek av. Ludmily, jak
výše uvádíme, na opřavu té kaple sebral obnos
tak snačný, který svědčí o tom, kolik nadšených
ctitelů místo to má. — Osvětový svaz zahájil
veřejnou činn“st přednáškou o Toletém, k olš při
jel prof. F. Krejčí z Prahy. Ač rozeslány byly
plakáty po širém okolí, přece dostavilo se posla
chačů velice málo, takše sasedací síň radnice,
v míš přednáška kováns, uapiněna byla dosti
řídce. Hlavní kontingent tvořili studající ev.paeda
gogia a někteří gymossisté. Z dospělých zastou
peni byli většinou členové Volné Myšlenky, kteří
přišli projeviti eympatie svéma pražskému předáku.
Přednáška nesla se však klidným tonam.

Čáslavsko. V drahé poloviciledna volala
organisace agrární pro okres Čáslavský veřejnou
schůzi, v níž promluveno mělo býti o pojišťovné
dobytka. Schůze konána byla v sále hotelu „U bí
lého koně“ v Čáslavi a sešlo ge na ní značné rol
ník z c lého okolí, všech smýšlení politických.
O předložené otárce pojednati měl zemský posla
Bec cís. rada p. Blažek, který také onašil se
myšlenku tu všestranně osvětliti a přítomné pro
ni nadeboout!. Vedl sí, což dle pravdy uvádíme,
zcela objektivně, vyhýbaje se i nejmenší narážce
ns politické odpůrce Žel, že tato vzácná v dobé
naší nestrannost nebyla respektována i některými
účastalky z řad agrárních. Neanášenlívost tato
však vymstila se hoed po řečí p. poslanoo na Sa
mých agrárnících. Když ujal se alova c. k. vrchol
svěrolékat p. Wagner, aby pronesl několik po
tuámek k práv zuřící nákace slintavky a kul
bavky, propakil proti něma v poaluchačí
alcích mohutný odpor. který směail se v divokou
hádka, plaou toků a výtek. A přece p. e. k.
vrchní zvěrolékař stojí v řadách agrárních a pra
cuje pro „uto straou velice horlivě. Nálada sobůse
byla tím úplně smařens a účastníci rosobázeli ze
velice rostrpěeni. Bylo by záhodno, aby naši stou
peaci informovali se o otázce této u Hospodář
ského Svazu našeho a hleděli co nejdříve dobro
diní toho zřísení využíti, bez ohledu jak sachová
se dále vedení strany, která myšlenkuLuto u nás
iřiti počala. Nechf hospodářské odbočky naše
ničeho nesanedbají.

Nevé Dvery. Dne 80. prosince1910 byla
velesl. c. k. místodršitelstvím přiřznutačestná
Jubilejní medaile bronzová p. VáslavoReuchoví
sa 4Olotou bostelaickou slažbu. Tát dne 15. ledna
1911 od p. správce panatví a patronátu byla olav=
postaó před útednictrem a služebnictvem vrobno
senstým za přítomnosti veled. p. faráte Stan.
Červa atařičkému jubilanta v kanceláři vrchno
Stensté odovsdána nároveh s darem od Jeho
Exoslieace vysokorodého p. hraběte ©Emericha



roje, dobrotivého patrona chrámu Póně. Muckáta .
-© Dobruška. (Oposděno) Místní těloovičná

Jednota „Sokol“ došla vážné změny. Sociální de
tnokrsté odtrhli se od měšťáků a utvořili 8i 84
mostatoou sokolskou odbočku eociálaí demokracie.
Ze starého, opelichsného ptáka zrodilo ae ptáče
radé. Israel se libezně usmívá, neboť teď má již
jistý kadr jerosalemské pěch:-ty, která na zoáný
signál jerišské trabky se postaví na obrana „Zla
tébo telete“, užívajícího polovici dobrušského mu
jetku. Za starých dob musel přistěhovalec aloažiti
domácímu obyvatelstvu a oyní domácí člověk ve
složbách cízáckých kepilalistů se může tfanfrnét.
Bývuli Čechové statní jonáci, ale teď jistí jsou
židovskými aluby. To je pokrok, eo? Tyrš a Fig
ner by 8e nasmáli, už by jim z očí teklu! — Nyní
v Dobrošee mešká cirkus savoě známého p. J.
Janga, který v ruské židovské revolaci přišel o
všecku. Teď bídně živoří tento český člověk, jenž
tak rád dával představení ve prospěch Ú. M. Š,
jsa jeden z její borlivých podporovatelů. Jest líto
jebo čed.vé hlavy, která slávu jména českéhoijdo
císíny nesla a na sklovku života má tak trpký
chléb. Ti, kdo by mobli ho podporovati,do cirku
ani nepáchboou. Sem tam nějaké dítě. Celkem tří
cet, čtyřicet osob . . . A ještě opráva města mu
vykázala místo sa městem, hasičskou zahradu, kam
vedou neschůdné a necavětlené cesty. V posledních
dnech (24. t. m.) nějací darebové ma pořezali
„plachtya tím udělali škodu nejméně20 K Mimo
to ukradli tam z kuffíku vstupenky. Na jednu
z nich chtěl ee jakýsi výrostek dostati do vnitř.
Když byl zadržep, udeřil paní jej zadržající silné

-do tváře a utekl. Talk se vede Českým podnikům
v Čechách.

Řikovice m Litomyšle, Na neděliITI.
po zievení Páně čili na svátek sv. Rodiny slavil
v naší kapli, sv. Rodině zasvěcené, poprvé vldp.
proboštz Litomyšle oběť mše sv. po avolení Jeho
Excellence, nejdp. našeho vrchního pastýře Dra
J. Doubravy, jenž vloni na prosbu vldp. probošta
oltářní kámeo pro kapli naši ráčil zaslati. Vý
loby a tímto blahodárným pořízením kryl vsdp.
probošt sám. K oslavě této ahromáždila se obec
Říkovická s p. starostou Mackem a ct. sborem
hasičským. Vadp. probošt byl uvítán dražičkoa a
velitelem basičů, slavil prvol u nás Obět pfesvatou
a po ní promlavil oavaté Rodině, jako vzoru všech
rodin křesťanských, nabádaje osadníky ku lásco a
věrnosti k av. víře katolickéa k našemu vrchnímu
pastýři.

Kaple mna bradě Bezdězi. J. Erxci
brabě karel Waldatein uvolil se restanrovati pa
mátnou gotickou kapličku na bradě Besdězi, která
byle již ns rozpadnutí. Projevuje tu osvícený
brabě nemalé porozomění a cit pro zachování
našich historicko-uměleckých památek. Kaplička
hradní akvro půl století byla opuštěna, okna vy
ražena, střechou satókalo na krásnou gotickvu
klenba. Tisíce turistů příšlo shlédnouti stíceniny
bradu Bezdězu; politovali, někdy i rozhořčenými
slovy dali oa jevo avuji nelibost, že neděje se
ničeho pro záchrana památek českých. V poslední
době ujal ae záchrany kaple bozdázské Koagerrator
p. B. Dvořák a vylíčil nejen smutný stav ka
plidky ale i cennost její js=ko památky historicko
umělecké. Na popad vysoké c. k. centráloí kc
misse pro zachování památek ve Vídni avoluje se
osvícený hrabě, jak jsme již z předu poznamenali,
kapličku na Bezděze opraviti. Doufáme, že kaplička
bezděseká bude ujravena a opravena 8 větším po
rozuméním a citem pro sechování památek než
kaplička na hradě Kuněticích. Bylo by záhodno,
aby okrašlovaci spolky se spolky taristů a apolky:
musejními hleděly nalézti cesty k držitelům bradů
a přičinily se všemožoě k záchraně nejvýznačněj
ších míst na sříceninách hradních. Že nejvýznat
nějšími a někdo macešky zachovávanými částmi
bradu jsou kaple, netřeba připomioati. K nutné
záchraně nutno uvésti kapličku Svojanova, Lipnice

a j., které svým původemřadí se mezi nÚpěnlivé volají o záchranu aspoň před úplným
rozpadnutím a skázov.

Místní odbor Ústřední Matice Škol
ské pro Vamberk: a okoli odovadalmatiční
pokladně výtěžek svatováclavské sbírky K 41170,
s čleoských přispěvků K 259-—, z devíti poklad
piček K 19010, na různých darech, sbírkách a

těžku « posvicenské veselice K 160-865úhraem
941:85. — Všem spolupracovníkům a příšniv=

cům odboru vysloveny díky.

Různé zprávy.
Eucharistický sjezd kněží v Praze.

Dle usnesení zemského sboru nepolitické organi
tace katolíků v král. Českém koná se s Nejdů
stojnějším vrcbnopastýřským schválením v den
sv. Jaliany ve čtvrtek dne 16. února 1911 v Praze
"encharistický sjezd kněší všech čtyř diecósí král.
českého.. Sjesd odbývá se na Strabově a počne
téhož due o 11. hod. dopol. proslovem vdp. Univ.
prof. Mons. Kordače ve strahovském chrámu Páně,
Oačeš následuje adorace. O půl jedné hod. oip.
společný oběd ve dvoranách restaurace strabovské
Jnegu 1 K 40b). Po obědě jednání n rokování

o akci oucharistické a praktiokými pokyny pro
pořádání eucharistických elavoostí v jedootlivých
farních osadách. Akci řídí J. M. ndp. opat M Za
vořal, jsko referent each. atce Zema.é rady ka
tolické. Nelze pochybovati o velikém účastenství
důstojného duchovenstva z celých Čech. Účast na
sjesda třeba předem ohlásíti a výslovným a zá
vazným sdělením, ref :ktuje-li se na společný oběd.
Přihlášky (i pražských dpp účastníků) včetně do
11. úpnra 1911 zaslány buďtež do sokretariatu

zemské rady katolické v Praze II., Myslíkova ul.ls.

Vypsání soutěže. Zemakárada katolická
v král. kém vypisuje tímto soutěž na nápěv
lidové písně mešní k av. Václevu sa těchto pod

nemusí býti uděleny věeobny a mohoo býti po ná
vrbu poroty jinak roztříděny. 2.) Nápévy musí
býti složeny na cenou poctěné texty, které vydá
nebo sašle na požádání sekretariát Z. r. k. v C.
3.) Nápěvy musí odpovídati zásadám posvátné
plsně lidové, mohou býti komponovány pro každou
aloku jiné, ale nemusí; podmínkou však jest aby
byly tak složeny, aby se po případě mohly zpívati
na jeden z nápěvů všecky sloky písně. 4.) Zadané
práce s heslem a uzavřenou obálkou obsahující
jméno a adresaa skladatele buďieš zaslány do 1.
května 1911 do 12. bed. polední do sekretariátu
Z. r. k. v Č. 5) Cenou poctěné práce stanou se
majetkem Z r. k v Č., která je smí vydati. O
proti Jiným nakladatelům nastupují práva autorova.
6.) Jména poroteů budou ohlášena později.

Katolická blerarehle. V Esropějest
nyní 47 kerdinálů obřadu latinského, 2 patriar
chové. 114 arcibiskupů. 496 bi«kupů, 17 eximo
vaných opatů a 9 apošt vikářů; dle ritu (obřadu)
teckého: 3 arcibiskupové, 11 biskupů a 2 apošt.
vikáři. V Asii dle ritu latinského: 2 patriarchové,
11 arcibiskupů, 28 biskupů a 60 apošt. vikářů;
dle rita řeckého: 6 patriarchů, 17 arcibiskapů,
98 biskopů a 3 apošt. vikáři. V Africe jaoa: 2
arcibiskopové, 13 biskupů 1 eximovavý opat a
43 apošt. vikářů ritu latinského; 1 patriarcha, 3
biskopové a 4 spošt. vikáři ritu feckóho. V Ame
rice jsou hodnostáři jen ritu latinského a to: 2
kardinálové, 54 arcibiskupů, 218 biskupů, 3 exi
movaní opati a 24 apošt. vikářů. V Auatralii je
1 kardinál, 7 orcibiskopů, 26 biskupů, 1 eximo
vaný opat s 16 apošt. vikářů vesměs ritu latin
ského. Kromě toho „80u na světě ještě 8 titulární
patriarchové, 89 tit. arcibiskupů, 425 tit. biskupů,
Celkem je dnes 60 kardinálů, 13 patriarchů, 297
arcibiskupů, 1257 biskupů a 22 eximovaných opatů.
Katolíků jest celkem 286.912.838. Z těch bydlí
v Evropě 182427522 (177.385.844 latinského a
a 5,051678 řeckého ritu ),VAsii je 4,560 866
katolíků, v Africe 2.681.740, v Americe 86,996 613,
v Australii 8,374 422,

Kměžstve a Ústřední Matice Škol
ská. Kněžstvo prý bojuje proti národoím podni
kům, hlásá pokrokářský tisk. Zatím skutečnost
nás poučujeo něčemjiném. Dle výročních zpráv
„Věstníku Ú. M. Š.“ za rok 1909 v jednotlivých
místních odoorech jsou kněží: ve 12 odborech
předsedy, v 10 jednateli, v 19 pokladalky a v54
členy výboru. Při odkazech Ú M.Š r. 1909 jsou
« kněží uvedeni: Štěpán Váňa, farář ve Měeně
8 1000 K, děkan Brdiík v Počátkách a farář Stra
boch v Hosiaci ae 200 K, dále muoho jivých s mea
Simi odkazy. A kdyby pp. funkcionáři místo štvaní
pracovali pro národní jednota a ne pro volna
myšlenkářství v národních spolcích, bylo by těc
příspěvků ještě více.

Jak se ve Vidni sčítale, vylíčilv posl.
sněmovně posl. dr, Kramář. Kojenci a hluchoněmí
byli vesměs problášení za Němce. Bývalému mi
nistra zabraničních záležitostí Golnchowskéma
škrtli ve sčítaclm archu zásnam, že jest Polákem,
a že jeho rodina jest polská, a napsali, še všichni
jsou Němci. Když učitatelé opovášili Be takové
věci proti br. Golnchowskému, Čeho Bi potom tron=
fají naproti českému chuďasovi? Jeden český
dvorní rada u jeden polský odboroý rada dlouho
se musjli namábati nežli vymohli, že se jim na
sčítacích aráleh dal jejich jazyk obcovací. Celé
setnipy ve vojsko nám ukradli. Dr. Kramář ca
podkladě celé řady důkasů dokázal. že pfi sčítání
lidu ve Vídni šlo o systematicky prováděný podvod
na národě českém. Přečetl přípis, který rozeslal
svaz arijských spolků německých v nedalekém
Meidlioga, a kterým vysvali Němce, aby každého,
kdo se sapíše s obcovací řečí českou, okamžitě
vypověděli s bytu. K tomu dokládá dr. Kramář:
„To jest loupež duší, to jest největší sprostota!“
Předložil na to dopis českého dělníka, kterým
sdělaje, že mu bylo pobroseno, že bude vyhozen
na ulici, sapiše-li českou obcovací řeč ve Vídni.
O0 nedal se však sastrašiti a sepsal český jasyk.
Píše: „Naši otcové obětovali životy a statky. My,
jejich synové, nesmíme se báti, přinášeti obětí
etejoé l“ „Jak morálně vysoko stojí tento český
dělník nad nynějším porkmistrem vídeňským a
Bad všemi darebáky, kteří páchali podvody na
českém lidu při ečítání lidu !“

Macbar a alkohol. V zasvěcenýchkru
zích vídeňských udržuje se bouševna:* zpráva, še
Machar své suřivé výpady proti katolickému kléru
piše pod silaými dojmy častých požitků alkoholu.
Nechceme ani věřiti, že by „nejlepší český člověk“

dopřával si pravšední požitky obyčejných smr=
telníků, ale při čtení jeho nedělních fenilletonů
v „Čase“ máme dojem, že střízlivý člověk takové
blboviny by nepual do Časopisu pokrokové iotelli
gence.

Polští žídó pány sltuace. Křesťanský
lid eo konečně probouzí. Varšavský městský ú
věrní spolek, ačkoli měl mezi svými členy i židy,
přece měl v čele pravé Poláky. Letos však polští
kandidáti nadobro propadli; zvolen výbor čistě
Židovský. A již také židovský tisk jásá, že Var
Šava jest a zůstane městem židovským. leraelita
M ric Rutbenberg v „Kurjera Porannym“ napsal
jizlivé: „Vaše středověké nátoky, páci Poláci,
jsou dnes přežilou legendou. Země polská jest
veskrze židovakou a v té nemáto práva vlidnouti.
Odvykněte si, vážení páni Gojové, této myšlence.
Naše dcery a ženy nebyly sikdy vašimi alažkemi,
chůvami, kojnými, ale vaše ženy nám aloužily.“
Teď konečně spáči prohlédají, jak se Jim odmě
ňuje Israel za ponížené úsluby. Žid dělá malého
a netivého jen tam, kde toho vyžaduje jeho kšeft
a kde necítí sílu potteboou k despocií Kde však
se dali křesťané líčenou snádelivostí úapati, tam
náhle pocítí na rokou semiteká pouta.

Jak se židé aesimiiají. Uvedlijsmejiž,
jakou přísnou separaci provádějí židé v Haliči.
Nový příklad! Ruská „Zeměčina“ plše: „Obdivu
bodnou jest síle a intensivaret vzrůstu židovatva
v z-mích, kde soslábi cit národního sebevědomí a
vlastenecké ideály. Jak mech ve vlbku, kde je
muoho huiloby a málo vzduchu a ovětla, tak i
židé v takových poměrech ve zrovna rojí, Nedávno
spolčili se ve svaz čidovětí universitní studenti a
židovětí studající středoškolští za věnované židov
aké penize — z ciziny! Za tytéž penize zřízen ve
Švýcarska food k podpoře studujících židů z ce
lého světa. Foady tyto vzrostou jisté i různými
švindly, jimiž židé dovedou se obáněti při přelé
vání peněz s fondů k podpoře raského stadentstva
do fondů židovských. Židovská „Réč“ přináší
zprávu o novém židovském fondu světovém. V Ky
jevě prý byla konference vůdců ruského a zahra
ničolho židovatva. při níž projednávána otázka
zřízení fondu „židovských literátů a učeaců.“ Roz
hodnoto zahájít za tím účelem sbírky mezi židy
a jejích přáteli. „Rěč“ zřejmé klame raský lid;
na konferenci kyjevské uejedaulo 8e o zřízení
fondu (neboť fond ten dávno existuje a jsou jím
nejen židovští apisovatoló podporováni, ale i kfe
stanětí získáváníl), ale jen o částečnoujeho re
formal A co naše ruská „kassa literátů“ ? Ta
bestobu podporaje téměřvýlučně Bpisovately-židy|
A „fond akademie věd a umění“? Ten je přísta
pen jen — pokrokářám! Věrný, v pravdé ruský
upisovatel nemá, kde by pomoci hledal; za to žid
spisovatel má pomoc v pravo v lovo!“

Semité dovedou falšovati 1 jod.
V Oděse chtělo se otráviti 14 trestanců, kteří byli
odsouzení k doživotnímu žaláři. Vloupali se do
lékároy šalářního domu a požili všechen tam 8e
nalézající chloroform a morfium. Ačkoli však každý
po'il velikou dávku, přece jenom zůstali úplně
zdravými. Vyšetřováním pak ae zjistilo, že ty lé
kárnické příp.avky byly zakoupeny od jedné ži
dovské rmy. která provádífali ování lékárnických
potřeb ve velkém. Sbledáno, že ta firma skládá se
z veliké židovské společnosti, roztroušené v růz
ných krajích Ruska. Mooho vinolků již se nachází
v žaláři.

Tři židovětíi lékaři před sondeom.
Kratičká, alesejímavá událost: Dne 20. července
minulého roku rozaemobla se dcera rabína v Do
mačlicícn, saměstoaná v adejší blavní trafice, kteroa
má v ruce také žid. K děvčeti povolán byl ži
dovský lékař Wotitsky, ne něhož učinila „nemoc“
dojem, jakoby se jednalo o oměié vyhbnóníploda.
Nařídil, aby děvče dáno bylo do nemocnice a více
se oň nestaral. Zde ji ošetřoval židovský lékař
Mauthner, který konstatoval potrat; příslnánou0
perací provedl na ní třetí židovský lékař Haim.
Oba tito lékaři nenalezli žádných známek, svěd
čtcích o násilném vybnání plodu. Teprve když
děvče vážně onemocnělo, ahledali otraru krve,
Děvče se do:nalo, že porodaí bába Lieblová dala
jí nějaké prášky. „aby si pomohla.“ Drabý den
po dovezení do nemocnice Poláková skonala. Dr.
Maathner učinil o tom oznámení úřadům. Soudní
pitvou zjištěno. že smrt nastela otravou krve ná
sledkem požití fosforu; pokud pak 8e potratu t ýče
(jak piše „Venkov“), nenalezeny šáduó známky
násilného sasáhoutí $Proti porodní bábě Lreblové
bylo vyšetřování zastaveno a na jmenované lékaře
podáca žaloba. Okresní svud také všechny tři od
soudil a sice: dra Mauthnera k pokutě 90 K, dra
Haima 60 K a dra Wotitzkého L 30 K. Věichní
tři byli žalováni pro porušení $ 359. tr. z. (opo
menutí povinné péče). Odsousení se odvolali. Li
čení odvolací vykonáno bezvýsledně — byloť odro
čeno za příčinou předvolání soudních zaalců.

Přlstěhovalch do Ameriky za rok
1910 přibylo 1.041670, z těob bylo vráceno od
přistěhovaleckého úřadu zpět do starých zemí
24.270 čili každý čtyrycátý druhý. Nejvíce přistě
bovalců bylo £ Raske, Uherska, Balkánských
států a Italie. Amerikánům se všichni tito zdují
„Dežádoncím živlem“ a odtud se vysvétlí ons
ochranná číslice vrácených. Vždyť v r. 1908 bylo
deportováno (zpět posláno) jen 4458 osob, v r.



1907, kdy p.vad pristěbovalecký byl nejmocnějším,
pouze 6866osob. Vr. 1909byly předpisy spří

a tak byl přístap do Ameriky odřeknut již
1 osobám, letos pak dokonce 24.720 a stále
a stále so ozývají blasy hlavně s tad uplového
dělnictva po přitažení přistěbovaleckých sákonů,
na př. aby neznalí písma a čtení byli beze věsho
odmítání. Naproti tomu jižní státy přejí si více
přistěbovalectva, které by třeba neumélo vládnouti

„ ale dovedlo vésti plub a oháněti se špi
v uhelných dolech. Nejvíce křesťanských

s Uher, Haliče, ruského Polska atd. Ze severních
Uher před židovskými prácedárci Rasíni prcbají
do Ameriky a jioých zemí Šmabem.

Největší hedimy světa za nedlouho
budou míti v Liverpoolu, kde zdobiti budou novo
stavbu „Royal Liver Society“. Hodiny budou míti
4 eiferníky, z niché každý bude průměru 25 stop
(přes 8 metrů), minatová „ručička“ bude 14 stop
(41/, m) dlouhá a na svém nejširším místě 1 m
tlustá (silná). Trámoví každého ciferníku bude
vážiti přes $1/, tuny, a sklo, které katdou z těchto
4 ploch má obrániti proti nepohodám počasí, váží
20 metr. centů. Značky minutové jsou od sebe
vzdáleny ne 14 palců a číslice bodinové mejí
vzdálenost od sebe navzájem S stopy a 6 palců,
tedy přes 1 m. — Jak ohromných rozměrů jsoa
ciferníky, dokazuje okolnost, že na jednom s nich
BOčlenná společnost konala svůj banket. Jelikož
hodiny budou ve výši 220 stop (73 metrů), je
třeba, aby sklo kladlo co největší odpor. Je tak
konstruováno, že může vzdorovatí tlaku 11 tun.

Cena českých a německých kmih.
Kdo porovnává cenu českých a německých knih
katolických, shledává, že jest skoro tatáž, A přece
v nejlepším případě činí náklad české knihy 2000
exemp., kdežto nejmenší náklad německéknihy
činívá 20.000; tedy jest desetkrát větší nežli
v Čechách. Hlavní výda: při vydání kniby činí
vědy eazba a bonorář a tu jest veliký rozdíl fi
nanční, jestliže se výdaje za sazbu s honorář spi
sovatolský má rosvrhnout v Čechách na 2000
exemp., nebo v Němcích na 20.000 exempi. Na
příklad činí-li tento náklad 20.000 E, tu připadá
režie na 1 exemplář německý 1 K. Kdešto na I
exemplář český 10 K, — a přec čeští nakladatelé
stanoví ceny stejné 6 nakladateli německými.
Z tobo vidno, že české kniby, kdyby chtěli čeští
nakladatelé pracovat s takovým procentem výdálku
jako němečtí, musily by býti desetkráte dražší
nežli jsou.

Všelices. Ve vídeňském přístavu dunaj
ském ve Freudenavě přezimuje velmi mnoho lodí,
obydlených 1800 osobami, plavci a jich rodinami.
Pro tyto ařízen zvláštní plovoucí kostel, totiž
místnosti vlečné parolodi byly upraveny pro bobo
služby a v neděli slavnostně vysvěceny. — Na
třetím sjezdu čes. okresů v Prase vládní osnova
zákon o zřízení kraiských zastupitelstev a zá
kona, jímž se upravuje užívání obon zem. jazyků
při samosprávných úřadech, byly prohlášeny za
naprosto nepřijatelny. — Pardubice mají obyvatei
22.000 (vzrůst o ), Mladá Boleslav 17.000
(vzrůst o 4000), Náchod 11.800 (vzrůst o 1702),
Král. Vinohrady 79.314 (r. 1900 52.501), Smíchov

60.390 (r. J900 47.179) Karlín 26.148 EAOY,Nusle 38.600 (více o 18.000). Ve Vídní dle N.
napočteno přes všeoky násilnosti 130.000

. — Ve Ltrověobjevil se na ulíci úplaě nabý
žid, jejž na ulici vyslal židovský spolek, eby
timto způsobem vyvolsl demonstraci ve prospěch
Sidovské ankety na haličekém sněmu. — V Ber
líně napočteno 8525 slovanských dětí. — Nejvíce
koktavých jest ve Francii (oa tisle branoů u od
vodu 7,v Rakonako-Ubersku 3). — Ve Francii a
St. Didier-la-Seanoe a Grazae objevili se nedávno
vlci, kteří ve Francii byli považováni sa vymřelé.
— V Michli u Praby vloupali se donad neznámí
pachatelé do kostela aodcisili poslatené cíbo
rlom « pozlacený melchisedech v ceně 1670 K.
— Posl. dr. Gessmenu 29. ledna navětivil Poštor
nou, při čemž uvítán starostou Beránkem a sta
rosty okoloích slováckých obcí a podána ma —
sůl a chléb, České dítky pak ještě mucili před
pány defilovati. Tak vítají odrodiloj nepřátele
české krve. — Posl. Wolf vysval čes. posl. Kotláře
na souboj, že v posl. sněmovně vyčetl, še posl.
Wolf učil se piloě česky a že čes. učebnici dosnd
nevrátil. — Na Kavkasu řádí vánice velmi zhonbně.
— Na r. 1917 chystají v japonském Tokiu svéto
vcu výstavu. — V Jchanesburgu v Oraňeku v již.
Africe poprve objevil se před soudem Zulukafr
(černoch) Jakoobhájce. Jiný Zolukafr zasedá jako
poslanec v parlamentu jihoafrických spojených
států. — 48 p vězení za českou odpoveď pří
ačítání dostal aesistent státních drah Škarda
v Kašticich, okr. Podbořany v Čechách. — Mi
nulý týden nekali na lukách u Třeboně otavy,
které od loňska byly satopeny. Voda nyní odpadla,

prototřebosétíza příznivéos otavyzkosili aspoň na stlaní. — Ve Vídni po dlouhém
čase prodává ae zase erbské maso, kilogram o
10 hal. laciněji než obvykle. — V Mnichově od
sbuzeno bylo soudem 7 eklepníků s jednoho mai
chorského pivovaru do věsení as 2—7 neděl, že
nedolívali a tím obecenstvo šidili.

Výmesministra Glombiňského. Mi
pletr železnic prof, dr. Giombižeki vydal právě

výnosnavšechsařiditelstvídrab,vekterémse
podřízené úřady vysývají. aby ve styku se séra
pamy jednaly, pokud možná, s největkí samastat
ností s neodvolávaly Bona instance drubé, a dáje.
aby neroshodovaly pouze dlo snění slovního, nýbr
dle ducha ustanovení. Tím má býti doprava, pokad
možno, přizpůsobena moderním poměrům.

Noclál. domokraté jako zaměstna
vatelé. „Č. 8.“ píše: „Do nedávna nadávali 800.
demokraté každému, kdo řekl, fe pivovar v Rad
vanicích u Mor. Ostravy není dělnický. Terdilí,
že je ryze soc. demokratický, třebaže patří ka
pitalistům Skaretovi a Karpelesovi, kteří ovládají

Jikťoval a zajišťaje straně část výdělku. Teprve od
té doby, co jsou spory mezi autonomisty a cen
tralisty, spívají jinou. Sám zemský orgán strany
Boc.-demokratické, „Rovnost“ píše už „dělnický“
pivovar v uvozovkách. Proč tak najedoou ? Skaret
a Karpeles a tedy celá upráva pivovaru táboou
8 centralisty. Na žádost sekretáře centralistických
pivovarských dělníka chtěli propustit všecky děl
níky autonomisty. — Ale aby to nedělalo tolik
blaku, propouštějí je po jednom, ale souetavně.
Tak se rozumi svobodě v soc -dem. straně. A když
8e jí tak rozumí proti samým sociálním demokra
tm, jak by jí rozuměli proti drabým ve svém
slibovaném socialistickém státě a všude tam, kde
by se stali stranou vládnoucí? ©Podotýltáme, še
délaickoet pivovaru je pastý Svindl, Jako dělnickoat
velkonákapní společnosti vídeňské, která ovládá
sociálně-domokratické konsumr sa prospěch téhož
Skareta a Karpelesa.“

Česká bamka v Prase. Bilenčníochůze

Dle ukončených prací bilančních jsou výsledky do
cílené zu oplynalý rok nad míru utěšené a moobem
příznivější, než v roce předchězejícím. Čistý zisk
při nezměněném akciovém kapitálu Činí téměř 8"/,
hrubého zúročení tébož proti 6%/,roku předešlého.
Tím saručena jest nejen značné vyšší dividenda,

hd zvláště silné mimořádné dotace reservnímuondu.
Česká banka úliálka v Liberci za

hájila 20. ledna avoji činnost. Organissce Aliálky
evěřene prokoristovi centrály panu Václava Vá
čovi a k vedení fliálky ustanoven pan Radolf
Blažek, dosavadní hlavní likvidátor pražské can
trály, jemuž byla adělena prokara. Likvidétorem
Blidiky jmenován pan Josef Koudelka, pokladní

conrek. D> představenstva povolán epravaí radou
ředitel České záložny v Liberci a majitel realit
pan Karel Dítě. Jakkoliv místnosti fliálky dosud
zevně nejsou upraveny, těší su tato saačné posor
nosti obyvatel obou národnostní.

Na židovského lékaře vydán uaty
kaě. Okresní soud vídeňský stíbá zatykačem ži
dovského lékaře, 86 roků starého, jménem Bedřiob
Loev ve Sehweinberynu. Tento židoveký lékař po
moobo roků páchal nemrarnosti na nemocných
dívkách a vdanýchženách, bobatých i chadých,
a pak se s tím ještě svým soadrubům, mladým
israelitům, chlubil — jak převeliký počet dívek
a žen sa celá ta léta shanobil. Dr. Loev jest sa
rozen ve Vídní. Když tato ohavnost vyšla na jevo
a mesi lidem, zvláště meti muži, povstalo hotové
vzbouření, ta židovský lékař MUDr Loev za Čas
vého rána z místa zmizel, nebot dobře věděl, že
sa jeho sločiny na ubobých pscientkách ho oče
kává stráta lékařského diplomu a šaláť.

Nové děsné zprávy © řádéní mom
golských rot tureckých. Velikévzrašenípů
sobí, co všecko zjistili bulharští poslanci Dorev
a Pavlov; tento konstatoval, že v posledních mě
nlelch „odzbrojovací“ skee tarecké v Makedonii
a Starém Srbsku bylo vojenskými komisemi stý
ráno 4900 křesťanských Slovanů, s nichž moobo
desitek na vědy smrzačeno a 11 pod ranami vy
pustilo ducba. Ale pobodlná diplomacie evropská
při tureckém dvoře vsružila se teprve, když o
trýznění v Makedonii a tribuny parlamentu pro
mluvil poslanec tarecký Lutfi beg. Řečník kon
utatoval, že všichni satčení, jakmile byli dovedeni
na úřad, nejprve byli bití dabovou bolí. Kašdý
dostal na přivítanou padesát ran, někteří více.
Drahý stupeň mučení jest, že mučenéma přivášou
provaz na krk « sbýbají ho tak dlouho,až se ma
biava dotýká nohou, načež bo bijou čtvrt nebo
půl bodiny Tento způsob močení nazývá se „domus
topu“. Třetí stapeň močení je teato: Mučitelé se
razí do semě dubovou hůl, mučeného přinuti, sby
vasi volný konec bole do úst, načež jej za nohy
sdvihají, až celá tíha těla tlačí na hůl, ješ muče
nému voiká do krka, dnsl a zraňuje ho. Oblibe
ným způsobem trýznění jest, še nešťastníka savrou
do „dolapu“ (skříně ve stěně), kde musí stálo
stát, nemoha sebou pohnout. Světla nevidí jen
Jednou za den, když mu přinesou chleba a vody.
Moosí tak byli věznění několik měsíců. Lutfi beg
ukázal, že nebývají mučeni jen křesťené, nýbrá i
mohamedáni, když nejsou jednáním vojeoské ko
mise, policie nebo žandarmerie spokojeni. Mučení
byli na př. Mustafa Ata efondi, právník, Hafas
Kamal, zeť bývalého poslance Kemale bega, Abdul
Rachman efendi, člen politického klubu, jenž po
tři měsíce nosil na nobou řetěsy 60 kg těšké. Ně
kteří mučedníci spáchali sebevraždu, aby své muky

které zároveň uveřejhujepůvodníkn so Skopijeobsahující mimojiné tyto zprávy: „Rádésíturecké
soldatesky nepřestává, naopak denně ne množí
nové případy. Nedármo ve Forisoviči v noci ně
kolik opilých vojáků chtělo pokradovati v.pijatyce,
odebrali ee k hostinci Jovana Sinadinoviče, a jeli
ne dělati rámus, vyzývajíce bostioského, aby jim
otevřel bospoda, ješ byla zavřena. Když hostisaký
nevyhověl jejich přání, vyloupali dvóře a raikli
do místnosti, načež nadávajíce a vyhrožajíce chtěli
vailoonti do bořejšího poschodí, kde hostinský se
svou rodinou spal. Ale Binadovič jal se volati o
pomoc, která ma štěstí záby přišla a sachránile
Jej 1 jeho rodisu od stýrácí zořivých vojáků. Ve
vočitraském kraji mosí arbský lid enášeti neslý
chaná násilí mohamedána Ameta.agy. Ten slotvor
přivlastnil si četné pozemky srbských sedláků. jež
nyní pohání na soud. přestoupí-li se svým do
bytkem na „jeho“ půdu, a nejsou jim nic platné
soudní rosendky, kterými jich vlestnické právo aa
ty pozemky uznáno. Několik sedláků z Gojbalje
vyhnal arcit Amet-aga s jejich statků, úsadiv Be
sám oa cich. Úřady torecké, kterým případ ozaá
men, nebnoly ani prstem, aby vyboštěným sedlákům
Jich usedlosti byly vráceny. Jak si nedbale počínají
turecké úřady, když jde o křivdu, opáchanou pa
křesťanu, svědčí nejlépe okolaost, že Aroeuta Ajdara
Sokola, který sekeron zabil jednoho Srba z No
vého Sela, aní nohnoali k zodpovědnosti za jeho
sločinný skntek. Totéž av stalo, i když jiný Arnaut
střílel s pušky na Srba Živka Atanaskoviče ze
Blivovice. Nemlavím o četných případech krádeže,
jež soud, jsou-li pachatelé mobamedání, vůbec
nestíhá. O těch hrosných poměrech mlavil právě
tyto dai arbský poslanec v tureckém parlamenté
Sáva Stojsnovíč, poukázav zvláště na neaveřiteloý
fakt, že v jediném gilanském okrese řádí sto
šedesát sondné vyhlášených bejduků (loupežaíků).
Avšak tarecké úřady v Makedonii, mleto, aby vy
plenily tauneřest, která očí abobý srbský lid,
vymýšlejí všelijaká „spikoutí“, jem aby jej mobly
týrati. Nejlépe se to okázalo při odzbrojování,
když ste příslušníků srbského národa bylo ukrutně
mučeno, že chovají u sebe pumy, a puma u žád
ného z nich nenalezena. Vývodům posl. Stojanoviče
dostává se právě potvrzení veřejným listem, kterým

jej arbětí pohlavářivyejají aby zakročila vlády,
. nad vrahempopa Mika,mohamedánemAmdijou,byl vynesen rozsudek, neboť gilanský soud činí vše
možnéaby vrah srbského hněze zůstal nopotrestán.“

Novéaprávy v „aooimilnei“ židů ha
Měskkých. Haličtí židé vyplňovali přisčítání lidu
rubriku o obcovací řeči slovem: tidovská.Žídov
ská řeč však není v Haliči uznána za řeč v semi
obvyklou, a proto úřady nutily židy, aby se pfi
hlásili k jiná řečí v semi nznané. Nežžidé setr
veli při židovštiné a neustoupili od ní ani když
byli pokutování. V Krakově saplatili židé proto,
že nechtěli ec jinak sapsati než s řečí šidovakou,
přes 2000 K pokuty. Přes 6000 židů jen v Kra
kově odepřelo úkrtaouti řeč židovskou a magi
strát uvedlo do úzkých. Magistrát krakovský se
neodvášil totiž pokutovati tolik lidí — a proto
se obrátil o radu k místodržiteli. A touto začíná
odpor židů lámati. Ve otfedu minnlý týden vydal
výBos na všecka okresní hejtmanství, aby židé
byli napřed napomenuti, ps aby bylí pokutování
az 40 K, a nepomůše-li avi pokute, aby byli k ú
řadům předvolání a po jich výslechu aby úřady
obcovací řeč židovakou dikrtly a nahradily řečí
v zemi obvyklou. Tento výoos přirozené šidy v celé
Haliči podráždil, x židé ve všech větších městech
pořádají protestní sohůse.
-—————————————————

„OBNOVU« V PRAZE

M

Srdečnýdík|

vzdávají v úctě podepsaní
veledůst. panu Dr. Reylovi,
c. a k. dvornímu továrníku
p. A. Petrofovi, c.a k. setníku
18. pluku p. Novákovi, a
c. a k. kapel. p. Mádlovi za
veškerou a vzácnou ochotu |f
prokázanou při „Poslední

léči“, pořádané 28. ledna t. r. |

a
haj

a.

—

P. T.
vzácným hostům z Hradcs
Králové a širého okolí vo
láme: Na shledanou!

Přátelémyslivosti |
z Hradeo Králové a obmlí.



(Zasláno).

Pasu

BohumíiluBekovi, € I
majiteli sávoda sochařského .

|v.Moře Slutné.
Bdělujeme Vám, de od Vás objednaná ov. kří

úové cesta, na plátač malovaná, je dílem krásným,
hteré kapli naší velice okrášlilo. "Kašdý návštěvník
eludeb Boších její provedení chválí, zejména ty krásné

výrsné tváře, které překvapojí. Náš důst. p. kateete byl překvapena nám její provedení, jak melba
tak i sarámován chválil. Prvaf jeho otázka byla, od
kobo je objednána. Doufáme, še i on Vám avé uznání
sašle. Přijměte náš nejopřímnější dík, de jete naši
důvěru vo"6 skládenou nesklamal.

Chosme a můšeme Vás bospočně kašdému od
porušiti.

Binar a Alžběta Borzáškoví.

Ve Škvrňenech 18. ledna 1911.)

pjí
i kony pro její:i nedostižitelné;

přednosti. Jedi
ná skutečná ro- |

; dinná káva! La- /

jciná a zdravá.|

Kostelní prána
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřisenía opravy oltářů, soch atd.
odborně,levně a solidně provádí

JOSEE MIKULECOC,
umělecký závod v Hradeí Králové.

Četná uenání od old. úřadů duchov. k disposici.

ORP“©Kupte a ronálřujto spls -Jy
„Justiční vražda““

Ferrerova ve světle
rozumu a pravdy.

Stran 02. Cesa 16 hal, PH hromadné zásilce větší slova

Objednávky vyřizuje administrace

v „Časových Úvah“ v Hradel Králové.

O
Račte si psáti o vzorky

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo.MB„izájemnost“ m
©" v Hronově čís. 186. "8

Vývoz lněného a modního zboží.
Doporočuje v m jakostech k zimní sezoně:

Modní látky ,dámskéi
plátna,damašky,u "dr zatí P nekat“
P hetyaká.překrásnýchazNÍry ne kašle
M9“ Výbavy pro nevěsty “U8

„66 lovné,. yt Velkolep běr. Mnoh

úktalnýchuznánín St, Vonapřes0 Ka.lášno vyplacená, 1 balík vkusně rosdružených=== ==
+Obdrátte tomej lepši:

-.$ 4 v .

NNN
Jana Kotrče

G. k. mistodržitelstvím Koncessovaná

prostředkovací

a TOZÁŮNÍ Tanoeláh
v Hradoi Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prodejkou
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
ce záruku

správnostiprovedení.

na svůj účet za hotové

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

r

Obrat 4,320.000 K.

ssenm
|
%

dan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

PRAHA-I,
č. 145 st., Malé Karlova (+. "7
al. čís. 29nové blíže Ma- a
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná

městí pod loubím) deporučuje se

rámy, stěma, vsaseními.
Vefkeré rozpočty, skizay | odborná rada bezplatně, beze

vší závaznosti ku definitivní ohjednávce.
OY“ Neačetnáveřejnái písemnápochvalnáuzná.. =

Založeno roku 1836.

Fotografický aparát
detektivní komora pro 12
desek 12 krát 6:/, s Mars
Anastigmatem a stativem

Adressu sdělí administrace tohoto listu.

Objednejte si Dra Reyla důkladný spis

Úkoly soeiální polky.
Nepostrádatelná příručka pro naše spolky

sociální pracovníky, jskož pro každého, jenž choe
o sociálních potřebách nabýti přebledného poučení,
Spis neposýlá se bez objednávky na ukázku. Cena
3 K. Pro ebonesty „Obnovy“ 10%, sleva a franko.

Objednávky přijímá a vyřisuje

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.

Přes 35 roků stávající

zvěřinářství
8 prodejemmouky a vařiva S9© prodá sa
příčinou stáří majitelů. Nejstarší a největší toho
druba obchod (se stálým zákaznictvem) ve velkém
posádkovém městě. Velké studené sklepy. atáj,
odd. avět. e mechan. mandlem. Hodí se výb. pro
inteleg. a přičinlivé manžele. Zualost něm. řeči
putná. Nab. pod zn. „Jisteta“ do adm. t. I.py

žovécesty

Nákresy,rozpočt

áradazdarma.kří:

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

karda,Brno,

zhotovujeadodávámalovená vedení,

sítěavšezasazenovMosaikyaklennépro
v gaj

Uměleckýústav B.S
promalbenaskle dodávátatoi sželeznoukon strukcívlastnívýroby,ochrannévzorumosaikov hatšíhoprovedenífigu



ZAKONA TOTOAAKATATNÍ

ZALOŽEN R. 1868.
ZALOŽEN R. 1868.

K

Ý Přijímá vklady na běžnýúčet, vkladní knížky a poklado, pookázky na úrok 4 3 P: 5
n dm (E

ň
Daň důchodkovon platí ústav sám. — Vkladní kníšky a slošní lístky poštovní spořitelny zdarma. K

SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY.

Koupě aprodej oeanýchpapírůukládesich,lesů, rent, doris, ralat atů.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho draho. — Financování podniků K
obchodních a průmyslových. — Vadia a kance. — Eskont faktur a směnek. — Barsovní rozkasy va ;
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kaponů. — Inkasso tažených
papírů. — Promessy. — Bpráva cenných papírů. — Záloby na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre- g
ditivy. — Rembonrení, duňové a celní úvěry, — Součinnost při zakládání nových podniků všeho draho. ň
Skladiště spojeno železniční kolejí s nádražím. — Výhoda rooxpodice. — Informační oddělení. — Cement. c

Jan Novotný,
Stanice sev.-záp. dráhy Ostrom ěŤř. strojní kamenoprůmysl

v Újezdě Podhorním.

Št AVIKÁNO

došly rázem velké obliby, hdekolivbyly sa
vedeny, pro svoji

epartní chuť a
elegantní balení,

v čemě předčí všechny udejší | oisí lahůdky.
1 krabice (26 kusů) ka prodeji B 10 h za K 2.
Jediný výrobce:

Prnní česká akelorá společnost
lováren na orlontalské cukrovinky a čokoládu

MA KRÁL. VINOHRADECH
dříveA. MARŠNER.

SELADY: Prahs, Ferdinandova 'tř, a Václav. nám.
Vídeň VI. Theobaldg. 4.

Ž

m Vkladypřes 10,000.006-—

p Centrála v Praze.
ň

i | Eokont směnek I faktur
Úvěry všeho druhu I

U

> halK oS
M8 SD“ V S L SS VV M“

běh
we449 -0

zúrokuje

za niž ručí:

L obos Vypokomýtaká,A. všishnl poplstulal, 3. roservní fond

Ah. kapitálK 40000—

Vadiaakance o 4
an!2.

a kokoem. [© Borsovní obchody .
bd
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Kulturní jiskry.
Nejlepší přátelé. Vídeňská „Pravda“

píše: „Nejlepší přátely má česká menšina vídeů
ská v kruzích katolických To jest nepopíratelno
těm, kteří líbáme chladné již ruce zemřelého br.
Jaca z Harracbů 8 jeho darem 100000 K na
český kostel vedle 3000) K na českou školu,
kteří vřele tiskneme ruku našeho milého br. Karla
ze Seilernů za dar 50.000 K na český dám, kteří
jsme tolik vděční prelátu dru Hornému za jebo
dar 40000 K na katolický dům. kteří aezapc
meneme prof. ra Drozdovi jeho 30.000 K, věno
vaných na České podniky, u kteří d-bře známe
štědrou duši vlastenky naší Thonerové. A co máme
těch obětavých a nejobětavějších z fad skromných
složek, dělníků, řemeslníků! Věru, katalog dobro
činoých ve Vadoi jest katalogem katolíků|

Rokolevé a Orli. Pokrokářští Sokolové
ve svých listech uveřejňují polemikus „Čechem“,
který poukázal sokolským ctitelům Jana Žižky,
jak tento nepřemožitelný vůdce ctil Nejsvětější
Svátost Oltářní. Ve vojenském řádě Žižkové
„mobou 8e naši Sokolové dočísti, žv prostým
srdcem věřil Žižka z Trocnova a Kalicha, že
v Nejsvětější Svátosti Oltářol jest tělo a krev
Pána našebo Ježíše Krista Boba všemohoucího a
proto staral se o to, aby všichni tuto svátost při
jímali e bázní, 8 náboženstvím a poctivvstí nej
méně v neděli každý týden.“ Die tohoto přání
Žižkova věsk „moderní jebo Ctite.é se neřídí.
Potud „Čech.“ — Pokrokáři odpovídají, že ce
vojenském řádě Žitkovó jest psáno též: „Třetí,
abychom kněžstvo přivedli a uvedli k živo'o Syna
Božího Pána Jesu Krista a k životu apoštolskému,
a uadání jich a zboží svatokupectví rušili a zkazili
8 pomocí Boží.“ A ten odstavec spojuje nás Su
koly z dvacátého století s Žiťkou století patnéctého.“

Jest předně otáska, zda vůbec mohou pro
blašovati Žižku za svého lidé ti, kteří kráčejí
přímo a okázale proti základním zássdám tábor
skébo vůdce. Ten bojoval 8 vojskem křesťanským
netoliko proti Němcům, ale i Čechům ve slažbách
idey náboženské, prohlašoval, že chce zavésti
starý křesťanský život; tedy v jeho programu
bylo: křesťanství ve veřejném životě oo nejvíce
upevniti, potrestati ty, kteří by si vybražovaliná
boženství jako věc čistě sonkromou. Boj Žižkův
byl v prvé řadě bojem náboženským. Takév teb
dejší hymně busitské jest sice vášnivá výzva k bá
jení „Zákona Božího“ (ovšem od Hositů vysvět
leného), ale ani slovíčko o vlasti, o bájení zájmů
národních. Sokolové však jdoa obráceně. Volají
neustále „vlasť“, ale proti veřejnému vyznání ná
boženského přesvědčení staví se tak fanaticky, že
se spojují (jako volnomyšlenáři) i 8 německými
židy, jen sby náboženství bylo vyštváno se samých
škol. Podvrocejí základní věroučné články křesťan
ské, čímž se staví ostře proti hlavoímo úsilí
Žižkovu; pro takové lidi neplatila n Žišky šádná
anášelivá disputace, ani nejmenší přízeň, ale —
ohnivá hranice. Odmysleme st u Žížky nábožen
ský zápal; co pak zbude z té celé rázovité posta
vy? Ale — poněvadž rozbijel
lické, již ho vlekou volnomyšlenkáři ve svůj střed
a tančí kolem něho jásavě jako kolem svého krále.
Ubobý Žižka, v jakém to úpí zajetí! Kdyby se
začali katolíci blásiti k dra Hajnoví, dru Baxovi
a Dykovi z té příčiny, že tito možové bojují proti
masarykovcům, spáchali bycbom podobný koyf,
jaký páší atheističtí Haecklovci, okazojící abohého
Žižku s dryáěnickou reklamou ve vlastních pano
ramatech.

A dále: Žiška tedy chtěl, aby se kndžstvo
reformovalo, aby se rašila politická vláda kněžstva,
aby přestalo svatokopeotví. Opatrní Sokolové ne
připomínají, zda se to tektikon Žižkovoa dařilo.
Právě z rukou táborských a jiných radikálních
kněží busitských kouřila se krev nevinné prolé

vaná. Dle kásaní fanatických kněží táborských přiJaty od táborů tyto y: „Každý věrný, kněz
kterakkoli duchovní, jest zlořečenej, i kterýž meči
svému tělesně zbraňoje od pomsty a od vylévání
krve protivníkův, zákona Kristova; ale má race
své umývati v jich krvi a posvětiti.“ Tak zasaa
menává sám svučasný ovědek, Husita Vavřinec
2 Břesové. Sami kněší vodili lid k bitvám a na
kásaních naváděli své věrné, aby „bylo bojováno,
mordováno a přinuceno k sákonu Božímu.“ (Winter:
Život církevní v Čechách, 13.) A Vavřinec z Bře
zové píše, jak kněší táborští surově pronásledo
vali samy kněze kališné, kteří byli umírněných
náboženských názorů: „Všecky faráře i kněze,kte
Hěto při evých osadních farách ovce své věrně
slovem Božím a rosdáváním těla a krve Kristovy
pod obojí spůsoboo krmili a a pásli jsou, násilím
s jich dvorův a kostelův, kdyš mše sloužili, ornáty
na nich trhajíce, jímali a svázané do Hradiště

Tábora vodili jsou.“ U Emlera, 414.) Eališnýmistr Křišťan káral "ábory: „Vistež, kacíři, že
Kristus nechtěl jest, aby učedlníci kupovali sobě

meče jn, tělesnéma.“ Kališnýmistr Příbram d o tá kněších že by tí
„muži krvaví“somšll knětin býti. :

Táborěcí kněží dle památných čtyř pražských
článků neměli světsky pavovati. Ale i husitští |
prot.voíci Táborů říkali že kněší čáborští přes lo
panují a „císařují“. Prý v kašdém jejich městě
jest knds „hušmanem“. | Kněší dosasují konšely,
roshodují v soudech, vyhámějí s měst, koho chtějí.
(Srv. Winter: Život cirkevní 9, 14) Sokolové nyní
proti kněžím katolickým 8 průhlednou tendencí
bez řádného vysvětlení pravého účelu a okolností
vyvolávají slova Kristova: „Mé královatví není
£ tobotu světa“ Nemají však Sokolové dle pravdy
raději konstatovali, še proti tém slovům nejvíce 80
Proviňovali právě kněší Žiškovi? Nikdy v Čechách
nesavládala tak drsná kněšská tyranie, nikdy tak
besohledně v rukou kněšských se nespojovala mos
politická a vojenská jako sa válek husitských
Kněší sami bylí mezi předními vojenskými vůdci
Politická a vojenská moc táborských kaěží rostla
samému Žižkovi přes hlavu. Vždyť na př. na slova
vášsivého kněze Aotscha odepřela jedoa část bo
jovníků táborských Žižkovi poslušnost, takže Žižka
bez meškání Antocha zpolíčkoval. Podařilo se tedy
aspoň samému přísnému Žižkovi přivósti vlastní
kněze k životu apoštolskému? Vodil av Pavel ve
ké armády na drancovácí do cizích zemí jako

po válce roshostilo se v odebračeném knéšstvu hu
sitském svatokupeciví horší meš v kndistvu kalo
lickém, káraném od Husa, to dosvědčuje zvláště
busitský podkomoří krále J.řího Vaněk Valečovský,
správce a jiní Husité. Tudíž — snadno jest chtít,
bůře vykonati.

A volnomyšlenkáři že by si přáli, aby kněž
atvo aavyklo životu přesně apoštolskému? Dobráci.
nesekejte svými zuby do vlastního jazyka! Vždyť
přece velebíte otrocko-aristokratickou antiku, kdy
byli apoštolátí kočží křižováni « upalování. Sami
jste tleskali, když křesťanství bylo prohlašováno
za jed z Judey, když byl veleben život antický ae
avými pozemskými radovánkami. Jen tedy po
hansko-antickou tógu, kterou ste tak rádi oblekli,
vepřikrývejte najednou farizejsky oblekem česko
bratrských asketů. Necblabte se Žižkou, který byl
s táborskými duchovními největším nepřítelem an
tiky a který byl ua sto bonů vzdálen od záchvatů
volaomyšlenkářských.

Program Orlů jest důsledný. Zato však ne
důsledné jest jednání Sokolstva; toto volá, že chce
národ ejednotiti k obraně proti krvi cizí, satím
všuk vylučuje ze svých fad české katolíky a při
jímá šidy. Sám eokolský vůdce dr. Scheiner byl
napaden, jako by nadržoval „klerikálům“, když
nechtěl členy katolických spolků prostě ze Sokola
vybazovati. V odpovědi své napsal v „Sokole“ fa
natikům: „Dle mého souda nebylo by správné vy
mýtit z jednot našich šmahem všechny, kdož jsou
příslošníky nějakých klerikál. spolků a stran.
neb.ť členství to jest u jednotlivých osob růzoými
poboutkami diktováno. Vždyť u převážné většiny
jsou to ohledy rodinné, společenské, materielní, u
některých názory politické, ekonomické a maobých
i opravdocé přesvědčení vnitřní, povná víra v ké
sená dogmata. a jiných nevědomost, nedostatek
aoodu a pod Ti všichoi že oepatfi do našich řad je

Napsal též, že česká obec sokolská loňským
usnešením se odcbýlila od aměra, pro který bylo
Tyršem založena. — Jest ostatně pravdou stále
zřetelněji se jevící, že Sokolstvo nynější jest v prvé
řadě válečným šikem proti Českým katolíkům a
pak teprv sdražením vlasteneckým. Odchýlilo se
tudíž radikáloě od vlastního úkolu; nechť tedy
místo frásovitého napomínání jiných raději samo
se vážně porozblédne po táboře vlastním a dbáo
svou vnitřní reformu. Sokol ei sám křídlo přerasil
tepáním do katolické tvrze, takže rychle klesá;
Orla však mladé peruči nesou vzhůru. Nedáme Be |

Bozcharakterní podvodyprotestant
ské. Roku 1910 jel do Ameriky z rozkazu pa
pežského ruslnský metropolita Ondřej Szeptycki,
arcibiskup Lvovský. Visitoval též Rusíny kato
lické v západní Kanadě a tu s největším rozboř
čením vyslovil se o řádéní protestantů proti ka
tolikům: „Bylo nám řečeno, še si protestanté vy
volili naše lidi za kořist, ale nutným bylo posnati
osobním stykem tuto zkázu. Sbledal jsem, že pro
testantské společnosti misionářské podplatily lec
koho zoajícího rusínsky, aby mapodobil sloušení
mšesv, ,udělovánísv. svátostía abyse
co nejvroucnéji veřejně modlil sa Sv. Olce, papeže.
To všechoo pouze proto, aby lid oklamal a svedl.
Takové jednání jest hanebné. Ba stalo Se i, že
dali poníse jakémus ruskému šídu, sby napodobil
kněze mši sv. sloužícího a takto aby did klamal.“

U nás chce se udržeti protestantský ovčimec
proskými markami, v Kanadě se pracuje bezebar
akterními podvody. A to prý má býti návratkČí
stému evapgelin!

Strana lidověpokroková na Horavě
a soc. demokraté. Samy „LidovéNoviny“se
mity Stránokého jiš se masily ozvati proti křiklavě
nevlasteneckému počínání českých soc. demokratů.
— Při posledních ří volbách pokrokáři a
pokrokoví agrárníci š (jakon nás) volili
PRE Elena“ woe.demokraty.Nl věskpo

krokářští brdinové chytají se za blavu nad tím,
co jim provádějí rudi spojenci a chráněnci. „Kle
rikálové“ osvědčují i nyní, jak jim na erdci leží
solidarita národní a proto jsou Členy Českého
klabu. Leč o soc. demokratech plňe lidovépokro
kový brněnský orgáo: „Těch 27 poslanců pociálně
demokratických, které český národ v omámení
sliby volebolmi do vídeňského parlameztu vyslal,
těch 27 českých poslaaců je strátou pro prospěch
české věci. je jejím seslabováním a skracováním.
Čeští sociální demokraté na příklad byli v čele
všech snah na vymýcení obstrukce z poslanecké
sněmovny a byli vysíláni pokaždé do první řady,
když česká delegace sáhla k ostřejší taktice v ní
proti o:přátelské vládé. Čenili tak vždycky s he
slem v zájmu dělovati parlamentu; jakou cenu
tato dělaost má, měli jsme příležitost nesčetněkrát
jim dokázati. Bylo to vždycky jen promrskání
oněch potřeb, které viáda bez vétšivy, vláda a nej
reakcionárštějším programem potřebovala.“ — Viau
na poškozeoí věci narodaí, volbu sociálních de
mokratů má ovšem v proní řadě strana lidové
pokroková, která z protikatolického fanatiamu obě
tovala zájem všenárodní.

Moderní proudy a evangelíci. Hezky
teple se to aedělo evangelíkům v cizích teplých
boízdech. Tito pomáhali téměř všem nekfesfan
ským živlům proti katolictva; posilovali strany
protináboženské, ačkoli viděli, še tím autorita
evangelia trpí. Za avé bořivé služby 40 ovšem <č
Bili osobní immunité. Protestovalo 8e proti evan
geliu, křičelo se, že Kristos ani neexistoval. Ale
proti samým evangelíkům, ačkoli se podrážely ve
skutečnosti sáklady jejich viry, — proti evange
lickým osobám se nevystapovalo. To jízlivcům
evaogelickým stačilo. „Ať si jest Kristas boha
prázdné svižován! Jen když my sedíme v teple!“
libovali si v taji duše vé evangehčti klerikálové.
"Nyní však, kdy protikřestanské proudy již moufe
nínských služeb evaogeliků notně nepotřebají,
kdy stanovisko evangelizkého tábora stále jeví
křiklavější nedůslednost, ozývají se spravedlivější
kritiky i v listech protikatolických. Např. národné
sociální „Naše Právo“ dne 27. ledna napsalo:
„To, co většina učitelů se značkou „katolík“ po
vatovali by za velikou ostudu, za nedůstojno svého
stavu, to evangelický učitel zcela klidně udělá.
Jaké poměry vládnou na jejich čistě konfesionel
ních školách, že svobodomyslný učitel ochotně
káže za nemocného „dvojetihodného“ pána, jeho
obskakuje, jemu varbaničí, k němu aa bostiny
chodí, schůzi začíná samým Sionem atd., není
žádným tajemstvím. Daes neklidné pitří se v bu
doucno, až řada učitelů rozejde se každoročně

nového klerikálního ústavu Bubenečského a při
tom opomíjí se, že tak děje 8e již léta na evau
gelicko-klerikáloím ústavu Čáslavském. Lateligent
katolík — se svojí církví doůčtoval, iot-ligent
evangelík je sloupem své církve. [ studentstvo
vysokoškolské má své evangolické sdružení, nu
což ovšem je potřebí větší porce církovatbo nitéra.
— Jsem sociglisrou, avšsk jenom kousek. Já sí
moho na vrata, na novou chalupu (což nyní již
katol. ani nenapadoe) udělat kalicn jako taplák,
na tom nikomu nezáleží. Jsem evaogolík a kdo je
víc? Toť symbol mého socialismu, tot můj proti
klerikalismas. A myslím, ze 80 ve své diagaose
nemýlím, řekau-li, že kdyby měl kandidovati za
poslance nějaký dvojetibodný páa, obdrží hlasy
svých oveček, ať patří k straně třeba římské ...
Takový lid není schopeo mravně, lidsky žíti, ten
hledá polepšení sebe, jenom kdyš čelem bije
v prac země, jenom, když se spoutává V regula
kasty. Katolíku ani nenapadne postit 86, kdy si
farát vzpomene, žid však v očekávání svého Me
ojáše, raději hlady aschne, než by porušil zákon
Mojžíšův . . . Jak volnost myšlenky jest evange
licismem chápaná, je pozorahodno. Dokud Volná
Myšlenka přinášela stati protiklerikální (proti
římské politice), bylo radosti a stoupanců řady,
když však pookázalo sei na klerikalismus ovange

doký: och jé, ta mnoho bojovníků hodilo zbraňo žita.“

VJaponska hynou anarchisté boze
slávy. Rašti banditébylina šťastnéplanetě; čím
více vraždili nevinné lidi, kteří 8e ani politikou
nezabývali, tím více je židovský tisk chválil. A
oc. demokraté zcela nerušeně konali pro né ve
ké, poněžíté sbírky, k nimž nabádali ve svých

cento, jest 8 anarchisty o mnobo bůře. Tam nad
revolucionáři nepějí se v listech dlouhé smutné
elegie, jakkoli Japonsko není státem spátečnickým.
Dříve než zákořník ačkterého státníka savraždí,
již jest v rukou úřadů a bex dlouhých okolků
visí. Událo serafinované spiknutí proti životu mi
kadovu (císařovu). Původci jeho byli tolkijští soci
alisté, které vedl dr. Kotoko. Hned osoby silně
podezřelé s unarchismu byly satčeny. Soud konal
Be krátce a 24 nvěsněných bylo 18. ledna odsou
meno k smrti na šibenici. Poprava vykonána bes
blaku, tajně-a bes dlouhých adkladů. Jeden pro
vlallec odsousen do šalářena 8let, jiný ma 11 let



Naši pokrokáři, kteří dříve Japonce velebilí
a dávali je Rusům za vsor, hledí nyní vyjeveně.
Posorojí, jak by japonská vláda krátce Jedoala
se samým Tolstým, kdyby si dovolil tak volnou
kritiku v Japonsko, jaké mu byla dovolena v Rusko.

Není stanovisko japonské vlády vysvětlitelno?
Ta velmi dobře zoá „útlocit“ anarchistů; vědyt
čte správy, jak si počínali uparchisté v Rusku,
Španělsku a Portugalsku. Proto tygři zuby vyra
zila na odstrašující příklad se vší rázností.

Neváprodejna ubokých otroků nej
bédnějšího drabu malesema. Soc.demo
kratické „Právo lidu“ přineslo tato správu: „Na
pobádkově krásném ostrově Korfa, eldle kuižat
evropských, zemřel v těchto doech král obchod
níků s děvčaty „baron“ Ferdioand Weissmann.
Ničema, který si založil obrovské bohatství a 38
bezpečil bezatarostné stáří verbováním a zapro
dáváním děvčat do balkánských a asijských ne
věstinců u který jen své rafinovanosti a svému
včasnému útěku děkuje. že nestrávil větší část
svóbo života v káznici. Svou životní dráhu zapo
čal v Praze v bordelářských kruzích konfidentů
pražské policie. Když mu bylo asi 20 let., 86
známil se e madame Goldechmiedovou, pražskou
obchodnicí a děvěsty. s byl jejím milencem. Ma
dame mu vycpala kapsy penězi a zasvěcovala bo
nezištně do tajů svého obchodu. A sa krátko
stal se přes své mládí „obchodním cestujícím“ ma
dame Goldachmiedové. „Pracoval“ zejména v U
brách a sklízel velké úspěchy. Dovedl vyčenichat,
kde lze koopit lidské maso, dovedl si konečně
opatřit také celou armádu agentů, eprostředkova
tet a nábončích a tak se stal jedním z největ
ších evropských vývozců Ve všech balkánských
velkoměstech byl známou osobností. Přisvojil si
baronský titul, nakoupil si falešné řády a navětě
voval své zákazníky, obklopen vědycky hejnem
svých neteří, sester a sestřenek . . - Konečcé
dolehlo i na Balkán mezinárodaí bnatí pro po
tirání obchodu 8 děvčaty. Obchod byl tím ve
lice stížen a stával se také nebezpečným. Ba
ron Weisemanu omezil svou působnost jen na
detailní obchod a udršoval obchodní styky jen
8 nejvznešenějšími zákazníky v Cařihradě, Petro
bradě, Bělehradě, Sofii a Bukurešti. Ale ani naje
vznešenější zákazníci ho venchránili, aby nebyl
pronásledován policií. V žádné zemi nebyl jiet,
všude byl stíbán jako zločinec, který se vedle ob
chodů a děvčaty zabýval také politickým vysvě
dačstvím, loupežemi, paděláním mincí a bankovek.
Jednou byl dokonce obviněn ze spoluvioy na ú
kladné vraždě. Alba zločinců ve všech zemích
byla ozdobena jeho obrazem, bezpočtakrát byl
změřeu a zvážen, otisky jeho prstů byly všude
pečlivě uloženy, ale kriminálům přece ušel. By
dlel dlouho v Budapešti, ale když i tady ho po
licie počala „obtětovat“, oebral své obroveké bo
hatství a náhle tajně jedné noci smisel. Opustil
nehostinnou pevninu evropskou 8 usadil 80 DA
ostrově Korfu. Koupil si zde nádhernou vila, žil
tu bezstarostně jako „německý baron“ a šťastný
„otec“ několika krásných děvčat. Byl zoámou
osoboostí z nejživějších promenád ne Ostrově a
nikdo prý by byl nenvěřil, že tento příjemný,
usměvavý e dobrácky vyhlížející elegán děkuje
jen nábodě a snad i shovívavosti úřadů policej
ních, že chodí doživotně po lázeňské promenádě
a nikoli po nádvoří některé evropské káznice.
Ale oo chodil so vztýčenon hlavou. Věděl dobře,
že takových lotrů obodí po lázeňských promená
dáchvlc.. “

Až sem „Právo Lida“, které s pochopitelné
galantnosti zapomnělo dodati, že Weissmann byl
talmudistický žid a še zásadně proti svému tal
modu nejednal. Jest snámo, zač probla'aje tal
mad křesťany a co všecko proti nim dovoluje.
Pokrokářeké listy přijaly správa „Práva Lida“
zamlkle, ač přímo křičela po kritice, jak žid,
o němě tolik podrobností kriminálních bylo snámo,
meskončil ve věsení nebo na šibenici. Raději papí
roví pokrokáři rostahoveli celé týdny aféra kněze
Holébo. Zda bylo potřebí tolik Starosti o toho
faráře, svědčí fakt, že bylo proti němu vyšetřo
vání zastaveno.

Jen ať nyní soc. demokraté přemýšlejí ros
vážněji, kdo „pije dělnickou krov“, kdo zotročuje
a zaprodává. Každý drahý měsíc čte se v novinách
o některé židovské společnosti, která kšeftovala
bnusným notročovéním dívek. Příklad Weissův
však svědčí, že valná většina těchto bezcitných
handlířů bšeftuje dále bezpečné, aniž by se jim
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pojišťování.

Žádejte prospekt.

Školský obzor.
Soc. demokraté — přátelé školy.

Pokrokátský „Ostr. Denník“ píše: „Sociální de
mokraté v obecním zastapitelstva avinovskémjsou

skutečně povedení. Tak navrhli, aby v rozpočtu
Škrtly 5e položky: 900 korun na polévku
cbudým školním dětem (sejisté s velikého soucitu
k ubobým bladovícím. -Posa. red), 50 koran ma
Školní zahrádku, dále navrbli, aby se škrtly dru
hotní přídavky učitelům I zástapce virilofbo hlasu
byl pro ponechání těchto položek, drahotaí pří
davky virilista dovela obhajoval Ale sociální de
imokraté navrbovali skrtání položek, pro něž mohli
a měli hlasovati oběma rukama, jak jim komunální
program káže. Špataě vychovávají a 1ciálsí demo
kratičtí generálové své kaprály.“ „Ostr. Denník“
je časopis pokrokový. Na oslstě by bylo, aby se
bil sám v pres. Spojenectví se sociální demokracií
začíná již býti pokrokovým pánům a nčiteletvu
mrzuton věcí. Ale proti katolíkům přecejsou jedno.

Katol. ústava ku vaděléní učitelů
dostávé se stále více porozumění nikoliv však ná
ležité podpory, které tnto všenárodní záchranné
dílo českých katolíků potřebuje s plně si také
zaslouží Snad je tím víno mínění, že máme jit
na růžích ustláno ? Postýskává-li si právemÚstřední
Matice školská, tak pláče svépomocné všenáťodní
dílo českých katolíků a vznáší prosby své zvláště
ka katolickým spolkům, jakošto ropresentantům
katolického lidu. Co ae naskytá nyví krásné při
ležitosti těm velice četným spolkům katolickým
osvědčiti svoje kolturaí poslání. Co tu zábav, vé
nečků a plesů, které by mohly býti pořádány ve
prospěch katolického ústavu učitelského, bobašel,
že naše katolické spolky v tomto ohledu se dosud
nechopily těch bojných příležitostí, které jsou: v jich
moci. Vysýváme proto tímto všechny katolické
apolky ku karaevalovéma daru na český kato
lický ústav učitelský. Povedemo v novinách zvláštní
rubriku masopustního dera katol. epolků katolio
kému ústavu učitelskému s doufáme, že badoa
Češi-katolici míti příležitost ka šlechetné brdosti
na své spolky. Nuže, od slov k činům! Kterým
spolkům nebude možno pořádati zábava a p, spo
tádají zajisté aspoň sbírka mezi Členy na „Maso
pustoí dar katol. spolků katolickému učitelekému
ústava.“ Adresea: První katolický ústav ku vzdé
lání učitelů (Sekretariát spolku) Praha-Bubeneč.

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
ZÚROKUJE VKLADY

4 a půl proo.
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Sociální besídka.
Raščím vechodem. Ceotrální radý avaz

zedulků v Rakousku oveřejnil pokladní správa
centrály <a rok 1910. Z této jest patrno, že
počet členstva se zmenšil ještě více než roků
1909. Na příspěvcích totiž vybral: tato orga
nisace r. 1908 K 487.029, r. 1909 K 376681 a
r. 1910 jenom K 972.212. Na členských pří
spěvclch vybrala organisace r. 1900 méné o
82-7 procent než r. 1908 a r. 1910 o 27'7 procent
méně než r. 1909. R. 1910 tedy došlo příspěvků
o K 314.817 (tedy o 437 procent) méně než
r. 1908 Tadíž ise předpokládati, že 87az ztratil
7000—8000 osob. R. 1906 čítala ta pyšná or
Ganisace ještě na 40.000 členů, r. 1907 již86 000,
r. 1908 30.643 a r. 1909 pouze 21000. Tedy
jde to silně s kopce. Jestlite sí myslila radé
organisuce, že budva pro její členstvo surové
protikatolické výpady stravou postačitelnon,
velice se mýlila. Radí členové žádali také po
sitivní práci a obětavost vůdců, čekali, kdy
rudí demaggové své eliby splní. A — když
dloobo marně dychtili po lepších časech, přešla
je trpělivost. „Der deutsche Unternebmer“ dne
16. ledna píše o konferenci říšskébo svazu ně

.. ově

z řádků jeho vysvítá, še na kooferenci proná
Šeny etesky, že rozvoj říšského svazu v podu=
najekých zemských jest neuspokojivý. Rádi
věříme, že zde nemůže býti o „rozvoji“ řeči.
Vědyt byl zrošen ve Vídni sekretariát.

plovinský svaz křesť soe. čítá 83.000
členů. Skupin 416.Přednášek za uplynulý rok
bylo 1544. Spolkových domů mají 29. Daší or

genlsnch jest lablaňský kanovník s sociologr. J. Krek a bjskup Mabaič z Krka. Hontí
křesťansko-sociální u Slovinců epočívá na pov
ných základech a lid slovinský vidí, že předáci
křestansko-sociální nebledají prospěcho svého,
nýbrš prospěchu Jido.

Rudý revisiomista © potřebě nábožen
ství. Rovisivnistá, kteří naprosto nejsou kle
rikály, boří zmatečnou balylonskoa věž Mar
zova a Beblovo stále více. Nyní dr. Jan Miller
ve čtroáctidenníkau —„Sozialistische ©Monate
befte“ (av. 26. na str. 1666 a následajících)
nazývá náboženství „motorem web

dlního je“. Veliké slovo Z úst soc. demo
krata! Tím větší, še tak dlouho nejrůznějším
spůsobem Beblovi soadrazi enašili 60 přesvěd
čovati avět, jak jest náboženství věcí úploč
překonanou, jak jest křesťanství největší zá
vadou eoolálního pokroka | Měller vytýká s00

druhům stanovisko protináboženské jako ve
Jikou obybo; dle něho jest náboženství pro 80
cielismus nezbytnou silou pomocnou. Nábožen
ství působí všude jeko činitel sociální, upev
úající epolečenakou soodrašnost. Pokusy o za
ložení komaonistických sp-lečností zdařily 60
pouze lidem nábožensky oftloím; jinak končily
neúspěchem. Lo platí i o hospodářských a
vzájemně podpůrných edraženich. Veliké my
šlenky rodí se jen v čistých srdofch a rozvíjejí
se splna jen v blavách lidi, kteří svůj život
šijí nikoli pra sebe ale pro věc, která ložt
zcela mimo jejřeh osobní zájmy. Zato děnně
naskytají se případy, še kollektivní egoismus.
totiž poohý hmotný zájem větší nebo menší
skupiny osob nikterak nestačí k tomu, aby 80
udržel i oejskrovnější apoleček, založený pro
politický, odborový či hospodářský účel. Můller
ovádí k svým vývodům pádaé doklady z bi
storie a dokládá: „Dokonce jsem přišel « pře
avědčení z nojné zkošenosti a pozorování na
polí drožstevního racha, že náboženství a jeho
sil nemůžeme vůbec postrádati při stavbě 80
cialistických organisaol, a že ber něh> musíse
rozplisnoati a změknouti každý socialistický
rach. Proto pravím, še moderní socislism us
mosí si sa první úkol obrati zrovidování
vlastatch názorů o náboženství, o jeho pod
statě a jeho působnosti ve vývoji lidstva. Mast
se zasaditi sám o to, aby s jednoho z oejeil
nějších pramonů, z nichš se musí živiti, byl
odstraněn nános zastaralých předsodků, jímž
ce překáží ještě dnes millionům eocialistických
vyzoavačů z toboto pramene čerpati.“

Naši soc. demokraté ovšem jako nejra
dikálnější předvoj Voloé Myšlenuy zásady
Můllerovy svým čtenářům oeoznámi ani nervy
avětlí. Vždyť Můller dnes nemnoze opakuje to,
co katolíci tvrdili již dávno. A nelze oio těž
šíbo od 8oc. demokratů žádati než přiznání, že
velice chybovali,

Můller © nibožezské taktice sec. de
mokratů. V témže článku revisionista Můller
ukazoje, jak velice povrohně poblíželi Marx a
Eogels na náboženství, považajíce je fantasti
ckou nemožností zábrobních poměrů, utvoře
nou v hlavách lidských. Můller praví: „Jest
ihned patrno, že tento pojem náboženství vede
přímo k stheismu (bezbožectví). Není-li nábo
ženství ničím jiným než mystickým mlhovým
závojem, masí býti víra v Boha illasl, pověroa. “
A dodává k thooretické radé zásadě 0 „80U
kromosti náboženství“ a snášelivosti k náb
ženskému přesvědčení: „Na všecky strany jest
tato enášelivost se stanoviska officielní naaky
strany (radé) logickou nedůslednosti. Jestliže
jest náboženství v našem divotě jen f+ntesti
ckým odleskem kapitalismu a víra v Boha jen
illasí, tedy strana, která chce kapitalismas po
rasiti, má povinnost lid o tum poučiti. A také
ma nesmí zamičeti avi v tomto boda úsudek o
souvislosti všech doševních zjevů a mnaterielní
sákladnou lidské společnosti, Jestliže náleží
kapitalismou a náboženství k sobě a mosejí-li
společně padnonti, tedy jest každý útok ne
kapitalismas také útokem na křesťanství. Při
tomto nazírání — přísné I.gicky vzato — nesmí
se prohlašovati zásada náboženské sudšelivosti,
nesmí se dovolovati, aby mohl býti 6ocialista
věřícím křesťanem.“

To jest ovšem stará a všdy oprávné pi
3nička. Heslo, dle něhož „náboženství jest věcí
soukromou,“ bylo vynalezeno od hadísh oby
tráků, aby 8e ho ošívalo na mámení a athei
stické podskoky tam, kde ještě lidé věří. Ná
boženstcí jest a zůstane věcí oejveřejnější, zá
ležitostí, která jest v úzké aonvislosti se všemi
veřejnými ekutky člověka. Ale soc. demokraté
se tvářili, jako by obtěli loštiti nejtěžší ve
řejné problémy (zvláště sociální) bezevšeho
obledu na účinoost náboženství, které se přece
hlásí ke slovu při každém důležitějším kroku.
Zahrali si chytře na slepce — ale jou v the
orli. V praksí evými dranými útoky dokátali,
že jim náboženství není s nemůže naprosto býti
věcí Ihostejnou. Theorie mámila a úspávale,
prakee pak křiklavě lhala. A podvodné, obo=
Jaké stanovisko nedá se dlouho držeti.

Vzácný zaměstnavatel. Nedávnozemřelý
továrník Smith Remsen s New-Yorku učinil
1900 svých dělníků hlavními dědici svého jmění.
Průměrně připadoe na každého 500 dollarů.
Ovšem žid to nebyl. .

Angličtí soo. demokraté proti voleb
mímu právu žem. 800. demokraté přeblížejí
vlídně, že za čusů pohanské antiky byl dělník
otrokem a že byla žena jak chudá tek uro
tená obobouepoutanonslužkou nadotých matů;
křičí však plným hrdlem, že prý křesťanské
olrkve održají ženu v novo.niotví,že jí ubírají
příslušná práva. Všsk prý to 800. demokra
tickýtábor napraví! Proč však jenom 800.de
mokraté francouzští za nejvyššího vzepětísvých
sil nevymohbli ženám volební právo? Proč por
togalští soc. demokraté také váhají? T-ď mají
přece nejlepšt příležitost. Radý tábor se skrátka
bejí, če by hlasovací lístky samých manželek
soudruhů nadělaly velikých trhlin v radém
pláně. A jak jest toma v Anglii? Tamější rudý



"předák Belfort-Bax v hlavním listě anglických
60c. demokratů „Tbe Socialdemokrat“ vyslovil

-se ostře proti zavedení volebníbo práva žen.
Prý tena jest již beztobo bezmezně býčkaným
členem lidské společnosti a proto by bylo
ženské volební právo nespravedlnosti 1! Tv jest
ovšem velikoo, nečekanou sprchou zvláště na
rodě listy německé. Proč se věsk tolik bně
vají? Vždyťpraktičkému radémo laštění ženské
otázky Belf..rt-Bax stejně skoro nic neuškodil.

-Což se namábali rodí o zavedení toho voleb
ního práva rázně a úsilně? Theoretické poví
dání a sliby ještě nejsou znakern opravdovoati.

a -a
Velmi: levně

lze

Carneval I9ll -1
obrátíte-li se při svém nákapu na

irmFejgl 4 Byčiště
Jiříkova tř. proti nov. labskému mostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

nostaky v plosových ozdobách, vějíře,
šály hodv. a tůli, rukavičky. šnóro
vačky, soupravy vlasových hřebenů,
bílé vesty, veškeré klatovské prádlo,

moderní kravaty atd.

Kněžské kollárky
a patentní náprsemky bez háčků.

= M"

ÓJCEČE | mvýhodněoatii 99,
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek

„knahlédnutí. (Zvláště vsor látky »Palmira«)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní český sasilatelský sávod <soukenného sboší
sn sal. r. 1876. s"

Girový účet u Ústř. banky
čes. spořitelen.

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. č. 9. II.
Zérokuje vklady 4:/,/,—B*/, dle výpo

věd: ode d:e vložení do dne vybrání.
Zopůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně

a vklady na ně očiněné úročí 6*/, bez vý
povědí.

-Základní vkiad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání poněs vydá záložna na

požádání složní listy pošt. upořiteloy. Daň
důchodkovou platí zálošna 2a pp. vkladatele
se svého.

Stav vkladů 30. listopadu 1910 K 410.000—.

„Poskytuje zápůjčky Dasměnkys ručitelí
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, záloby na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup sboží pro své členy,
koupi a „prodej cenných papírů sa botové i
Dasplátky, vyměňuje kopony 8 cizí mince std.

Podíly členské úročí se výhodně.

"Svých pp. členů s vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

-Záložna podlébá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od /,8—5

Účet pošt. spoř.
č. 111.610.

opejnuáunno|

Pěuěně)

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
5 (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
i | (bratr P, J. Hoškadiy, (aráře vo Výpraohtisich)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenetvu
, svůj osvědčený a Často vyznamemaný

: výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolkových praporů a kovového náčiní
MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se ma požádání franko zašlou.
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PRVNÍ ČESKÁ

VZÁJEMNÁ

1 |PoJI ŤOVNAzel. r. 1827.E: jmydno1ia
Sondružnýústav

vnůjemnépojišťovay

ČESKÁ VZÁJEMNÁ

ŽIVOTNÍ

POJIŠŤOVNA

ŽivoYr

Praha, Spálená ul

ÚRAZ

Palác
e pojišťovny

Kanooláře
ústavů:

ibyíy:3
2—3 pokojové s krásnon vyhlídkou, konpelnou
a celým příslušenstvím v Hradet Králové
levně ize najmovti od ©M* 1. května.

Dotaz. zodpoví administrace t. I.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

elavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
rmějti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: mou::ránce,kalichy

cibáře, nádobky, w.énky,paciikály,svícny, lempy, kaditelnice,kropenky
R atd. své olasíní výroby, předpisům

h církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázko franko bez závosností koupě
Vše se posílá posvěcení. Prdce ruční

Skled veškerýchslatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetězů
madonek, kříšků, prstýnků,náramků atd. :: Notářské
proteny, tabatěrky, jídelní nášiní zestříbra pravého

i čínského vědy na skladě.

Stará slato, stříbro a drahokamy kupuje 28 nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
paslé a oiselour

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

2263636200636 3632630262626JE

Přesídlení!
WB-Sklady -B

ty K. V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Následkem stěhování ceny značně snížené.

2000000060G00G0G0GG06

Vi úvěrníspolečnost,zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným
Ou Hradci Králové,

: (proti Grandhotelu):

přijímá vklady na kníšky
za 4490 až 59

úrok a to dle výpovědi.

gap“ Složní lístky na požádání zdarma. “U8

Uhlí

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitast“ v HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 18.676 K,
sískav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jsko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše ©šeny od 24do 45 let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, vo 45 let 10 K. Každý člen 86 zavazuje, še
splatá při úmrtí spolučlena 2 K, jež 8e vyplati
bez průtahu buď zákonitým příbozným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
bora za svého života označil.

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záraků svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám Bobo.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Beyl, Vác!. Jemnšovský
předseda. Jednatel.

NAVAMVAZ

Koberce JAN Záclony

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. — Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, se srsti velbloudí.

Pokrývky
na stoly a lůžka.

| Župany v každé velikosti.

Deštníky. — — Železný nábytek.
Zbytky kobercůNan | trat,

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

l tal A

5 Aměrsde Londres
Kl ndted lékařskými vědátory jakožto příjemný

Uz občerstvující prostředek doporučovaný,

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

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého trano.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

DOHDnTĚnHERECHUIHÁ



Doporučujeme

Veškeré plechové

hudební násiroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivéji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříveEK. J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, cílery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobcé potřeby. Struny nej
lepší jukoati. Harmoniky tabací i ústní va velkóm
výběru. Klarinety, pikoly, flétny. oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za Člsté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizají.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení

Plány a rozpočty zhotovují úplaě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OP*> Závod založen r. 1898. "Sg

73108 NIL.VDO OU

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, roz „ vzory a hotovézboší
k výběru franko. počty,vzory

Bez velkoměstské rožie vo vlastních dílnách a
pomeb, levné pracovní síly na venkově,čímělevnější
ceny aš o 20%, n-ě všnde jinde.
Jubil 100les. trvání a40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

ÉJan Horák,
i soukenník
% v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci 
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlasiní vyroby, jakož 1 tu- i Cizo

zemských.w
Cetná uznání zvláště z kruhůvele

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

JK Sluze mcho ryze křesťanského závodu za

g dcbu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku

zkoušku.
AoWelejemnéelátky na taláry.
Ž Též na oplátky bez zvýšení cen!

IX

na

6František kuber
Dflna ku vyšívání

Pa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

M | vovénádoby,kříže

a k t. d.Vide No
: VH o., Kaiser

straese 5., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na uxésku sasílá

se vše franco.

p
i

t

Podobizny nejlepší!

.F LANGHANS,
o. a k. dvorní fotograf,

Hradec Králové
Adalbertinum.

Ceny nejpříznivější.

Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve Štěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odhadnutou prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉLA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové. ===

RHŘRÁŘÁKÁŘÁŘÍKÁKÍÁÍŘKAÁKÍÁKŘ

2bletá, která sná úplně všechny domácí práce,
prosí o sutbu buď na faře bez polsího hospo
dářství nebo do dobré katolické rodiny.

Nabídautí pod sa. C+4-Ddo admiv. £ I. do
9. února t. r.AFI APE

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Budapešt, VIII.ker Józaef
kórát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Vtdeň=VII.,Mariahilferstr. : Í
86. „

Cenníkyzdarma a n:
franko. S ÝZ

Nejnišší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.

Založeno r. 1850.,

Vyznamenán státní medaili1.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke=
otelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejekvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryse církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

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

Veškeré vzorky jsou Jeko
Biskupskou Milestí revido
vány.

Mešní nádoby jem v ohml
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
vtelních se rychle, řádně a.
levně vyřizují.

Vše sasílém jen posvěcené.

Vzo rospočty, +
hotové s oží naukázku
se zašlou.

Chuděkukootolummožnosplácelbez řrážek.
RP“ Staodporačeníačestnýchuznánípo ruce. <

Prosím veledůstojné duchovenstvoo laskavoépřízeň
sdůvěru závodudomácímu. .

rohlé-atevně-jičovodení
odznakůspolkovýchatd.



BesídkapZ n ne
I

oKulturae dne 10. sáří zaznamenala: »Nyní
se můžeme pochlubiti novým veledůiežitým ob
jevem, který má pro geologii cenu nesmírnou, Jak
koli posud se pspouškují bajky, že zemé chladne,
slunce méně září, my naopak konstatujeme, že
před 2000 let byla v Bobemii doba pololedová.
Mralo zde jako v Sibirfjordu. Na sudech s nápoji,
uschovaných ve sklepích, usazoval se i v létě led,
Taktéž na mase. Proto lehce vysvětlitelno, proč
nalezeny ve sklepích celé zásoby černého hořla
vého uhlí. Bylo tam nutno někdy i v létě topiti,
aby se nápoje neproměnily v led, jehož silou by
sudy pukaly. Nyní již jest jasno, že zvířecí obosa
byly umělé přípravky z kůže na přikrývání šíje
proti zmrznutí. Střevíce nošeny valýrované. tělo
pokrýváno kožennými chlupatými plášti, ruce
ukrývány do rukavic i v létě proti drsnému po
časí. Docela i tváře pohrývány rouškami, ovšem
jemnějšími, aby nebyl zastřen zcela zrak. Nalezení
Však docela mužové na vozidlech páchnoucích ben
zinem, kteří měli celou tvář zastřenou buňatou
látkou; i oči jejich byly v zajetí skel, takže ani
čtvereční centimetr lidského těla nebyl bez obalu.
(Tak se ani Eskymáci neopatřují.) Benzinem si
nebozí vozatajové zatápěli pod sedly, aby doplnili
nutnou příchranu teplého šatstva. Jinak by při
případném zdřímnutí přece zmrzli. Jídlo hitáno
k vůli úspoře topiva ve stavu zmrzlém(«zmralina«);
i v obytných pokojích kolem vinných lahví usa
zoval se led (sledničky«). Všeobecný nářek na
drahotu topiva nejlépe svědčí, jak ohřátí bylo po
žitkem vzácným. Boty s massivními holínkami
nošeny i v létě, aby lýtka nenachladla. Dnešní
pokolení, které topí v hydroelektronu zdarma
vodou, kdykoli se mu zachce, těžko si dovede
učiniti představu o děsných svízelích, jaké dříve
bohemským domorodcům připravoval mráz. Mlu=
vilo se o studeném nářezu, studených koupelích,
lidech studených, mrazivém dechu; led se vyse
kável z řek i z luk a odvážel se v ústraní, pro
tože by letní slunce nestačilo do května roztaviti
ledové plochy v místech, kde mělo něco dozráti.

Dým tabákových lupenů vdechován zvláště
v zimě a to pro zahřátí.

Na břbet koní dávány leckdy i v létě hu
ňaté přikrývky, na blavy jejich kloboučky, na
krk obrovité, dobře vycpané límce; domácí menší
zvířata odívána i v červenci do pestrých pláštíků,
někde jim docels obouvány zvlaštní botičky. (Při
pojujeme obraz, jak asi vyhlížel dřívější domo
rodec v březnu. Z vousů a vlasů visí dlouhé
rampouchy. V lednu ovšem se podobal chodícímu
slamníku.)

Nejhůře bylo, když zečaly strašné sněhové
vánice a když se pohnuly patnáctimetrové vrstvy
sněbu. Leckde zasypána celá města i s vysokými

se mobli zimní poutníci (cestující na lýžích) orien=
tovati, opatřeny domy a docela i věže na stře
chéch štíhlými kovovými tyčemi, které místy
nad sněbové spousty vynikaly. Silnice raženy
na povýšených místech, utvrzeny dřevěnými
pražci, kamením a kolejnicemi. Kolem nich vbo
dány do země vysoké tyče, spojené kovovými
dráty, aby tyče pod spoustou sněhu snadno ne
padaly. Učelnáto pomůcka pro orientaci těch,
kteří nechtěli při spoustách sněhu opustiti bezpeč
nou vrstvu USsezenou na silnici,

Všecky tyto i jiné okolnosti svědčí, jak v
době pololedové zvláště v zimě všecko mrezem
křehlo. Proto jest odůvodněna bypothésa, že i
slepice v Bohemii byly tebdy ptactvem stěhova
vým. Co by zde byly zobaly v zimé?

Nastává otázka, proč po světové katastrofé
(r. 2910) klima s nápadnou rychlostí se měnilo,
tak že nyní zažívámeléta docela žhavé? Uvažme,
že jistě veliký otřes zeměkoule způsoben, když
strašná ledová hora (180.000 vysoká) ořítila se ze
severního pólu do moře. Zcels lehce lze pocho
piti, proč po roztání tak obrovské spousty ledové,
jež ve stavu tekutém se rozdělila po celé země
kouli, osa zemská při svém kolotání se nachýlila,
tak že severnější kraje obráceny více ke slunci.«

Leč sSvětlo« za měsíc napsalo: »Kultuře«
se zdá, že rotace zemská vyšinula se roku 2910
se svých kolejí. My však pozorujeme, že panuje
velice zmetená rotace v jejích vývodech, svědčících
o vyšinutí rozumu ze správné cesty. Prý před
3000 lety panovale v Bobemii doba pololedová|
K smíchu! Rukaviček a závojů obličejových uží
valo se proti moskytům, komárům a včelím; na
Jezena ostatně roucha přímo pavučinová, která
ani nezakrývala celých těl. Také nalezeny zvláštní
Broké slunečníky, jich domorodci užívali proti
sinnečnímu úpalu. Klebouky i v.simě nosily 60
širší než v Mexiku. »Kulturae sasd nebude tvr
diti, že ty obrovité opálky, jichž tíži sotva ženská
hlava sdolale, nosily se pro parádu, Vějířemtaké
nebylo fofrováno k vůli nedostatku tepla,

Komu mozek nenamrzl, ten také lchce po
chopí, proč i v létě na silnicích štěrkovaných o
ostrými kameny, spájených pražci a kolejnicemi —
se nosily boty. A není-li nyní v Bohemii zmijí s
štírů, tož tehdy mobla tato bavět škoditi bosým
nobám chodců velice nebezpečně. — Ostatně všecky
zdánlivě vědecké důvody »Kultury« jsou velice
směšné, tak že škoda při nich se zdržovati. Ra
ději povíme, co vyzkoumali učení spolupracovníci
našeho listu. Domorodci se vyznali výtečné v pá
lení cihel, jak četné zbytky staveb svědčí. Na př.
na samém břehu labském blíže zbytku zborceného
železničního mostu nalezeny zbytky obrovské cis
belny z pěkné pálených cihel. Jednoduchý sloh
svědčí, že byla stavěna dávno dříve, než se obje
vily v Bohemiigstavby barokové a gothické. Cihelny
pozdější vynikaly obrovitými komíny, při jmeno
vané však nenalezeny ani zbytky nějakého velkého
komínu.

Domorodci také byli vášnivými milovníky
jízdy v loďkách. Nalezeny loďky větší i menší.
Nejmenší (snad pro děti) zvány necky nebo vany.
Pokrmy se vařily v hrncích a kotlících, čili pikl
baubnách. Po silnicích se hojně jezdilo: velké spo
lečnosti na čtyřkolkách, jednotlivci jezdili na dvoj=
kolkách, děti byly voženy na jednokolce čili tra
kafi. Posud není znám úplný výčet toho, co se na
poli zasívalo. Zatím určitě zjištěno aspoň, že se
sely tyto plodiny: brambory, mandele, mrkve,
otýpky, seno, špargle, snopy, bezinky, zemáky, ko
kotice, erteple, konopí, hlízy pimgrlata a pivoňky,
otavy, makovice, brachoviny, Iněné olejky, jalov=
činky, kybule, jáhly, kopy okurkové, krupice,
cukry, řísky, sliny, beřemánky,chmelné ječmeny,
puškvorce, cikorky a čokolády. Dosud však zbývá
dosti vděčné práce k badání, jakou která rostlina
měla podobu.

Šettilo se olejem v malých, primitivních lam
pičkéch, jek nálezy na Pouchově a v Olšsnech
svědčí.

Do nosů a na pysky dle vzoru Jndiánů a
černochů si domorodci ozdobné předměty a kroužky
sice nevpichovali. Zato však uši provrtávali pichla
vými sponami. Patrno, že tedy barbarské zvyky
úplné ještě roku rg10 nepominuly, ačkoli obyva
telstvo Bohemie, jak z dříve uvedeného patrno,
stálo v cívilisaci nad flotentoty a Patagonce po
někud výše. Pravidelné tetování nebylo možno
zjistiti. Snad ten zvýk nejdéle udržel se v Praze,
kde nalezeno několik balsamovaných lidí, zvaných
»burňáci«, kteří vesměs měli ne obličejích pole
pené rýhy. Patrně to byli poslední Mobykání nej
staršího barbarského kmene. Jinsk by | jejich
mrtvoly nebývaly jako rarita tak pečlivě zacho
vány. O lidujedech tehdejších dočítáme se pouze
různých narážek; leckde psáno 0 »pijavicích,«
dříčích sssajících krev«, o dávení českých dětí ja
kýmsi brozným mužem Schulvereinem. Bezpochyby
však, že takové zbytky sterých lidojedů byly po
zavírány a usmrceny, třebaže se o tom nedostává
zpráv.

Zatovšskskalpovánízbojníkůa padlýchpro
tivníků bylo dovoleno. V místnostech zvuných
»bolírny= a »coiffeur« nalezeno množství skalpů,
které vystaveny triumfálné na odiv za sklem. Tu
díž snadno si lze vysvětliti, proč vykopáno více
mladých mrtvol, jež neměly na hlavě ani vlásku.
Též nalezeno více žen, jimž vraženy massivními
klobouky do hlavy dlouhé jehlice. Zvláštní způ
sob usmrcování| Při boji i tenkrát užíváno štítů,
štítků, kalených šípů, jedovatých střel; o těchto
zbraních bylo psáno zvlášť v hádavé žurnalistice.
Nalezeno též několik řádků svědčících, že bojov=
níci měli »brnění v loktech i nobou.« Vojíni po
krývali též hlavu cínovými přílbicemi čili šálky,

Nejvyššími ústředními pohlaváry všech kmenů
v Bohemii sídlících byli aufséři, inspektoři, rek
toři, komtessové, komandenti, despotové, předsc
dové, tyrani, ministranti, veteránští velitelé (asi
jako nynější stařešinové), regenschorové, policajti,
dirigenti, komisaři, prokurátoři, poručníci, prin=
cové a feldvéblové. Dosud jest o některých zá
hadno, jaký byl jejich specielní obor ústřední
správy, ale jistě i zde bude brzy jasno; vždyť ži

noty minulosti i stíny přítomnosti.

Bostolní práca
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřísení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULHBEC,
uměleský závod v Hradel Králové.

Oslnáuenáníodviď.úřadůduchov.Ldisposici.

Kulturní jiskry.
Hříchy krakovského professora

Zimmermanna. Jakých sbraní užito proti
knězi professorovi od židovských etudentů, patřmo
£ tuho, Že 8 rámusem zvlášť velikým poukazo
váno na Zimmermannův epis' „Moje Baba“. Ta
kniba prý svědčí, jak jsou jeho vědomosti mělké,
že se nehodí zu professora sociologie atd. Kniba
ta však není žádným spisem vědeckým, nýbrž
pooze zábavným. Jest to obrázek z vlastního ši
vota Zimu ermannova. života citlivého kněze pod
rukou staré, bluché, hrubé a mrzaté elužebné, ku
které jeví kněz soucit a trpělivost. Zde také bo
moristicky a satyricky jsov líčeny sociální a po
litické poměry poznaňské. A tento zábavný vpis

bodil se štváčům za podklad dn demonstrací,za důkaz „vědecké malichernosti“ Žimmermannovy.
A 8oc. demokraté docela zanesli jej do interpel
lace na říšské radě. Tu vysvítá co nejzřejměji,
zda šlo štváčům o nějakou svobodu vědy či o ble
dání záminek k utlučení svobody katolického
professora. Nyní ovšem židé namáhají se ze všech
djl štváti v Haliči křesťanské vratvy proti sobě,
aby křesťanský lid přestal kontrolovati „dobrc
diní“ haličských vyssavačů židovských.

Pre vůdcovství rabínů jiný pokro
kářský loket. V Prostějově pořádán sjezd ra
bínů, na němž rabín prostějovský dr Goldschmied
dovozoval, že rabíni nechtějí býti pouze duchov
ními, nýbrž i vůdci lidu. A ticho v tisku rudém
i pokrokovém! A přece tento tisk tolik zakaznje
katolickým kněžím politické působení. Kdyby
těchto listů kněz poslechl, bude se zase na něho
útočit obviněním, že jest církví hospodářské a ná
rodnostní blahc věcí zcela Ibostejnou.

Kde se obohatí případnou válkou
mejvíce? Staré přísloví: Válkou jeden sbohatne
u sto jiných schudne. Kdo bude tím bobatcem?
Dodavatelé židovští — jako obyčejně. Ještě ne
byly v delegacích povoleny potřebné miliony na
stavbu nových lodí a již se dohodla vláda s do
davateli. Orgán židovské bursy vídeňské („Nene
Freie Presse“) dne 29. ledna oznámil: „O 4 nové
dreaduoughty (moderní válečné lodi) podělily se
jiš tyto firmy: lodní tělesa postaví Stabilimento
tecnico triestino (vídeňská banka „Union“, ovlá
daná od semitů), pancéřové plotny dodají žele
sárny vítkovické (židovští baroni Rotscbild a Gatt
maon), děla a pancéřové věže továrna Škodova
(Rothachildův rakouský úvěrní ústav), munici do
dají závody vítkovické s firma Manfred Weiss
v Uhrách.“ — Badon tedy těžiti z nového zbro=
jení klerikálové či někdo jiný? A nastane-li sku
tečná válka, pak pro židovské finančníky teprve
badoa veliké hody. Jak se dokázalo při rusko
japoské válce, dovedou židé statečně z vojny utí
kuti, majísli nosit pušku; sato s jiného hlediska
Se jim vojna líbí znamenitě. Teď jen ještě achází,
aby pokrokářský tisk prohlásil, že z militarismu
se obohacují kněží.

Jak vládlina krakovské nujvoeraitě
„klerikalismao.“ Běsněnížidovskýchstudentů
a jejich posluhovačů na krakovské universitě zů
stane cenným a pro vždy důležitým dokumentem
pokrokářskékultury a spravedlnosti. Konservativní
professoři a studenti snásilnéni způsobem nejsu
rovějším. Ale pokrokové atudentetvo české pro
testovalo proti násilí — kulerikálnínu! Proto, že
znemožněny přednášky professora ©katolickému,
ustanoveno, aby tři fanatikuvé byli z university
relegováni a jeden aby byl gaasi relegatua. Toť ten
„brozný“ trest pro zpupné násilníky. A proto mu
sila nastati veliká vřava netoliko v Krakově, ale
i v Praze. Když v Praze byl před vánocemi rele
Gován technik Haas za to, že uspořádal stávku
zemědělců proti prof. Brdlíkovi, nedošlo k žádným
zvláštním výtržnostem a nebráněno nikomu navště
vovati přednášky. Ale nyní totéž české studentstvo
má vybočiti z kolejí k vůli universitě cizí, s dů
vodů těch, še si dapli polští židé. Po každé schůzi
zpívali v Krakově stávkující s0c. demokratickou
hymna, čímž vysnali markantně svou politickou
příslušnost.

Uveřejnivše předešle zprávy o studentských
bouřích z masarykovského denojka, konstatujeme
sde ještě sdělení jinébo volnomyšlonkářského ltetu.
„Neue Freie Presse“ totiž sama napsala: „Když
se dozvěděli „pokrokoví“ a sociálně-demokrati
studenti, shromáždění před universitou, že někteří
professoři konají přednášky (prý 200 klerikálním
studentům), smocnilo se jich prudké rozčilení, a
hned ozvalo se volání: „Vnikoouti“ Holemi roz
bity byly skleněné tabule velké universitní brány,
a studenti, stojící před branou sblukli se, aby vrata

vrátili. Vrata se shroutila. Studenti vnikli s
skotem a řevem do vnitřku university. Pak vrasilí,

rozděleni veAEpbo do poslucháren, v aichž konaly se přednášky. Zdepřekotilisa volání „Poreat“
rům a přítomným klerikálaím studentům

vice a „ s nichž dvě byly rostříštěny.
Přednášející bylinuceni zastavit , Někteří

chopili se tříštěk s rozbitých der a
mlátili jimi nebo holemi do svých odpůrců. Upo



sluchárny prof, Losa, která byla £ vnitř zavřena,
vyraženy byly dvéře útočícími studenty za řevu
s. pískotu, načež i zde byly levice a katedra pře
koceny. Bvobodomyelní stadenti vytlačili pak ná
silim kloritální studenty s university, při čemž
došlo k rvačce. Za zpěvu bymoy internacionály
amocnili se pak svobodomyslní otadenti celé uni
vereity a postavili u bran stráže, aby zs
bránili voiknutí klerikálních studentů nebo policie.
Skupiny svobodomyslných studentů obodily od po
sluchároy k poslochárně, aby de přesvědčily, ne
koná-li se ještě někde přednáška. Když ee pfe
svědčili, že není tomu tak, aspořádali na chodbách
echůze, v vicbž vyzýva'i k bezpodmínečnému vy
trvání ve stávce. Studenti slíbili si, že za každou
cenu tamesí přednášky, a že nebudou-li tresty (ku
kterým byli někteří stodenti akademickým senátem
Oodvoužení)odvolány, vynutí uzavření university.

Stávkující studenti byli o 4. bod. odpolední
pány situace. Akademický senát nemohl se shro
mážditi, protože vchody do university byly sta
denty etřeženy. Svobodomyalní studenti jsou v per
masenci. Teprve večer bylo možno učiniti si obraz
spousty, kterou způsobili stávkující studenti. Nej
větší epousty jeon v posluchárně prof. Loga. La
vice a katedry jsou rozbity. Kandelábry na chod
béch a v posluchárnách vytrbány. Mnoho dveří je
vyvráceno.“

Takovou tedy kulturu dle slov samého ži
doveko - volnomyšlenkářského listu i dle jivých
shodných pokrokářských správ vyviouli na univer
eitě studenti židovětl. Stalo se dne 30. ledna 1911.
Semité sa usnesli, že si vynutí uzavření oniver
eity. Stalo se v „sklerikalisovaném“ Rakousku ibned
— téhož doe. Soc. dem. pcelanec Daszynski, tento
nepřítel jazykových práv českých, prohlásil, že
musí býti odvoláno cd university vojsko a to bez
podmínečně — tedy že akademické surovce nesmí
potkati žádná nepříjemnost. Stalo se dle radého
roakazu. Pak prý jest Rakousko velmoc katolická!
Jeden dvacetiletý, nedostudovaný žid zmůže víc
n.ž dva biskupové.

Rabinoká moudrost. Českožidovskýtý
denník „Rosvoj“ rozepsal se dne 27. ledna o po
měru svém k lidem bezkonfessijním. Vyslechněme
některé zajímavé vývody 8 připojením (v závorce)
vlastních poznámek! „Rozvoj“ píše o upadání cita
náboženského u židů: „Bylo by to přetvářkou,
kdybychom tvrdili, že na tento rozklad díváme 80
lhostejné, nikoliv, bolí nás to, třeba bychom sami
k beskonfeseijnosti neměli daleko. Misící pevný
útvar neposkytuje pobledu radostného, je to něco
podobného jako představa vymírajícího národa,
hasnoncího rodu, zkrátka vymírání a amírání...
Kotvíme v tom starém útvaru příliš hlaboko, byl
to první zdroj, s něhož pily naše dětské Cuše, a
pemáme-li ji více libého pocitu utišené šíraě,

- sbyl nám přece pocit osvěžení pro celý tivot.
(Zdaš však přejí židé pokoje a duševního osvě
šení lidem konfesse katolické? Sami vzpomínají
s tklivou elegií na dětské ideály náboženské, ale
křesťanským mladíkům podetrkávají trhanské pam
flety namířené proti svátostem, biskupům, fará
řám, jako by naše uáboženství bylo hotovým bros
Dým jedem. A přece i racionalisté souhlasně tvrdí,
še víra katolická jest daleko dokonalejší než ra
bínská.) Rozum nám může tiaickráte říci: vzdejte
se těch přežitků, pro něž tak mnobo (1?) trpíte,
ale cit tou brání, nemůžemo se zpronevěřitisvé
mu dětetví, rozčebnati 8e se všemi vzpomínkami,
přervati všecka pouta, zraditi staré svazky přá
telské a rodinné a hledati něco nového, o čem
neríme, co nám dá, zda utiší naše duše či snova
Je rosdrásá pochybnostmi a dissoneacení. (Zato
však čeští pokřtění sluhové židovstva dovedou
spracovati křesťanskou mládež tak, že 80 tato
přímo do očí chechtá svým rodičům a dědům pro
jejich náboženské vyznání. Křesťanská mládež se
naplňoje bezradným skepticismem, plivá nato, 00
bylo českým předkům největší oporou ve velikém
soužení — a židé se do brati přitom smějí) Zvykli
jsme (svému užšímu světu) přespříliš, než aby
ehom se cítili svobodnými a šťastnými na volném
prostranství bezkopfessijnosti, druzí jsou v tomto
obledu ve větší výhodě .. . Pro nás beskonfes
eljnost není správným řešením naší krise. Nemů
žeme opustiti těch, 8 kterými nás váte tolik
vzpomínek ns zašlé boje a překonané útrapy, naše
čest nám brání opustit tábor napadený a ohro
žený. (Trocha mnobo elegie! Napadá snad kato
lický tisk tak pepicky nearvalým způsobem Čistý
náboženský cit židovský, jakým jsme napadání
my? A jestliže Jamo stíháni sa své přesvědčení
surovými pošklebky, pak katolické mládeži ne
káže skutečně čest, aby jízlivce okřikla? Není náš
táborohrožený?)Našísouvěrcímajínanásprávo,
že trpělii za nás... Bezkonfessijnostneodpovídá
také naší tradicionálnítaktice... Mosaismus...

Hsným je toliko v jednom ohledu, chce totiž, aby
kataj poslušen byl zákonů sré semě, smýšlet
může jekkoli, může se roubati myšlenkami i slo
vy, ale sákonů nesmí přece porušovati, i kdyb
byly sebe nesmyslnější. (Proč však právě pož
dovětělý tisk tolik horlivě snaží se Iháti, še proti
rosumové jsou právě zásady církve katolické?
Proč se pokouší o důkasy, Že protimyslnost cír
kovaí jest jedem pro praktickýšivot? Leč slyšme
dále!) Nad timto zdánlivým paradorem třeba se
samysliti; není to jen 'ortodozaí (kómservativně
náboženský) justament, nýbrá hluboké,přaktičké

moudrost, nebvf zamesoje libovůli jednotlivců a
umožňujíc kritiku a ag.teci, ko bautim lidovým,
které sbory sákonodároé donutí ku směnám zá
konů přežitých nebo profimyslných. (Tady proti
mywlnost židovská odstraňuje protimysinost jiného
drubo! Klín klínem se vyráží. A maserykovci na
ta nedůsledoost neponkasují) K něčemutak me
gativnímu (k nevěře), nehotovému a neucelenému
mení radno se hlásiti. (Pro gojimy to všsk stačí! ?)
Bectkoofeusijnost je sa dnešních poměrů prote
stem a nikoliv programem a proto nechť prote
stojí ti, kteří jsou k tomu donuceni... ale u nás
třeba více programů, tiché práce, probouzení. uvě
domování a to vše vyšaduje sebesapření, trpělívovt
a shovívavost s těmi, kleří jsou jiného smýhení 6
které přece jen chceme pro své anahy slskati.“
(Kdy však židovské listy napsali, že jest potřebí
i ko katolíkům enášelivosti? Proč podporojí abo=
nováním a točnými ingerty právě ty listy, která
proti názora křesťanskému přímo básní? Apfese
jsou židé živi z peněz lidu křesťanského, s nichž
dávají veliké procento. na podporování Surnali
stického tupení koneumentů. Jen pro židy privilej|
Kdy věsk kteří židé na veřejné schůzi odsoudili
zvrblé útoky protikřesťanské, ač věděli, že takové
mongolské sprostoty vedou k barbarisaci lidu?
Užitečno, aby každý katolík nad dvojím jazykem
židovským vážné se zamyslil. Pak pozná, jakou
bozcharakterní bra s ním vedou placení oáhoačí
Judaismu)

—al
Velmi lewně
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Carneval I9ll .1;,
obrátite-li se při svém nákupu na

firmaFejgl 4 Byčiště
Jiříkova tř. proti nov. labskému mostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

noví l zdobá ,
hHody, ta , rakaviáky, nice:

, soupravy vlasových hřebenů,
vesty, veškeré klatovské prádle,

moderní kravaty atd.

Kněšské kollárky
a patentní náprsenky bez háčků.
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Věda a umění.

Pro drubem českom universitu. Pro
různé spory samy politické otrany české přestaly
věnovati druhé universitě zájem náležitý. Nyní
však 8 oovou silou břmí evorný požadavek:
„Obeeme netoliko rovnoprávnost jazykovou ale i
kultoraí!“ Jeou-lí založeny university pro malý
počet Němců, nechť konečně jest zřízena i drahá
Universita pro veliký počet Čechů, jimž pražská
daleko nestačí! Universita drubá badiž zřízena na
Moravě! Jest daleko potřabnéjší než na př. ně
mecká universita v Čereovicích Dle ačítání pro
vedeného před 10 lety bylo v Rakousko-Uhersku
Čechů 8,200.000, všech Slovanů 23 milliovů.
Němců bylo v celé říši 11,600.000. Němci měli
universit G, Čechovéjedinou. Všichni Slované
dohromady, jichž počet proti Němcům byl dvoj
násobný, měli o jedna univeraitu méně než Němci.
Jest tedy patrno, jak křiklavěneatejný jest videň
ský loket. Ačkoli Slovanů od té doby valně při
bylo, poměry jeou stejné. Proto jest potřebí s dů
rázem žádati druhou českou universita. Nyní právě
stojíme před valnými schůtemi, která myšlence
drubé university mají prospěti. Odporačujeme tato
sbromášdění vřele | našincům. Jedaése o společný
kalturaí prospěchcelého národa. a

Velikost hvězd. Zoámýfrancousskýastro
nom Karel Nordmaan opravuje některé chybné

ředstavy o velikosti několika a největších hvězd.
posud měřili hvěsdáři velikost bvězd dle jejich

sdánlivébo lesku, srovnávajíce jej se světlem slu
nečním. Ale Nordmann dokázal na základě své
přesné methody měťení světla bvězdaého, že inten
sita (síla) světla závisí od žáru hvězd a nikoli od
jejich velikosti. Tal na př. Birius, dosud považo
vaný za jednu s aejvětších bvósd, jestsotva jeden
a půlkrát větší oežli naše slunce, kdežto Aldebazan,

dosud pokládán byl se nepatrnou hvězdu,
fest 13krát větší než slunce.

Nejzuamonitéjšími pracovníky v ©
boru astronomie byli a jsou katoličtíknčší,
Vapomeňme, jsk nasval Lathor bléznem zaklade
tele moderní správné soustavy astronomie, kanov
níka Koperníka| A tu si uvědomíme, kde byla
tme a kde šivá touha po světle pravdy. [ v čase
nejnovějším málokterý laický hvězdář vyrovná se
badatelům duchovním. Též příbazná věda goologie
nalesla v kočžském stavu znamenité pracovníky.
Právě přinášejí italské listy zprávu, že bylo opět
obeaseno misto ředitele observatoře na Vesuvu.
Když = posledních výbachů Vesura dobře známý
prof. Matenocipřed -S lety semřel, sfstalo jebo
místo osiřelé, aš teprve teď obdržel nástupce, pr.f.
Mercalliho, kadze. Mercaili jest něencem a od

boraítem, pokud týče ne sopek, všeobecně uz06ným i daleko sa hranicemi ové vlasti. Plaých 25
roků staduje již sopečné Úkazy a ma Vosuvu není
místečka. kde by byl neprozkoumal lávu a popel.
Blošil eslou fadu spiců geologických a fysických,
o sopkách, o soavislosti sométřesení s geologií,
od mnoha let vede denník vědecký o činnosti Ve
suvu, jeho pojednání o semětřeseních v Kalabrii,
Andalasii a na Rivioře dosvědčují velikou snalost
předmětu; teké vynalesl movou stapnici, která
označuje s'apně zemětřesení. A tento velice ma
daný a hluboce očený muž jest sase kačz — a
to neobyčejně skromný. Jaou ti kněží — „tmáři“!

PRVNÍČESKÁzzz NAŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Provádí odnějších starobní
ss nejvýh i“ 1„Podínek a pensijaí

Žádejte prospekt.

Sociální besídka.
Réj státu budoucnost! jiš so ohla

šuje. Jak soudrozi prakticky mesi sebou pro
vájějí volnost, rovnost a bratrství, o tom píše
sám prostějovský orgán radých autonomistů
takto: „Proszíravější dálníci, jejichž soudnost
nebyla otrávena Štvavými šlágry vídeňských
žoldnéřů, postřehli záhy nebezpečí a vnažili se,
pokud byl čas, vymknoot 8e ze zajetí tězbto
lidí. Zakládali své autonomol organisace, obě=
tovali všecky oároky, které u oeatrálních or
ganisací nabyli, opustili vše, co dloaholetou
činností nastřádali a budovali vše znovu. A za
to bylo jim epášeti nejhrubších jasaltů, nej
podlejšího zákeřnictví, nejtyrdšího torrora 50
strany vídeňských biřičů. Bylo třeba veliké 0
bětavosti, velikého nadšení a lásky o poctivých
soudrahů, aby všem těmto nárazům odolali.
Vedle jiných odborů také krejčí přistoupili ne
dávno k založení skupiny českého svazu kr ej

čích, neboť v dosavadním centrálaím svaza Dipříliš spiati klikou lidí Vídní sjednaných. Již
při přípravné sobůzi pocítili „mezinárodní 60
lidarito“ centralistiokých předáků, kteří nási
lím, skleoicemi a pěstmi aaatilí se achůgzi
rosbít. Způsobili masgakro, pří níž ačkolik
našich soudrabů bylo raněno! Když ale přes
jejich nástinictví skopina českéhosvaza krejších
byla astanovena, zahájili proti ní centralističtí
sekretáři a podsekretáři vyhlazovací boj a pu«
tírali ji neurvaleji než ten nejúhlavnější kapi
talistický úpír. Osvědčovali tak svoji meziná
rodní solidarito, jíš mají plod ústa. Dne 14.
listopada m. r. svolali oentralisté echůzi krej
čích do botela „Pietach“, na oíž seiretáři
TBuber « Vídaě a Geršl s Prostájova prosba mi
a brozbami činili os přítomné členy českého
ovazu nátlak, aby přestoupili do svasa cen
trálolho. Kdyš tito odmítli, snesena a zabá
jena byla protiautonomně organisovaným Štvavé
kampaň. Hneddrahý don intervenoval Tánber
u firmy Koroblůch 4 Sohnaubelt a a Kavky,
aby členové českého svasa krejčích byli z práce
vyhození a sbavení chleba. Takové podlosti je
schopos centralistická zášť sekretářskáé! Ne
štítí se vyštvat obadé dělníky s práce a
uvrbnoat je do spárů nejkrutéjší bídy. Neštítí
se takového skutku licé, kteří říkají, še
e dělnictvem cítí a jeho zájmy hájí.“ Ovšem
— když socialistický terror sbaroval práce
dělníky křesťansko-sociálol, bylo to v po
řádku.

oc. domokraté jako zaměstunva
telé. V Bůlčicích na Moravě představenstvo
radébo konsomu 60 soublasem dozorčí rady
rozhodlo, že se ekladníkovi k měsíčoíma ho
noráři (100 K) povolí půlproceutní provise
e obledem na to, že skladník nemůže všecka
práci zastati, takže mu masl vypomahati jeho
žena, která k vůli tomo byla nacena k malým
dítkám přibrati služka. Všdyt také konsnm
čítal 161 členů a roční obrat minolého roka
při sbeží činil kolem 60.000 K. Provise obná
ela 209 K a několik haléřů, takže za rok 1910
mě! ekladaík obdrieti kolem 1500 K. Leč ca
valcé brormadě dne 329. ledna t. r. rozpředla
8e o provici hlučná debats a ebromášdění sa
osneslo téměř dvěma třetinama hlasů, že nelze
tímto spůsubem otále příjem skladníkův zvy
šovati, protože by mohli podílníci jednou ob
držeti místo sedmiprocentní dividendy pěti
nebo šestiprocentoí. Zde projevila se uobecké
bamižoost soudrahů v plné nahotě. A tak
rozbodnotí představenstva da vovým hlasováním
odpraveno.

Zase v Německu známka mového
radého úpadku. Die odělonísaméhoradého
tisku časopis rudého dorostu „Arbeiterjagend“,
který měl 54000 odběratelů, klesl oa pouhých
82.000 abvuneatů. :

Sléra rudému fatornncionaliema!
Hlečaým heslem Marzovýchtávů bylo: „Pros
Jetáři všech zemi, opsjte ol" Nyní věsk
v prením číslo rerislanistického lista „Boslali



-stleche Monatebefco“soudrub Arnošt Ustermann
velice prudce útočí proti asiatským přivandro
velcům. Praví, že šil rok mesi Malajcia celou
jejich životospráva dobře prostadoval. Prot
prý přišel k přesvědčení, že by raději chtěl
bojovati jako tygr proti davovému přistěhování

„Asistů, neš by av snížil k jejich způsobu ši
vota. Avi ve jména internacionální solidarity
by oechtěl býti spokojen s rýži, sašenými ry
bami a 30 reály denně: Dále poukazuje aa
kooknrenění boj, který v San Francisku ovádél
o denní chléb s Asjaty a posnamenává k tomo:
„„Šak má oalézti deset mažů práci tam, kde
Ise pouzejedno místo zadati? Taková byla o
táska. Ta nepomohly všecky theorie pranic.
Přišel boj o bytí a tento boj byl vybojován
„nikoli slovy, nýbrá pěsti. My jsme jednoduše
Asiaty vyhodili“

„národcí dělníci k trpícím spoluproletářům ji
ného národa |! Radí tbeoretikové projevují ve
likou zadost nad postopem 80c. demokracie
v Japonsku a v Číně, ale praktikové bojují
proti asijským svudruhům pěstini a ohlušají
tyeti boj proti přistěhování asijského dělnictva.

Organisace katol. mládože v Ně
msecka. Statistika generálutho sekretariáta

-(v Důsseldorfé) organisované katolické mládeže
ukazuje na veliký rozvoj. Organisováno ve
ovasecb diecésních. Každý uváz má v čele
předsedu, jmenovaného biskupem. Předsedou
středního výbora jest vrchní farář dr. Dram
mer v Cáchách, generálním sekretářem C.
Mosterts v Dů seldorfé. Organieace činí úhrnem
194077 členů v 1937 spolcích. Vedle tobo
vwNěmecku jest organisace katolických tovs
ryčů a v Bavorsku katolická selská on ladina;
týto čítají 100.000 členů. Mládež jest také or
gapisována v katolických spolcích dělnických
a kapeckých. Kdy v Čechách dohvnime ně
mecké soověrce? Která strana má mládež, té
náleží badoocnost. Sdražení mládeže východo
české, nad nímě převzal protektorát Jeho Exc.
nejdp. biskap dr. Jos. Doabrava, pokračuje
čile vpřed zvláště v posledních dvoa letech.

„Badost posorovati nadšení mladých ideálních
duší! Jest |atroo, že organisační složení, na
němě tolik úspěcha záleží, jest v hlavních
rysech podobné německému. A v praksi 80
znamenité osvědčuje. Tedy jen čile v předl

© jde jinde, mošno při dobrém vedení i a
Zprostředkování letních bytů. Úspěch,

jehož docílil Ústav král, hlav. města Prahy pro
sprostředkování bytů v minulých sezónách rvě
ních doporučováním příležitých vilegiatar, již
aynt se blásl Ččetnoa poptávkou z obeceostva

ažského k přízaivé předzvěstí na rok letoŠuí.
Pozurhojí se proto majitelé letních bytu eu

kovských, aby zavčas nabídky své písemné za
elali ústava (Betlémská ul. č. 11.) za účelem
sestavení příslušných záznamů. Podotýká se,
že nezbytné třeba, aby ozaámenu bylo krom

„sletu (obce) a čísla domu, jaká jest poloha
byta (přízemí či patro), kolik. tento čítá po

„kojů, sda jest opatřn předsíní, kuchyní a ná
bytkem, jaké jest nájemné za měsíc a sezóna,
zda zavedeno stravování v hostinci a jaká jest
vzdálenost dle minut od nádraží, koupadla a
lesa, kteréžto údaje co do eprávnosti stvrzeny
býti mosejí boď místním spolkem okrašlova
cium neb místním úřadem obecním. Posléz se
dokládá, že v osavřený dopis přiložiti dlužno
A K 10 h v poštovních známkách oa úbrado
režijnich výloh zprostředkovacích.

Rociálné-domokratický defraudant.
„Z Mnichova smisel úředník sociálně-demokra
tického svaru dopravních dělníků BOit. S ním
smizelo z pokladny nemocenské 6000 marek.
„Defraudant vzal si na cesta sklepnici. Před
rokem dopastil su v témže svasu defraudace
-úředník Dobler. BGlitbyl při posledních obec
cích volbach v Mnichově kandidátem sociálné
demokratické strany.

Framconsáti sec. demokraté proti
„délnickému pejláťování. Vdubnaminulého
roka nabyl ve Fraucii platnosti sákon o sta
-robním pojišťování děloutva. Na úhradu sta
robních rent přispíva také dělnictvo a to v celé
semi obnosem 80 milionů franků. Dne 24 ledna
podal sociální demokrat Guesde ve sněmovně
návrh ua zrošení zákuna 0 starobním dělnickém

„pojištění a na zvýšení daně £ pozůstalosti.
„Svůj návrb odůvodňoje tím, že dělnictvo 800,
demokratické nemůže aznati zákona, který
„Skracuje výdělek dělníka“. Proto je prý třeba

-sákon zrošiti a nahraditi jej jiným, který ne
„připouští srášek ze mzdy dělnické. Nestane-li
-66 tak, pak, pravil Gueade, nedojde enad jen
ko Generální stávce, nýbrž přímo k revoluci.

Zemé od židů namořená. Nyní židé
„haličtí naříkají, že jest a nimi sle. Kdyby ae
-byly tisíce židů ohopily „práce užitečnější než
„jest prodávání kořalky, nemuselo se nyní na
říkati nu velikou bídu. Výčepnictví bylu vý
bradné v rakvu šidovekýc.. Nyní novým rokem

„sračeno staré panské výčepní právo a savo
dena koncessovaná živnost hostinská, jako jest

-a -nás Pod starým právem výčepním by
„zdenkýřů“17.000; mynljich jest pošse 10800.

Haličský lid nebyl by nikdy spotřeboval tolik
kořalky, kdyby nabyli šidé stáli v čele šíření
kořalečního mora; to patrno £ toho, že nyní
některým obcím mosily býti výčepnické kon
cesse přímo voucovácy, poněvadě tyto obce
vůbec žádné hospody nechtěly. Nyní se horlivě
vyjednává o to, jak prvspěti židům, kteří přišli
o výnosné kořaloy. Nejhorlivěji unaší se „ne
šťastníkům“ pemoci pokrokáři, kteří projevo
vali největší radost, když frsocouzské milo
erdoé sestry byly va Škodu státu vyháněny
£ nemocnic jako nějací brozní darebové u zlo
činci. Ze statistiky, jež jest předložena krobům,
jednajícím o zuopatření kořalečaíků, vysvítá
toto: židovských velkostatkářů bylo r. 1861
pouze 88, r. 1870 již 68, r. 1889 docela 814 a
r. 1908 meri 9187 velkostatkáři bylo židoc=
ských 478. Tadíž židé mají 209/, všech halič
ských velkostatků. Počítejme, ou zbade kře
sťanům, půjdou-li židé stejným krokem 50 let
dále. 'Visíce a tisice Poláků i Rosloů jsou če
Jediay na usedlostech, kde jejich otcové byli
majiteli. [sraelité sebrali si půda, zabrali fú
pančnict7í, průmysi a — křesťanům dali jaku
odbytné kořalko. Sami židé ji totiž nepijí
— Ve Lvově jest mezi 278 advokáty 174
židů, 84 Poláků a 20 Rustna; tedy zde čio
židé 62/, Leč v obvodě komory Ivovské na
venkově jeot židovských advokátů 759/,. Kolik
šidů se tam dře oa poli?

Nové přísnaky rudého organisně
ního bankrotu v Čechách. 80c.demokraté
v krajol své nouzi chytají se stébla, aby se
jim pyšný koráb najednou nepotopil. Svým
uprchlým ovečkám zasliají Jeták s tímto 0b
eabem: Noodkládej, dokad nepřečteš! Vážený
soudruba! Pozornosti naší neušlo. že již po
delší dobu stojíš mimo naše řady. Z doby, kdy
jsi byl řádným členem naší politické organi“
ace, víme, že jsi byl I horlivým stoupencem
českoslovanské strany sociálně demokrstické.
Když přes to již několik měsíců vybýbáš se
našim podnikům a k nám ee nehlásíš, má to
jistě nějaké příčiny. Pátrajíce po ni sh, soudíme,
že jsi asi zrovna tak rozmrzelý nad celým ve
řejným životem jako velice mnoho aašich 800
druhů. Nedivíme se T. příliš a nevyčítáme Ti
toho. Poslední doby veřejného života j vnitř

vího života naší strany zklamaly maoho opráv
úěných nadějí. My všichni slibovali jeme ci
daleko více od parlamentu všeobeoného a rov
ného práva hlasovaního, nežli parlament splnil.
My všichni očekávali jsme nebývalý rozmach
děloického bnatí a satím ve hnatí to vnikl oa
různých místech rozvrat To jsou jistě zjevy,
které musí bolestí naplbiti každého, kdo
s hnotím děloickým dobře smýšlí. Nápravy
však nezjednáme, když rozmrzelí nade vším
salezeme do konta a odpůrcům svým přene
cháme volné pole. Ničehbo jiného nepřejí si
toužebněji odpůrci demokratických řádů v Ra
kouska, nešli aby po celé říši dělníci rozmr
zeli 8e tak jako jsi se rosmrsel Ty. Potom —
doufají — osbudva si dělníci vůbec všímati
ničeho, co kolem nich 80 děje, a dosavadní
vládcové bodou pak moci provádět s námi
starou bru. Proto nejhaalivějšími slovy vyslo
vají se o hlasovacím právu, aby děluictvo 8i
je zošklivilo a nevyažilo ho. Až přejie Tě
rozmrzelost první chvíle, geznáš jistě, jsk by
bylo nebezpečno,těmto nepřátelům lida astoapit
z bojiště. My TA předem oupozorňajeme na toto
nebezpečí. Žádáme Tě, bys na chvíli 80 za
myslil nad dosavadním vývojem věcí u nás,
jistě snadno pozuáš, že je třeba postaviti 80
příkře proti těmto odpůrcům lidu. To pak ne
zmohoa jednotlivci, nýbrž k toma je zapotřebí
odražení lidových mas3. Jsme přesvědčení, že
se nebudeš nadále vybýbati tomoto sdražení.
Jame přesvědčení, že věnoješ opět efly svoje
společné myšlence: osvobození potlačovaných
od nadvlády. K tomu cíli Tó zveme, abys na
dále dostavoval se tnezi nás, ab)8 se cítil a
abys byl opět tím, čím jsi byl až do nedávna:
avědomělým českým sociálním demokratem.
— Výkonný výbor místní politické organisace
soc. dem. Nová legitimace bude Ti na požádání
vydána. — Dělnická koihtiskárna v Praze. —
Nákl. vlastním. — Přibláška. Potvrzuji, že chci
býti nadále členem místní organisace svciálně
demokratické stray dělnické a šádám, aby mi
bylu vystavena nová legitimace, za ktersa
předem platím . . . hal. Podpis. — Z této ú
pěnlivé prosby, z návoda, jek aproblé ovce
mají se zpět do radého ovčince přiblašovati,
jest patrno, jak jest se soc. demokraty velice
již zle.
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Rozšiřujte časoveÚrakyt

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v mejmodernějších

byty:
2—3 pokojové s krásnou vyhlídkou, koupelnou
a celým příslušenstvímv Hradci Králové
levně lze oajmouti od

gap“1.května."U
Dotas, zodpoví administrace £. I.

vzorech.

PLYŠE

přísné k nábytkovým látkám seodicí jako: šňůry, střapce, tře
pení atd — — — — — —

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« se nejlevnější cena nabísí firma 

JA STOTEAVÝRAZŮ,oladřnšé L

2000606000006006660G600G06GE

čeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky
— za 49o až 59|o

úrok a to dle výpovědi,

SMP“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí nejlepšíjakosti
co nejlevněji. 4

3000006000000000000£



Doporučujeme

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod avůj veledůstojnému ducho
vemstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slobu a provedení čistě uměleckém.
Plány a roz zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu j 1 dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

SBP*>Závod založen r. 1808. "aOOo.
Přesídlení!

W“ Sklady "ji

fy K V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen v továrně.
Náslodkom stěhování o0ny značně snížené.

U jvýhodnější a nejlevnější ná
kupnípramenv o o ákorých

koslal, paramenlů
rádia, praporů. příkrovů, koberců u

[ovevého náčiní ve výrobnách ;nejstaršího
závodu v Čechách, o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzorya hotovézboží
k výběra franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách s
„ levné pracovní síly na voakově, čímé levnější

OsRYaš o 20"/, neš všude jinde.
Juhil. 100 leť. trvání a 40 lot. vlagání činnogii.

Adresování vědy deslovné se vyprošuje.

k tÍÍ

ŠJan Horák,
i soukenník

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

M

%
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

are důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK Slaze mého ryze křesťanského závodu za

i dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

E etno u látky na taláry.

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení cen! GP3XABB663XX

Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve Štěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odhadnutou prodám.

————

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉDA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma) ;

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P. J. Foškndly, faráto vo Výprachtiieh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,(
spolkových praporů a kovového náčiní
Cenníky, vzorky i roucha hotová ma ukásite [E

se ma požádání franko zašlou.OLILNANNANA"IC-ZÍT

ÓÍCOČO | savýkočměoatt P
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Pyvní český saslistolsbý závod <soubenného sbodí
"8 sal. r. 1876.

První český katolický zárod ve Tldni.

František Řuber
Dílna ku vyšívání.
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitas'é v HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svóépomoci,za dobu svého trvání hěbem neceiých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 18.676 K,
získav 805 členů. Jak děkovné dopisy svěděl,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jsko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá made 1 šeny od 24 do45 let,
správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné

jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do © let
4 K, do 45 let 10K. Každý člen se zuvasuje, še
oplatí při úmrtí apolučlena2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným prohlášením vý
boru za svóho života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytaje záraku svým kmenem žijících členů, takše
nějský úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní A a oné spoky mělybyupozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými peměsi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitaz“ v Hradci Králové.

Dr. t.Boyl, 'Váel. Jenšovský
"išáku páčkao..

2. A" 9 NES4 ra a A2 M24

Páně.
Na ukástu sasilá

se vše franco.

2006606666666600666
Veledůstejnému

duchovenstva a
slavným patronátním

úřadům dovolujesi depo
ručiti veškeré kostelní nádoby a

NR 0: mou-'rance,kalichy, o , u.énky,pacilkál ,

mvicnylampy, telnice,kropsaký
církevním vyhovující. Stáré před

ap Akt v původníintencíav obni zlatí a H nebo proti do
platku ze nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy msílé na a
kázku franko bez závaznosti koapů.
Všes0 posílá posvěcení. Práce ruční.

Sled :
OT Drom as. inobroceprotony nážiní v

* 1čnatého vědyna skladě. pro
Staré slato, stříbro edrahobemybupuje zanejvyššíosmy

JAN STANĚK,pasiřaolsolour
PrahaI, ul. KarolinySvětlé,čis. 10.m.

3066060666G600866606066

Fotografický aparát
detektivní komora pro 12
desek 19 krát 16 s Mars
Apastigmatom a stativem

se za 30korunprodá.
Adressu sdělí administrace toboto lista.



Předplatné na čtvrt roku 2 K 60h
Číslo 6. | > na půlroka bK— h
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

COIÍ HRADECKRÁLOVÉ.IC

Zal r. 1065.

- Přijímá -| Ako. karitál: | Provádí ve

. vklady ns K 15,000.000. „fřeré bm
knítky vk'adní) Res. fondy: |renské £ ba.

na úrok. (K 2,500.000-- orní. obchody,mu:í41%| mu: S
„Na účty dle Prahr, Uhlí

ujednání. : Jiřín, - a cement.
- Semily, 

Turnov, 
Krakov.

Rok naší dělnické oréanisace.
Všeodborové edružení křesť. dělnictva na

valné hromadě dne 2. února v Hradci Králové
vydalo počet ze své celoročrí práce. Konsta
továno, že nových členů se přihlásilo 1862.
Nových skopio přibylo 11 a 4 nové odbočky.)

lkem jest odboček 54 a skupin 126. U 23
organisací jsou řečnické kroužky, a 15 pěvecké,
a-Pt-draniatiské, u 18 otředatelskéU 14 tělo
cvičné.

O dělníky se hlásilo prostřednictvím edro
žení 180 mistrů, kteří obdrželi 42 dělníky.
Práci hledalo 147 dělníků, z nichž 43 obdrželi
žádaná místa. O očně žádalo 69 mistrů a ob
drželi učňů 16. Učňů žádalo o místa 16.

Pracováno pečlivě o ustavení samostat
ného odboru textilaíků; stanovy jsou již sa
dány k schválení c. k. místodržitelství. Ury
chlení odboru tobo vynucuje i agitace němec
kých křesť. sociálů, kteří ve smíšených českých
krajinách loví české dělníky. — Právní porada
poskytnata 19 členům; podáno 12 žalob na
úrazovou pojišťovnu, z nichž 9 vyřízeno ve
prospěch žalojících dělníků.

Všecka naše konsumní společenstva pra
oují se značným ziskem; přibyla dvě nová.

Vedle listovních zásilek redakčních při
jato v ústředí 11.860 kusů korrespoodence,
s nichž dopisů 7150; odesláno dopisů 65.850.
Výborových schůzí konal užší výbor 116, plo
nární schůze byly 4. Agitačních schůzí řize
ných ústředím pořádáno 116.

Odbočky a skapiny měly přednášek a
schůzí 626, z nichž 96 čiště odborových. Diva
delních představení v nich pořádáno 208 a 96
sábav jiných, jež vynesly organisacím slašný
poníz.

Všeodborové sdružení se osvědčilo též jako
horlivý podporovatel katolického tisku. Kažš
dého týdne rozšiřováno mimo spolkový časopis
„Stítu“ 6.960 exemplářů, „Obnovy“ 216, „Čecha“
160, „Venkovana“ 8.900, „Hlasu lida“ 308,
„Našeho Věku“ 376, „Českého Západu“ 148,
Meče“ 1.080, „Naší Mládeže“ 8934, „Dorostu“

815, „Jitřenky“ 8670, „Práva“ 830, vedle jiných
katolických listů českých i moravských. A tak
naše dělnictvo rosšíří ročně několik millionů
výtisků časopisů. Různých brošur rozšířeno
86.864. Z toho patrno, že sdrašení nemá pouse
veliký význam stavovský, nýbrž i nábožensko
knitorní. Ve sdružení jsou avédomělí horlivoi,
kteří nezištně a bystře podporují hnutí křest.
sociální strany celé. Proto také zcela nemístné
jest domněnka některých katolíků, jako by
bylo sdružení baštou v sebe usavřenoo. Všim
měme si analogie! Co by byli pokrokář: bes
600. demokratů? Kde by sehnali větší davy
k svým protikatelickým přednáškám? Proto
pokrokářští kapitalisté sami se lísají k soc.
demokratům, ačkoli tito aepoň v theorii ohlg
dají strohý třídní boj. Jak mošno 6-úspěchem

V Hradci Králové, dne 10. února 1911.o o o VÍ
čeliti radé povodni, jestliže proti ní nebade

ostavena sílná hráz uvědomělého dělnictva
atolického? Má se toto dělnictvo nechati na

pospas anarchistickým živlým jako v Portugal
sku a Barceloně? Učme se' „opečně ze zkuše
nosti velice výmlovné! Uanáváme, že ducho
venstvo jest místy velice zaměstnáno a vyčer
váváno jinými katolickými spolky, založenými
částečně již před edrušením. Leč myslíme, že
by přesto se mobla věnovati (zvláště na mí
stech, kde se vůbec neorganisaje) větší pozor
nost našemu sdružení, protože kněží súčastnilo
se organisační práce specieluě dělnické pouze
56, takže jest zřejmo, jak práce Sdražení spo
čívala výhradně na bedrech dělnictva samého.
A přece se pokračovalo|

Ve 49 organisacích jsou založeny spolkové
knihovny vlastní o 6120 svazcích. Okresové
představenstvo pražské konalo 38 schůzí výbo
rových a několik schůzí spolkových.

Členů zemřelo za oplynulý správní rok
30. Pozůstalým vyplacen slušný obnos. Podpora
udělena 1703 nemocným (dnů podporovaných
bylo 17616), 307 nesaměstnaným (podporova
ných dnů 3424), stěhovací podpora 39 členům.
Nemocným vyplaceno 11893 K 18 b, nezaměst
daným 2183 K 76 b. Stěhojícím ae a cestojí
cím 272 K 92 h.

Učiněny první kroky k založení spole
čenstva pro Šičky a vyšívačky, aby tyto strá
dající dělnice nebyly odkázány na prostřed
nictví výdělečných židů.

Přesto, že finanční tíseň v uplynulém roce
byla zvláště v pracovních třídách veliká, vy
konalo Sdružení úkol veliký, úspěšný. Hospu
dářeká depresse posud nepočhinule, ale Sdru
žení postupuje vítězně dále. Věnujme dělnické
organisaci naší pilnou pozornost a podporu,
ubychom co nejdříve dohonili pokročilou Mo
ravul m

Opory trůnu.
(Obrana proti volnomyšlenkářským lžem.)

Časopis „Volná Myšlenka,“ jako ústřední
orgán protikstolických útoků, jest oblíbeným
pramenem, s něhož všechny klerikálně-židov=
ska-pokrokové lístky v chudobě ducha svého
čerpají látku pro své sloupce. Jejich historicko
kritická ignorancea protináboženský fanatismus
přijímá vše sa pravdu, jen když účelu je do
saženo — a církev potupena.

Voloomyšlenkářům a jejich venkovským
odnožím jest již nevolno v rovolučně-anarchi
stickém prachu, který zvířili kolem sebe ve
lebením anarchisty Ferrera, účastí na ejexdu
v Brusselu a netajenoa radostí nad židovsko
sednářskou revolucí portogalskou! Proto jako
onen utíkající zloděj volají: „Chyťte zloděje |“
— sby tak odvrátili pozornost od svých pud
vratných snah a cílů. Že některé venkovské
židovako-pokrokové listy jim v tom pomáhají,
jest zjevem, který víc než markantně nazna
čuje jejich směr a snahy!

Židovsko-sednářská „V. Myšlenka“, inter
nationální hlasatelka revolačních snah, dovo
luje si masopnostnívtip: „Hlavy církve hlásají,
že cárkevmše dál i i

Dálejiž židovsko-zednařská drzost nemůže
jíti, více již nemůže potopiti církev nenávidě
ných goimů.

Jako doblady uvádí ostáty jednak mezpravé,
jednak skomolené a sa ušení ojrkvs

porad K oorieny ješ autoritoucírkevníjako savršeny. Abychom ukázali,
jekých zbraní ošívá „V. M.“, aby potapila ka
tolíky, poukazojeme na citovená slova papeže
Klimenta L: „Petr nařídil všem kofžatům semě
a všem lidem, aby kněší pcelouchali a jim se
kořili. Zdrábají-li se tak učiniti, budou pro
kleti, postaveni mimo zákon a vyobcování
s oírkve“.

Úslát tento — a lo ještě sbomoleně — vyňat
jh Dehretaláí“,

mesi rokem 900—%0 a obeshují podvržené

Inserty se počítají levně. Ročník XVII

listy papežů, počínajíc Klímentem I. až k sv.
Řehoři. — Tedy podvržený, kritikou za ne
pravý uznaný list avádí se jako svědek očení
otců církevních! Ignorance či drzost?

Jest třeba jem nahlédmnoutí v dobu apoštol
ských a círk otců, abychom poznali nískost volno
myšlenkářské insinuace. Úcta k vrchnosti jest
příkazem víry a křesťané, když i byli pro víra
svou pronásledování, ochotně za přesvědčení
své umírali, ale za zločin pokládali branným
nebo násilným způsobem hájiti se proti vrch
nosti.

Názor křesťanský o povinnostech k srch
nosti vychází ze slov sv. Pavla: „Není mocnosti
jediné od Boha a ty, které jsoa, od Boha zří
zeny jsou. Proto, kdo vrchnosti se protiví, Bo
žímo zřízení se protiví — protož poddání
baďte netoliko pro hněv, ale i pro svědomí.“

i mese rás nábošenský;
bohopoota a úcta k panovníkovi jsou sobě pří
bazné a úzce spojené povinnosti křesťana. Sv.
Petr je sám sločoje, an dí: „Boha se bojte,
krále v uctivosti mějtel“ (I. Petr 2, 17). —
„Poddáni buďte všelikému lidskému zřízení
pro Boha, baďto králi, jako nejvyššímu, nebo
vladařům, jako od něho poslaným.“ (I. Petr
2, 18, 14).

Ale panovníci nemají jem práva, nýbrž i po
vinmosti. Vladaři jsou povinné spravedlivé vlád
noufi. „Milujte spravedlnost vy, kteří soudíte semi.“
(Moudr. 1, 1). „Páni, co spravedlivého a slaš
nébo, složebníkům svým prokazojte, vědouce,
že i vy máte Pána v nebesích.“ (Kol. 4, 1).

Proto žádná moc světská nemá práva na
řizovati něco, co příčí se zákonu Božímu. Slova
Kristova: „Dávejte, co jest císařovo, císaři a co
jest Božího, Bohu“ — savasují t hdskou moc, aby
šetřila právní sféry jednotlivcovy a nenutila člo
věka k sachování sákonů nemravných, příčících se
sákonu Bošímu, ať přirozenému ať kladnému.

Když upoštolové stáli před židovským
synedriem a toto přikazovalo jim, aby nemlu
vili dále o Krista, prohlásil sv. Petr: „Více
sluší poslouchati Boha, oež lidí I“ (Sk. ap. 5, 20).

Křesťan má spíše“ semříti, neš přestoupité
sákon Boží, ale nesmí ae (dle slov sv. Petra:
„Poddáni buďte nejen pánům dobrým, ale i
zlým.“) bránit vapourou, násilím, semězradou,
nýbrá odporem passivním (trpným): odtud ma
čednictví. Dovoleny jsou i ty loyální prostředky,
jichž použití státní ústavu dovolaje, jako json:
právo patiční, shromažďovací, tisk a pod.

V tomto bodu liší se křesťan, háje prostředky
loyálními svého svědomí proti násilí — od
volnomyšlenkářskýchterroristů č la Ferrer n volno
myšlenkářských revolucionářů portugalských,
kteří mlovoa děl a pam podvracejí trůny.

Křesťanům víra poroučí, aby v útisku sebe
větším sachovali věrnost k panovníku a toliko lo

álním dovolávánímsesvéhopráva a poukasemna
ví učiněné nápravy se domáhali.
„Zatytéž císaře (píše Tertullián ad Scapul.,

2, 2) přinášeli křesťané Bohu modlitby každého
dne, od nichžto denně byli pronásledováni, 8
každodenně obětovali oekrvavou oběť za stát,
jenž denně krev jejich bratří proléval.“ Týž Ter
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teliian vo srém „Apologetiku“ (Cap. XXXV.)
staví poddanost křesťanů proti dachu vapozsry
u pobanských Římanů a praví: „Který Říman
Jest, jehož jasyk by kdy uměl četřiti svého
panovníka?“ — A dálepraví, še mezi křesťany
nelze hledati vrahů. „Odkud pocházejí mužové,
jako Cassius, Niger, Albinae, kteří mezi dvěma
vavříny zavraždili Caesara? Z Rímanů — ale
nikoli z křesťtenů .. .“

V cap. XXX.: „Modlíme se všdycky za
všecky císaře, života jim vyprošujíce hojného,
olsačování bezpečného, domu pevně opatřeného,
vojek adatných, senátu věrného, lidu správného,
zemského okrška pokojného, čehokoliv člověk
a císař sobě přeje.“ — A v této věrnosti ne
otřese křesťany ani pronásledování: „Takč nás
k Bohu rozprostřené bodejte, věšte na kříže,
ohněm ošlehejte, měči srabejte, šelmám vydejte:
hotova jest ke všemu mačení sovnější způsoba
modlícího se křesťana. — To čiňte — vymučte
doši, modlící se k Bobu za císaře!“

Z těchto slov jasně vysnívá nábošenská po
vimnosthřesťana: „Dávejte, co jest císařovo, cí
eaři, co Božího — Bohul“ — Císaři
aš.k smrti, Bohu věrnost a duše aš
k mukám! „Vymučte duši, modlící se k Bohu
za císařel“ —

A vzpomeňme velikých otců církev. av.
Ambrože a sv. Augustina

Sv. Ambrož, jakkoliv hájil autoritu řádu
mravního proti pohoršení se shora a bez bůzně
káral i poklesky císařů, vyznával vždy : „Jsem
poddán císařům!“ — „My dáváme, co je císa
řovo, cfeaři 1“

A žák jehosv. Angastin ve avóm slavném
díle „De civitute Dei“ naprosto hehlásal „opo
vrhovati světskou mocí“, ale vždy uznával po
vinnosti, které křesťan ze závazku víry své
k ní má. : :

„Církevsloženajaoncz občanůnebeského
Jerusalema, musí sloužiti pod králi pozemský
mi. Neboť učení apoštolské dí: „Každá cuše
moonostem vyšším poddána buď.“ A Pán sám
neopovrhnai platiti daňa nařídil sloužiti moc
nostem.“ —

„V čem ublížili kdy křesťané královatvím
zemským, oni, kterým slíbil král jejich krá

Povství nebeské? Neřekl-liž on sám: „Dávejte,
co je olsařovo, císaři ? Neplatil-li daní? Nena

Nadarmo tedy králové pozemětí pronásledovali
křesťany |“

Vidíme, še křesťanství v Plsmě sv. i ve spi
sech círk. otců hlásá detu a poddanosí vrchnostem
ahistorie nám dokasuje, še bylo lo křesťanství,
keré očislílo a povamesio autoritu světské svrcho

vanosti, smeušitím. Korunu královskou
posvětilo ve svých basilikách a v ardci národa
vzbudilo úcta ke králi. za poavátnou prohla
Bujíc jeho osobu. Upakujíc pak slova Krislova:
. jle, co je císařovo,císaři,00 Bošího, Bohu“
— Másalo slovy těmě nikoliv poddanosí otroků,

oddanost dělí Boších, které dávají, co je
, olsaří: službu posemskou; Bohu, co Bo

škojest: službunesmriclnéduše! Kralpak vědom
si jsa své zodpovědnosti před Bohem, mé
vlásti spravedlivé, neporušuje mravního zákona,
daného Bohem.

Obec nebeská a obec pozemská — dle
jdey sv. Augustina — má číti v pokoji. Kře
efanství vzbledem k szátu představuje ta savo
bodu svědomí a vtom je jeho historickáa kul
tarní velikost.

moucíchk podňísenýmanaopak,upevňujeideu
é,pevná , je odklademkřest. cívili

sace, sachraňuje nost člověka, smemožňuje
násilnou revoluci ch asadršuje tyranii

silnějšího a chráněnoprávo slad
. „Péni, pamatujte, že i vy

v nebesích !“
Slovutný právník Nicolas ve spise „Philo

eophische Studien ber das Christentbam“ str.
461 nestranně uznávaje blahodárný vliv těchto

sásad řesťanských na uspořádání sooiety lidské, píše:
„Křesťanstoí, kdyš nábolenský poměr lidstva

kBohu změnilo,sároveň tím všemostatním smě
nám cestu, proklestílo, změnám to, které v při
rozeném a cosiálním vstáhu otvojia -k, pápu,
ženy k snaží, dítka k otci, obpdáka k bodáči,
poddaného k vrchnosti, tasemce k cizozemci
teprve později avým.časem -se dostaviti měly.
Ajestlite vílikne, "Je od foho okamfiku moustále
jeví se snaha, všepodle plné praddyopět. opraviti,
důstojnost vsob oceniti a všem a právům
sadost -učšnilé, jestliše pozorujeme, jak původ
oové a pomocníci těchto oprav vůbec na kře
otetíkých idefoh staví a fběmi, spisy aS81
klady símě oivilisa © do veřejných mravů roz

*obvají — "tu jeme“ muesní příčinu toho křesťan
dol .

Tak křesťanství, řídío se slovy: Dávejte,
00 jest voy anaží, o, chrá=
mllo a ní Hdskoe“a straně

ta-naoal ii
římskékůravehtebyla by pudla Eoropav

byla by so stala dějikkůmnosnornosti, ne-li
dokonce pouští barbarskou.“

Chce-li „Volná Myšlenka“ hledati sobě
podobné „opory trůnu“, musí je hledati mezi
duševněepřízněnýmižidovsko- pokrokovými
přislohovači. Dáváme jí zatím, než přikročíme
v čísle příštím k jejím „královražedným fan
tasifm“, něco maličkého k rozjímání:

Několik dní atřeniálen na němeského
olsaře (stal se 11. května 1878) oslavoval du
chovně a zásadami jí tak blíský Jidoveko-s0ct
diní „Voredrts“(9. května 1878)ruskou vrašed
mej VěruBašuličovu:

„V Petrohradě čile spěla
mstitelka, v svém oku hněv,
dýka, kterou v ruce měla,
stopila v tyrana krev.“

„V. Myšlenko!“ — obdirovatelko Ferrera
nesmrteloého, nevře v tobě krev nadšením ?..

(Pokrač.)

Volné listy,
Chwála katolických poslanců. Naši katoličtí

poslanci náloželi vědy k těm politikům, kteří
uznávali potřebu, aby Bienerth poražen byl
obezřelou oposicí a nikoli obatrukci. Kdykoli
Bienerthova vláda ocitla se v úzkých, přispě
chala jako na zavolanon obyčejně obstrukce,
které dula nový vítr do plachet kolisavé ka
binetní jeho lodi. Tuto službu ochotně Biener
thovi prokazovali katoličtí poslanci slovinští
a čeští agrárníci. Zda obstrakce pro alovin
skou politiku byla výhodnou čili nic, nelze
nám neznalým poměrů tamních zásadně roz
hodovati, ale že naši agrárníci za vůdcovství
Udržalova vrbali se znova a znova střemhlav
do obstrakce, toho a hlediska politické tak
tiky české nebylo lze pochopiti.

Pamatujeme se, jak agrární listy vytýkaly
přímo i nepřímo našim katolickým poslancům
nestatečnost; ale dnes, kdy věc možno poso
zovati již s orčité dáli, povšechný úsudek a
nepopíratelná skušenost našim poslancům dá
vají úplně za pravdu.

děčným svědkem prozlíravosti a poli
tické kvalifikace našich katolických poslanců
jest sám „Čas“, který ve článku „Nad hrobem
Slovanské jednoty“ hovoří takto: „Nás daleko
více zajímá jednání o poměru slovinských po
slanoů k našim. Pro tento poměr jest zajisté
přísoačné, že dr. Krek ve své řeči, kterou
mlovil takřka nad hrobem Slovanské Jednoty,
vyslovoval o „českým agrárníkům a radi
kálům, kdešto o svých nejbližších a noejpřiro
zenějších epojencích mezi českými poslanci,o
českých klerikálech, ani nemlavil. Jim,Mlado
čechům a posl. Masarykovi platilo skryté od
enzování Krekovo; těmto stranám P. Krek i
P. Korošeo vytýkali, že SlovamnskouJednotu
rosbili. Že P. Kek oapává Joyájnost českých
agrárníků, jest přiroséno; vždyt pan Udržal
byl nerozlučitelným spojencem slovinských
klerikálů a zavedl právě s drem Šusterčičem
Sloranskou Jednotu tam, kde jí větěina,čas
kých poslanců míti neohtěla, poněvadš politika,
kterou čeští agrárnisiva radikálové ve spojení
ee Slovioci v Slovanské Jednotě do loňského
července dělali, dle nejlepšího přesvědšení
většiny českých lidí naším zájmům nealoužila.“

Pochybujeme velice, če pisatel tohoto u
snání v časopise tak zařivě protikatolickém,
jako jest „Čae“, nepřímou chválu našich po
slanoů sobě uvědomoval Konečně na úmyslu
jeho nezáleží; co hlavního jest, že tímto apů
sobem promluvil před celou veřejností, která

proti katolickémapooeneskéma klubu našemuduševně vystrojováma. jest aměrem zarpatile
nepřátelským. Nicotné jsou tedy :šeahny od

tečnost sama velmi erosumitelně dokazuje, že
katoličtí naši poslanci vedou si správně s, ma
jíce ua sřeteli hospodářeké a národní zájmy
lidu svého, berou 80 ku předu tak prozíravě,
že v tom zastiňují i politické odpůrce, lsteří,
číhajíce na nějaký chybný jejich krok, hro
madí sami chyba sa.ahybou.

e 
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Zaso jeden svědek. „Hlasy z Posásaví“
v Německém Brodě vedle jiných výstřelků
radikálního novinaření jsou přákče. prožikato
lické.| Láeniyaemějakýčas takék misdoče
chům, -odkterých -však pěkně dostaly košem,
protože rozumní mladošeší :dobře oansovalí,
že takový, revolverový list jejiah vážnosti by
en aškodil. Za to etaly se „Hlasy z Posázaví“

tem volnemyllenádřabýma — tahé agrárním.
Z mnobých čísel novin těchto mohli bychom
dokásati, te proti katolickému náboženství
vedou-si po spůsobu suřivoe, jenž pozbyl ro
zuma, slašnosti a svědomí. Také častoehválen
v.zěchMnehnr,ve Se ěonou (dRejisŠiRnost
Iitegárn., y “ , va:
satat* Požaledkvileskářeabládajicyulešvoná.

„ašěhbtente ujet MO=:

kteří mejí stále dost smělosti dulšovati 00, še
Jim jest náboženství věcí posvátnoa. Pověz mi,
s kým obcuješ, a povím ti, čím jesi.Toto pří
sloví plnou měrou možno obrátiti na agráraíky,
kteři s rozvinotým praporem přistěhovali se
do volnomyšlenkářakého listu. Konečně tahé
mnoho prošrazuje skutečnost, že Hofrychtrovy
Hlasy z Posázaví četně odbírány jsou od ně
meokobrodských a okolních židů.

V jednom z posledních čísel „Hlasů zPo
sázaví“ zajímavé přiznání učinil zepřisáhlý po
krokář, učitel Halík z Hampolecka. Vúvodním
článka vystoupil jsko nadšený stoupenec agrár
nikův a sároveň obránce jejich proti inženýrovi
BRadoulovi. Ujišťuje všeobnu pokrokářskou a
volnomyšlenkářekou veřejnost, aby ae jen a
grární strany nebála. Sám prý sa přesvěděil,
še agrární strana jest naplněna zdravým duchom
pokrokovým.

Rádi věříme, že agrárníkům jsou milejší
pokrokářští učitelé, nešli náboženské přesvěd
čení jejich voličů. Budou míti všichni hajitelé
v táboře agrárním ještě tolik emělosti, aby vy
krucovali a ujišťovali, že smýšlejí s náboženstvím
upřímně ? Budou ještě házeti prach v oči, když
čistokrovní pokrokáři a volnomyšlenkářistrana
agrární si tak pochvalují, jsko to učinil pu
krokář, učitel Halík ? Neboť co jest ustáleným
programem pokrokářův s volnomyšlenkářů?
Volná škola, odetranění náboženství ze škol a
mravní výchova na podkladě nevědecké dom
uěnky, že člověk jest vyvinutým zvířetem. Při
pomeňme si také, že „Právo Lidu“ so zájmů
konkurenčních prozradilo, že volní myčlonkáři
mají již své četné odbočky mezi sgrárníky,
vesměme v úvahu, že volnomyšlenkářského
„Havlíčka“ po venkově rosšiřají i mnosí a
grárníci, a naskylá se otázka, proč vůdčí či
nitelé agrárničtí neodhodí již fikové listy všech
výmlav a proč přímo neřeknou: „Ano, jsme
jiš protikatoličtí a protináboženětí.“ To by byla
mluva upřímné mušnosti. Proč tedy skrývati,
co celý evět vidí? V poměru našem vůči a

straněhromadíse tady den zednepo
snatky, které šolezným postapem všechny ná
božensky emýšlející lidi co do politického or
ganigování od ní vědy určitěji oddělojí. A s toho
důvodu zasnamonali jsme také významné svě

dootví Pon Halíka v „ h s Po“, jenž mnerace nad pokrokářským
duchem ve straně agrární. ý

o *
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Nesouhlasíme. Zemědělská rada vyzvala
všechny hospodářské zájemníky a organisace,
aby v každém okresu ustanoveno bylo druž
stvo chovatelů dobytka. Účel drušstev jest,
aby chov dobytka byl položenna pevný základ,
dál se účelně výběrem osvědčených kusfv a
aby družstva 00 nejvhodněji přijímala a ami
stovala subvence, pro měžurčena jest značná
státní dotace. Na Čechy připadá 1,184.000
korun. Zemědělská rada určitě prohlašnje, de
subvence badou udíleny jen okresním druž
stvům, která do konce února musí býti usta
vena,Nebude-li.v některém okresu tohoto druž
stva, svěří nemědělská rada rozdílení subvemcí
některému hospodářekému spolko,. který v o
kresu existuje.

„Seleké Obrana“ vyzývá stoupence kře
efansko-sociální, aby .do těchto okresních drmž
etev se nepřiblašovali, protože prý jest to ča
ohbrování se subvencemi a lov pro politickou
agrární stranu. Neroshodujeme zatím, jaké ú
čely zemědělakárada těmito družstvy gleduje,
a kdzhy měla pravda „SolokáObrana“, moaili
bychom věc odsouditi stejně rozhodaě, jako
tento bratrský náš list. Na.druhé straně však
bereme v úvahu, že v mnohých okresich . naši
stoupenci činí posorahodnoa menšina, v jipých
počtem rovnají se agrárníkům a někde kžestan
sko-ociálgích samědělců jest většina. Bylo by
tedy na pováženou, kdyby našinci rozdůlování
subvencí ponechali jen tak beze všeho agrár
níkům -a vsdali se zcela epolurozhbodorání a
součlanosti v těchto nových družstvech..Dle
našeho soudu kontrola při rozdělování této
otáléstátní dotace jest zajisté jentehdy možna,
když. budon našinci členy drařetva a kdpš

budouse anaiti všeliképřehmatykežádati pro sebe. spravedlivého „měříjka. vě
hromadným přihlašováním možnopřekážeti lovu
pro atranu agrároí. Ignorováním družstev nasa
bráníme, aby leckde našinci výhodami nebyli
zlákání. Sáčastníme-li se, badou aubvance, do
stane-li se jich nám, uděleny zřejmým
stoupencům za součinnosti nás všech, k
jinak vypadalo by to jako agrární dobrodiaí,
přemlouvající k opuštění vlastního praporu.
Slowem, řekněme si to upřímně,nutno poňítati
ne slabostí, které leckdo se vygkytojejak mesi
námi, tak i mezi agváralky. Učastenstrípak
naše va družstvech.roahodpě nejnamené dože
idovati se milosti od agrárníků, protože peníze
od.státu. něsesány jsou, zňem ghovatplům,do
(byška„bez „rpadíla, a-prárě .spajučipnest naše
|badacnajehadnějším nýraaem, 0manáme . Ň „měšejeO



Páně Bariočbova vůda a vědomosti.Trrdí-lí
Bartošek, šečlověkvyvinul se zezvířete,masí
býtí dokázáno, že svířata mají sásadně duševní
schopnosti, jako člověk, ovšem v míře menší,
tedy takové ochopnosti, které vývojem stávají
se duševními mohutnostmi lidský V tomto
ohledu předem konstatujeme, že věda toho po
pírá, ježto ani pokusem,ani zkušeností nic ta
kového nebylo sjištěno, ač badání v tomto oboru
dějí ze vytrvale a neustále, Někteří učenci jsou
prací tou tekořka ochvácení. Na příklad Betho
zoafá si téměř nad úvpěchem své práce, všade
staví se mu v cestu nové překážky, ohce-li
hlouběji vniknouti ve tvoření přírody; její
prostředky jsou mnohem složitější, než se vědci
domnívali. Betbe problížeje svou práci, ehlo
dává, še nepřispěla nic k faklickému posmání.

Bartošek nepřišel k faktickému poznání
hlavně proto, že volné mlavení není u ros
umných lidí přesvědčojícím důkazem. Hejlům
volnomyšlenkářským takové laciné zboží za
důkaz ovšem postačí úplně.

0 překlenotí nebo docela o výplň propasti
mosi dučovním životem člověka a zvířete po
koušejí ee všelijací volní myšlenkáři již ode
dávna. Jelikož pak život svířat o lidské roz
Vase a rozumu nesvědčí ani v nejmenším, po
koušejí se mnozí onu propast překlenouti způ
sobem jiným. Chápají se na konec oněch jed
nání, o kterých se sdá, jakoby vyplývala « du
ševní zvířecí rosvshy a která človoka věci
nesnalého mohou hodně překvapiti. Že takové
projevy zvířecího života jsou, nemůže nikdo
popírati, ale jest důležitá otázka, zda nutno
vykládati je rozamovou výbavou zvířat, nebo
sda možno je vysvětliti jinak. Otázka byla by
rázem rozřečona, kdyby jen u jedinkého zví
řete mohutnost myslící byla dokázána, Důkasu
takového však dusud nikdo nepodal.

Z toho jest jasno, proč přívrženci rosa
snového nadání zvířat prohledávají všechna
živočišnou říši, pročamýčí v menažeriích, s00
logických zabradách, chytají se každé zprávy
eestovatelů v cizích zemích a proč ulakomují
6e na kašdou bájku o vynalézavé opiči, čtoucím
psa a počítejicím koni, Novinářská kachna
před několika týdoy o mluvícím psovi byla

(m = moochých dokladů, které dosvědčají,
terak ohtivost v tomto ohledu vytrvale pídí

se po každém nesmyslu.
Ale přese tyto námaby všechna píle vy

skásí nadarmo. Čo kde velebeno bylo jako ro
zemové zvířecí nadání, nevymykslo 86 oblasti
padův a ponze emyslovéma poznávání živoči
chá. Prorok volných myšlenkářů, Haeckel, řekl
aloe, že duševní „rozdíly mezi človékem a člo
věko-opicí jsou menší, než rozdily mezi touto
šlověko-opicí s opicemi nejnižšího řádu“ ale
elora jeho jsou tak pravdiva, jako ajišťování
lověka, jenž by tvrdil, že němečtí učenci ne
prohlásili, še Haeokel není hoden, aby mu poc
tivý člověkpodalruka. Všechnysprávyo my

alících zvířatech„pocházejí baď od předpojatýcheemtovatelů, kteří básní a přilhávají a kteří
eloj co stoj něco takového osilují objoviti, nebo
ed lidí, kteří ve svém zájmu výdělečném o
překot vychvalují svá myslícía chytrá svířata.

: Jest zajisté odůvodněnátato otáska: proč
všechus tato myslící zvířata jprozrasují uvó
duševní vloby teprve v zajetí afproč jich ne
ušila nikdy Da svobodě?

Jestliže dle volnomyšlenkářů se myslí
mozkem s jestliže jest opice tolik ohytrá právě
proto, že útvar jejího mozku nejvíce se při
blišoje mosko lidskému, proč právě mravenci
a věely, jichž mozeček jest nepatrnější a zcela
Jinak ustrojen, vedou si daleko účelněji než
opice? Proč vrabečok žije ohytřeji než orang
utan? Tedy podivný, až brůza klikatý a zá
hadný by to byl vývoj k myšlení, jakým vy
miká člověk. Nikde nenajdeme jednotného, ú
čelného vývoje a řady v tá příčině.

A to, co 80 bájočného vypravuje 0 zví
řatech oa svobodě, jest vědy pozdějšími vý
skumy opraveno. Brehmův „Život zvířat“ na
příklad v mnohých částech jest tak fantasticky
psán, že nová pozorování a zkušenosti doka
sují docela něco jinóho, než co v tomto ohledu
dokázati chtěl Brehm, jako volný myšlenkéř.

Amerioky badatel Thorndike, jenš dlouhý
čas zaměstnával ce s jihosmerickými opicemi
draha Cebus, prohlásil toto: „Ve vysvětlování
tohoto předmětu (že opice schopny jsou učiti
90) mosíme zásadně Skrtoooti populární vý
klad, jakoby toto učení zakládalo se na schop
nostenh mysliti. Jestliže pojem „mysliti“ přijí
máme v technickém dašes:ovném smyslu, tedy
jakoschopnostčinitizávěryzpoznávánía vzá
jemných vstahů a srovnáváním dodělávati 80
úsndků, pak nemáme pro myšlení opic na

rosto žádného důkazu. Jako na opicích, tak
na ostatních osavoích máme naopak positivní

důkasy pro naprostý nedostatek jakési myšlen
kové mohutnosti“

Právě tak odbyty“ jsoa všechny báje o
mravencích, jo jejich promyšlené prý stavbě
mostů, o hřbitovech, na nichž se emntkem prý
pobřbivají své drahy, o racioneloim choru do
mácího jejich dobytečka, o otrockých válkách.
Právě tak se mé věc ce psy, kteří štěkotem

ohlašají, kolik jest hodin, čtou nebo počítají. ,
v sáhladuPLT ponyz va msa
evičitel a ptá-li se psa někdo z diváků, jeat
pes se svým uměním v koncích. A běžíli o
koně, ukáže se, že kůň jest jen koněm. Co bylo
napříkladnatropenohlukus berlínskýmhřeb

všichni volní myčlenkáří mohli se ojásati ji
stotou, teď že mají vybráno, teď že přechod
od myšlení svířecího k lidskému jest dokázán.
Jako vrchol všebo opojení hned si napsali:
„Jestliže tady jest dresurs, pak ilidské vědění
není nic jiného než drosnra.“

Chytrý Hans skutečně počítal, četl až
sama radost. Ale věo bned se změnila, jakmile
začala chytrého Janka zkoušeti komise, jejímž
členům šlo předem o pravdu. Komise shledala,
že rozřešení záhady záleží ve spojení experi
mentátora e jeho Jankem. To se hned objas
pilo, jakmile hřebec byl tásán na věci, o nichž
experimentátor sám ničeho nevěděl. Ukázány-li
hřebci číslice, jimž experimentátor nerozaměl,
mlčel Janek jako zařezaný. Jakmile hřebci
dány byly na oči klapky, takže nemobl pána
evého a jeho znamení viděti, byla chytrost
milého Janka ta tam. Slovem „der klage Hans“
byl vyovičen mechanicky tu sotva znatelným
pohybem hlavy svého pána, jeho vykročením,
vyzdvižením raky a jinými obvyklými pro
etředky. A neméně rozhbodojícím jest, že tato
vyúčená zvířata nedovedou a nemohou těmto
kouskům naočíti svá mláďata, Proč papoaškové
a Špačci, kteří ee přece naučí dresuroo mlu
viti, slovům štěbetaným sami oerozamějí ?
Proč nevyjadřují evá přání, ač slyší, jakými
slovy žádají lidé věci nejpotřebnější? ©Vědyť
tito ptáci mají jazyk k řeči uzpůsobený.

Vůbec bylo by možno o otázce této Široce
8e rozepsati, ale vývody tyto tuším domtačí,
nebo konečně jsou i zbytečny všem těm roz
umným lidem, kteří i beze svláštních stadií
přesvědčení jsou o ubohosti těch, kteří na od
etranění rozdíla mesi člověkem a zvířaty la
pají všechny nesmysly, kdekoli se jen vyskyt
non. Sami nepřátelé křesťanského názora o
člověka usnávají tiše a nepřímo nemožnost
svých domoěnek tím, že po všech všudy kon
činách svířeny hledají, jen aby mohli nějaké
myslící zvíře ukázati. Posud 8e jim to nepo
dařilo, «*— možno 8 největší jistotou tvrditi
— nikdy se jim to nepodaří, protože se to
vůbec podařití nemůže.

Tím tuto kapitolu proti volnom yšlenkář
ské novědecké domněnce končíme. „Člověk se
vyvinul ze zvířete“, to jest její slovo, Slovo
vědy však jest: „Pro vývoj zvířete v člověka
není důkazu a zkušenost přesvědčoje, že nikde
myslícího zvířete nebylo a není“ Na jedné
straně tedy věda, rozum a zkušenost, na drabó
straně Bartošek, jenž asi sám noví, kde jeho
moadrost začíná a kde vůbec končí.|
vyhýbejte se šidovským obchodům! Zradu na svém
národěpáše baldý křesťan,kdyš kupuje ušida I"

Obrana.
E us Masarykova „Úasa.“ U

mravňující „Čas“, orgán odohovanoů Masary
kových, uveřejnil přípis jistého Hašlara, jenž
se prohlašujeza syna zesnulého biskupa Haisa,
Běží zde o projev člověka dle všeho choromy
slného, jenž po několik let již obtěžoval hra
decké církevní kruby nesmyslnými povídačka
mi, které naprosto s pravdou se nesrovnávají.

Zmíněný Hašlar psal na různé strany
četné dopisy, v nichž romantické vypravování
končilo vždy žádostí o peníze. Ke konci byly
dopisy plněny vyhrůžkami, še Hašlar prozradí
to „tajemství“. Tudíž to konečně Hašlar „pro
zradil“

Pouhé přečtení těchto dopisů Hašlarových
svědčí, že běží zde o pouhé bajky, jež jsouo na

na první pohled přesvědčení, že se jedná o člo
věka zatíženého utkvělou představou; to patrno
i ztoho, še bez důvodu a souvislosti vpletena
bajka ta v samo prohlášení odpadu v přípisu
svědělcím o. k. hejimanství v Ml. Boleslavi.
Ale kritický „Čas“ bez vyčkání, beze všeho, co
řeknou kruhy kompetentní, ač v případech ta
kových každý slušný list se řádně informuje,
uveřejnil potupný projev.

mysl „Času“ je zoela průzračný: obce
potřísniti světlou památku vlasteneckého, šle
ohetného biskupa Haise bezpříkladným, úmysl
ným hbysnismem, neboť nelze se domýšleti, že
by jinak někdo z okolí Masarykova byl tak
obmezeným,aby nesmysly Hašlarovy bral za
bernou minci.

Odmítajíce krátce prozatím tuto podlost,
ponecháváme ai oelý zajímavý listinný a věoný
materiál pro přiští číslo, abychom neslýchaný
tento případ přibili na zasloužený pranýř.

telický kněze klorikalticmu. „Mo
rav. Venkov“ uveřejnil tato slova o náší straně,
pronešená professorem Hnídkem na ochůsí

k důvěrníků©moravsko- slezských.„Hleďte jenu na něl Dotkne-li sa třebas jea
kostelíka, již volají, že uráší se náboženství,
vytkne-li nějské darebáctví, až zase jste ani
žovali náboženství. To, přátelé, není náboženské
přesvědčení.“ Pana Hnídka šádáme, aby nám
dokázal, vkterém časopise křest. sčc. strany
kdy urášení náboženství taklo dokumentován.
dáme odpověďscela jasnou. Lehoe jest paušálně
ze straonickó nenávisti obviňovati. Jak to při
své přednášce p. professor Hnídek myslil „u
přímně“, vyavítá z toho, že protikřestanské zá
obvaty vytýkal výhradně straně naší. Zato
však ani slovem se nasmmínilo důležitých důvodech,
které neodolatedněmulí naši stranu k
obraně proti straně agrární. Položil na stůl
před poslucbačstvo svou vymyšlenipu o fanu
natické nedůtklivosti „klerikálů“, ale nepo
kára! nic agitaci volnomyšlenkářských agrár
níků pro vyloučení náboženství ze škol, pro
jejich spojenectví s protikřesťanskými učiteli,
ani nekáral agrárníků, že rozšiřováním „Ha
vlíčka“ šíří čirou nevěra a žo se staví 8 volno
myšlenkáři do jedné bitovní čáry žádostí o ros
laku manželskou a odlaka církve od státu.
Jestlile rolnomyšlenkářskéřádění a lhané o Kristu
neloupílidunábošenskýcit, pak uš nešířínevěru
nikdo. Tohle měl p. Hnídek upřímné pokro
kářským ugrárníkům povědět, záleží-li ma vůbec
na záchraně jakókoli positivní víry v zemích
českých. Mával mečem proti stínům a hallu
cinaci, sato však byl úmyslně elepý k přímým,
dokázaným a nenrvalým útokům protinábožen
ským řemeslných štváčů. Kdo jen trocha citu
a sympatie ke křesťanskémo názoru světovéma
jeví, nemůže mn býti nevěrecká povodeň ani
chvíli Ihostejnon. Kolikrát se však zastal dr.
Hnídek na svých četných schůzi lidí upřímně
věřících? Kolikrát odsoudil sarové nadávky, me
tané v tvář zbožným ženám a docelai světcům
od katolíků uctívaným? Takové vystoupení na
obranu utiskovaných by bylo skutečné brdin
ství, ale dosavadní fráze Hnidkovy jsou jen —
jak patrno — vypošítány na tuotové pochle
bování agrárníkům a ztoho vyplývající lacinom
popalaritu.

Aby se vědělo ještě arčitěji, jakým si
láckým způsobem odvašaje se dr. Hoídek opa
kovati po agrárním tisku lži, poukazujeme zde
ještě na tato jeho slove o katolickém tisku:
„Pobleďte jen na jejich tisk. Jak to bývá ne
jednou od nadpisu až do zodpovědného re
daktora jedna nadávka a lež.“ Pane professore,
dříve dokážete, že lze z pelyňku vyrábět oakr
a že orel snáší slepičí vejce, neš jedinkým pří
kladem dološíte pravdivost svého tvrzení. Takováneomalenáležnemávycháselísúst,klerá06
ehlubítouhoupo pravdě.Vy jste však těžilz fa
natisma ignorantů, o nichž víte, že přikývnoa
ke každé protikatolické frázi.

Jestliže jest vaše horlivost pro pravda
všentraoná a upřímná, proč jste jemom socla
kládně snášel usvědčené, časté a řemeslné podvody
tisku agrárního? Proč jste se nepohnul aspoš
tenkráte k protestu, když křiklavé a odkryté
lži agrární byly se vši zavilostí znovu a znovu
opakovány ? Vždyťto byl soustavný a zámyslný
výsměch, vrhsný v tvář pravdě a opravedlnosti
vůbec. Pravil jste, že „klerikálové“ proti ji
ným mají jednu strašnou zbraň, hloupost lid
skou. Sám se však tváříte až příliš nevědo
mým — ovšem a teodenčním úmyslem. 4 o
pravdu o těch beseciných lšech agrárních, o jejích

ftslivém nevíte? Přejete-li si, pomů
Zeme vaší krátké paměti ihned. A zároveň
konstatujeme, že s tou „klerikální“ hloupostí
to není tak velké, protože šád..ý organisovaný
našinec není tak zabedněným, aby vašim ne
pravdám shora ovedeným uvěřil tak rychle
jako „vtipní“ agráraíci a pokrokáři.

Pravil jste též: „A tudíž náš poměr ku
klerikalismu? Zde není možný kompromis.
Zbývá boj.“ Dobře. Ale pak af agrárníci fari

jsky nekřičí, de jsou mapadání a provokování,
klyl se proti fanatickým útočníkůmAájímea kdyš

se stavíme charaktermě proti takovým „pravdám“,
jaké dr Bnídek pronášel. Jest to naší povinností,
nemají-li nás otitalovati Iháři názvem: „Ne
uvědomělí zbabělci". Nyní čekáme, jak podá
dr Holdek, t. č. ještě velebný pán, žádané dů
kasy bez použití vytáček a kliček. .

Není te evangelický klerikalismues ?
Volnomyšlenkáři vřískavě provolávají, že má
býti oáboženství ze škol vyloučeno. A zle se
vede toma očiteli, který vóren jsa své přísaze,
vychovává děti nábožensky, v zásadách kato
lických. A ejhle, co požadají eraogelici! Evua
gelický presbyteriát pelhřimovský podal k 0
kresní školní radé v Pelhřimově šádost, aby
Da uoprásdněné místo po říd. učiteli Fr. Zi
Glerovi vypsán byl konkurs 6 poduwlekou, že
učitel mosí býti oaboženství evdugolického



k vůli „zabezpečení náboženského vyučování
evaogolické menšiny“, ačkoliv v Pelhřimově o
vyučování evangelického náboženství je dobře
postaráno evangelickým tamním farářem. Mino
to evangelických dítek je tam nepatrné pro
cento. Kdyby podobnou žádost někde podali
katolíci, to by bylo křiku, že chtějí školu
sklerikalisovat| Ovšem že masarykovské listy
ani slovíčkem necharakterisovali ta žádost
jako „klerikálat troufalost“.

do vedes0e.demokraty vruském
Polsku $ Soc.-demokratickýracb v raském
P.lsku provádí se výhradně od židů. Ve všech
obecních výborech a hlavních komitétech soc.
demokratických stran ve Varšavé zasedají vět
Šinou tidé. Vyličení přímo hrozných poměrů
v nich podal sám volnomyšlenkářský spisovatel
Niemoj.wski, jeož sám po mooba Jet soc. de
mokratické straně uáležel, v listě „Svobodo=
myslno.t“. V poslednímčísle vylíčil podíl židů
na roské revoluci roka 1905 a 1906. Niemo
jewski dokazoje, še nejhroznéjší okrutnosti re
volacionářů v raském Polsku byly pr váděny
návodem židů. „Válečné oddělení v sociálně
demokratické straně“ pruví, „stálo pod vede
ním žida, jeož byl z centrály k vedení revo
lace vyslán. Bylo nařízeno, všecky kořalny,
zřízené raskou vládou, vypáliti, a na místo
nicb postaviti kořalny nové, od židů zřízené,
v nichž vodka byla dražší a horší. Dále přiše)
rozkaz, aby po celém okolí skonpeny byly po
traviny a v židovských krámech uloženy. Když
se to stalo, byl dán povel všecky mosty, hlavně
železniční, vyhoditi do povětří. Následkem tobo
lidé nemohli cbodit do měst da koupi a mo
sili kupovati draze od židů, Židé dělali zna
menité obchody. Tu raská vláda zakročila, ži
dovské agenty schytala. Několik židů bylo po
věšeno a do Sibiře zaveženo, ale ti hlavní
z komitétu jsou dnes ve Varšavě bobatými do
mácími pány.“ A pak se divme, že právě teď
po roské revolaci židé varšavští cítí ev.a ve
likou sílu a že dávají bezobledad znáti svoji
moc křesíanskémo obyvatelstvo, pusmívajíce
se Polákům ve svém tisku 86 vší drzostí. Proto
také židovští akademikové v sousední Haliči
zdvihají hlavy tak pánovitě,

Kdo poroučí v Portugalsku © Sosd
lid? Právě lidu zednářeká samosvaná vláda
nejvíce aa bojí. Mioistrem spravedluseti jest
tam žid Assunso Costa. Ten přesadil již 6
soudců do vzdálených osad proto, že tito 800
dili spravedlivé podle svého a:čdomí. Kde jest
toinistrem spravedlnosti žid, tau nemá Spra
vedlnost oči zavázané k vůli nestrannéma 600
zení —ale šŠilhavé.

Politický přehled.
Zákon ozákazu nočnípráce žen vtovárnách

přijat byl v poslanecké sněmovně 7. t m 0
snova zákona tohoto vrácena poslanecké sně
movně panskou sněmovnou 8 návrhem, aby
zákaz vešel v platnost od 1. srpna 1911. Na
návrh ten poslanecká sněmovna přistoupila.

Zákon o podomním obchodu. Zákon ten byl
již čtyřikráte v poslanecké sněmovně projedná
ván, ale nikdy se nezdařilo zákon úplně pro
vésti. Nyní se činí pokus po páté. Základem
jednání jest vládní návrh zákona z r. 1909,na
němž živnostenský výbor provedli značné změ
ny. Odpor proti omezení podomního obchodu
jest ještě značný. Pro neobmezené obchodování
podomní jsou hlavně soc. demokraté (že jim
tak židé poroučejí) sionisté a vídeňští libe
rálové

Věrolomnost Slovinců. Čeští poslanci bez
výjimky jsou rozhořčení do duše. Jihoslované
a zejména Slovinci, dřívější nadšení hlasatelé
obstrukoe a stálí oposičníci, přešli zřejmě do
tábora vládního. Rozhodli se proto, když 7. t.
m. beze studu ústy dr. Korošce prohlásili, že
projednávání předlohy o vlašské fakultě nebu
dou klásti žádných překážek, poněvadž na ni
hledídocelavěcněapředpokládají,ženebudou
odmítnuty jejich požadavky vysokoškolské: u
znání v Rakousku zkoušek a diplomů z chor
vatské university v Záhřeběa přípravy pro zří
zení university slovinské. Vládní většina jest
tímto jednáním Slovinců zachráněna, poněvadž
jdou nyní s vládou i Vlachové. A nedosti na
tom. Čechůmza všecku pomoc Slovincům ústy
dr. Šusteršiče dostalo se pořádného kopance.
Mezitím, co česká parlamentárka se radila, jak
Slovincům pomoci, usnesli se Sloviaci zacho
vati přísné mlčení o svém rozhodnutía k nej
většímu úžasu českých zástupoů dr. Šusteršič
odmítl jim podati žádané vysvětlení v záleži
tosti právnické fakulty. Následkem toho většina
čes. poslanců problásila, že po této události
není jim možno a dr. Šusteršičem společně za
sedati. Dokud se Češi slepě podvolovali ko
mandu slovinskému, byla Slovanská Jednota
dobrá, když se však trochu osamostatněli, ne
dává se Čechům ani přímá odpověď na urči
tou otázku. Chybou jest, že Slovinci nezaujali
podobné taktiky už loni, ale ještě větší oby

bou by bylo nescbválit jejich resoluční přání
a vyprovokovat je k obstrakci.

Z delegací. Vo vojenském výboru rakouské
delegace ministr financí dr. Mayer tvrdil, že
pro první rok zvýšený náklad ubradí se z do
savadních prostředků bez zvýšení daní, v bu
doucnosti však že bude třeba opatřiti nové pra
meny příjmů. Celkem i mezi Němci jeví se od
por proti přílišným požadavkům vojenským a
vládní strany prohlašují, že budou po vládě
žádati záruku, že následkem zvýšených vojen
ských požadavků nebudou zmenšeny hospodář
ské potřeby.

Doplňovací volba mnaŽamberecku a Ústecku
rozvířila touhu v kandidátech poslanectví. Za
stranu naši v okresu tom kandidaje říš. posla
nec V. Myslivec, agrárníci kandidují tu okres.
starostu Keprtu, realisté okres. tajemníka No
váčka (tedy tajemník proti vlastnímu předsta
venému), soc. demokraté postavili tu dr. Šme
rala, národ. socialisté pověstného red. Svozila.
Naši lidé křesť. soc. jistě hlasy své soustředí
na V. Myslivce.

Jak se s Čechy počítá! Jmenování soudců
v Čechách způsobilo v českých kruzích posla
neckých přímé vzrušení a to tím větší, ježto
ani zakročení předsedy Jednotného čes. klubu
dr. Fiedlera u bar. Bienertha nezmírnilo tu v
ničem křivdy spáchané. Nejen že.dr. Sand
mann (Němec) jmenován byl v Praze prvním
státním zástupcem — také známý německý
nacionál Berg jmenován náměstkem vrchního
státníhozástupceMerhauta,jenžv brzkupůjde
do výslužby, a jehož nástupcem dle výroku mi
nistra Hocbenburgera Berg se stane. Kolik čes
kých úředníků muselo zde býti přeskočeno, aby
Němci byli uspokojeni!

Dohoda Čechů a Němeů v Čes. Budějovi
cích stala se už skutkem. Ujednání stalo se
na tom základě, že žádná národnost nesmí býti
druhou majorisována a že oběma musí býti za
ručena úplná volnost přirozeného rozvoje.

Provisorium bankovní muselo býti prodlou
ženoz 15. únorado 1.května,ježtoaniv ban
kovním výboru ani v poslanecké sněmovně u
herské otázka bankovní projednána není. Tím
nejlépe jest charakterisována ubohost nyněj
šího vládního systému.

Na Kavkaze přišlose na stopu revolučnímu
spiknutí, jež si vzalo za úkol odtrhnouti tuto
provincii od Ruska. Celá řada vynikajících osob
byla zatčena.

Revoluce v Meriku řádí dále. Povstalci zni
čili ta železniční trať, zastavili vlak s vládním
vojskem a v nastalém boji padlo 160 mužů
vládního vojska.

|

Antikvariát

bohatě zásobený doporučuje ku saklá
dání s doplňování knihoven

B. Melichar,
koibkupeotví, nakladatelství a sávod

hudební
wEHradoiKrálové.

Zal. r. 1808 Seznamy sdarma a franko.

Zprávy organ. a spolkové.
KHorgemivaci mládeže. Sdružení české

mládeže křest. nociál. se sídlem v Hradci Králové
založí skupioy mládeže všude tam, kde bade o to
požádáno. Přihlášky adressovány buďtež na Sekre
teriát sdružení mládeže v Hradci Král. (Adaiberti
pum) Nechf není v dioecesi hradecké místa, kde by
pebyla skupina našeho Sdružení. Je-li v místé 10
jinochů a děv smýšlení katol. a přejí si míti sku
pínu, nechť dopíší sekretariátu o řečníka, kterého

Sdružení ma vlastoí útraty vyšle. Stanovy zadá
ústředí eamo a platí skapina na výloby s tím spo
jené K 8.—. Po schválení stanov svolá ng usta
vující valná hromada a svolí výbor. Veškeré po
kyny a dotazy 8e obratem zodpoví. Členem Sdra
žení mládeže může mo státi každý jinoch neb
dívka od 14 let počínaje, saplatí-li 60-h zápis
ného a avolí-li ge platiti 86 h ročního příspěvku,
měsíčně obnos nepatraý 3 b! Prosíme, by naši
stoupenciv celé dioecesi šítili naše Siruženíi
jeho časopis Dorost (předplatné při jednom vý
tisku K 2—, při 10 výtiscích K 10—) a tim
pracovali ve proapéch celé strany.

Véneček okronmí organisnce čenké
mládeže křest. sec. naHradecka pořádá
se tato neděli dne 12. února 1911 ve dvoraně
Adelbertina v Hradci Králové. Začátek o 7. hod.
večer. Hudba černilovská. Vstupné: pán K 12
dáma 50 b.

Sdružení křeať. soc. mládeže venk.
farnosti Golč. Jeniíkovské podáváveřej
nosti přehled své spolkové činnosti sa rok 1910.
Dramatický odbor sdružení křesť. soc. mládeže
v Sirakovicích a Stuparov.cích sehrál 18. ledna
1910 ve Stuparovicích lidovou bra dle Kosmá
kovy povídky: „Jakou našel Jakub metla na zlou
Teklu“ a 20 února tamtéž „Pasačku z Lurd.“
6. března přednášel známý řečník p Fr. Kaňourek
ze Strunkovice v Podmokách o natnosti organisace
křest. auc. mládeže. 5. června pořádala organisace
křest. (soc. mládeže výlet spojený s koncertem, 80
lovými výstupy v Sirakovicích v „jubilejním sadě“
a téhož dne přednášel v Podmokách p. Vincenc
Reichert, úředoík z Prahy, přizakládání hospodářské
odbočky. 14. června byla v Staparovicích přednáška
p J Adámka, zed „Venkovana“, o účelu pojišťo
vání dobytka. Po žních pořádána byla v Stuparo
vicích „Obžinková elavnost.“ 9. října přednášel

a náboženství v Sirakovicích a 13 listopadu 82
hrali členové a členky dramatického odboru dra
watický kos „Paní představená“ od T. Náblovské
tamtéž. 8. prosince Mikulášská zábava so solovými
výstupy a živými obrazy v Sirakovicích ukončila

celoroční spolkovou činnost. Jak viděti s celoroční
Činnosti, adružení naší mládeže vyvíjelo jako jiná
léta borlivou činnost, ač mnohé překážky se jí
stavěly v cestu. Členové i členky dramat. odboru

učinili tadost svým úlohám v jedaotlivých dra
matických kosecb, sačež náleží jim i obětavému
regieseurovi p Fr. Vávrovi ze Sirakovic zaslou
žený dík a plné uznání veškeré organisace. Též
přednášky navětíveny byly hojně posluchačstvem.
Bylo by si jen přatí, by spolkové knihovny jed
notlivých odboček více byly rozšiřovány a více
ošívány. Další činoosti „Zdař Bůh“

Bdružoní křesť. s0e. mládeže venk.
v Staparovicíeh a Sirakovicíchpořádáv ne
dělí dne :2. února t. r.o půl 2. bod. ve apolkové
místnosti p. J. Dostlála, hostinského ve Stapsro
vicíeh přednášku p. Josefa Kohouta, kateche ty
z Golč. Jentkova,o „tiska a mravnosti“, k níž avé
stoupence z okolních obcí uctivě sve!*

Chotěbeřsko. Před čtrnácti day v Mulči
pa valné hromadě mládeže přednášel dp. farář
Vlček o protináboženských proudech a sdůvodňo
val nutoost obrany, víž se mají cbápati, kteří vidí
do budoucnosti a kteří s událostí světových do
vedou se učiti. Doporoučel piloé aebevzdělání,
enášenlivost a slušnost ke každému, jenž jest

odchylného přesvědčení. Katolíci neurátejí nábo
ženství židovského ani evangelického, proto odmí
tají surové výpady proti náboženství svému. Mládeš
katolická nechť všude předchází spořádeným a
mravným šívotem.

Ze Zbečníku do Hromova. Já níže
psaný veřejnosti sdělojí, že mé pan učitel Havlík
v Hronově zažaloval pro urážku proti bezpečnosti
cti. Dne 31. Jedna r. 1911 měli jsme přelíčení u
e. k. soudu v Náchodě. Ačkoli jsem vyhrál já,
tak že pam učilel musel soudní úlraty saplatit,
přece ocitlo se v „Náchodských Norinách“ dne
27. ledna r. 1911 č. 6. toto problášení: „Žádám
pans učitele Havlíka, aby mně odpostil urátka,
kterou jsem v jeho nepřítomnosti v botela Rad
nici jemu učinil. Benjamin Havel tkadlec ve
Zbečníku.“ Toto problášení mne opravdu velmi
překvapilo. Poněvadš jsem 0 ničem nověděl a
nevím posud, kdo tu zprávu do novin dal a ještě
mým podpisem opatřil, divím ee tomu smělému
podvádění veřejnosti. Takto klamatí veřejnost.
Táži se všech soadvých lidí, není-li to darebáctví..
Tolik na srosoměnon. Benjamin Havel, tkadlec
ve Zbečatku.

——————————
OW“ €Haptea rozáiřajte spls B

„Justiční vražda“
Ferrerova ve světle

rozumu a pravdy.
Stran b2. Cena 16hal. Při hromadné zásiloo větší slova

Objednávky vyHsuje administrace

v „Časových Úvah“ v Hradel Králové.



Zprávy místní a z kraje.
Povsbusující příklad. Za přispívající

-členy Věsodborového sdružení křesťanského děl
pictva nově přistonpili: vedpp. členové zdejší ka

py dr. J. Boukop, Mogr M. Mosil, Megr J.rtak, Fr Kerner; dále vedo. koaa. radové: Dr.
©. Domabsl, Dr.J. Jindra, J. Veverka, A. Hrabý;
vedpp. vikáři: probošt J Závodní a J. Pospíšil.
Két tento příklad nalezoe hojnost následovníků|
Zdař Bůh kstolickému dělnietvu|

Usobmí. Skutečnými bíek. vikáři jmenováni
byli vsdpp. Josef Závodní, probošt v Poděbradech
a Jos. Pospíšil, farat v Lušci.

Městská rada dme ©. února 1911.
-Pokrokovému klubu propůjčeno bylo městské di
vadlo os den 19 února £. r. večer k oapořádání
večera písní. -. Phjata byla offerte p. Sýkory na
zřízeof parketové podlaby v tělocvičně c. k. vyšší
reálky. — Vypsán byl kookurs na obsazení místa

: subatitota městekého zvěrolékaře po dobu choroby
toboto. — Výkaz pokladní botovosti se dne 30.
ledna t. r. a výměr c k. okresního hbejtmanatví
kterým udělenpu byla koncesse kavárenská v domě
čp. 163 p. K. Smotnému. vzaty byly na vědomí.
— Návrh řáda pro městskou mostní vábu a 88
soam invalidů, navržených pro podělení požitky
tadace, zřísené městem Hradcem Králové pro ra
něné vojíny pěš. pluku čís. 18 z války r. 1866,
postoupeny byly městskému zastupitelstvu. — P.

-Jos. Dvořáčkovi, klobončníka, povoleno bylo sří
diti portál na domě jeho čp. 82. v Palackého
nlici, — © Uděleno bylo povolení k obývání pěti

-činšovních domů p. K. V. Skuherského v bloku
VIJI. — Pp. manž. B. a B Čejkovým povoleno
bylo zřízení záchodů v jich domě čp. 23.

Subatitat městského zvěrolékuře
při městských ústředních jatkách v Hradci Krá
lové bledá se na delší dobu. Nabídky podány
buďtež do 20. února 1911 purimistrovskému úřadu
v Hradci Králové, který sodpoví dotazy s edělí
blišdí podmínky.

Vyhláška. Na základě usnesení městské
"rady se dne 2. ledna 1911 prodávati 8e počalo
dnem 9. února t. r. ve dvoře městské plynárny
ořechové uhlí [a jakosti sa cenu režijní K 2:70
za 1 g místním chodým, a to jednotlivci nejvýše
3 g najednou. Poukázky vydávati bude policejní
úřad. Parkmistrovský úřad král. věnného města
Hradce Králové, dne 8. úoora 1911. Za starostu:

-Dr. Al. Zimmer, m. p.
Dar. Paní Máďa Červená-Hermannová za

olela k uctění památky zesnulého svého chotě p.
"Stauislava Edg. Červeného zdejšímu ústavu pro
blachoněmé velikomyslný dar 200 K. — Za ště
dron podporu tohoto humánaího úetava vzdává
ředitelství „Rudolfina“ úlechetné dárkyni vroucí

-dik. — Podotýkáme, že zesnulý pan c.a k. dvor.
továrníkČervenýpodloubáléta bylobětavýmevi
čitelem tělocvika hlochoněmých chovanců, pokud
ještě byli ve staré budově. Tim zavázal ci již
-dávno „Rodolfinam“ k npřímné vděčnosti.

Z Radeolfina. Vidp. M. Jičínský, farář ve
Všestarech, daroval zdejšímu ústavu hluchoněmých
6-K. SlavnýobecníúřadZbraslavica KutnéHory
věnoval 10 K jako příspévek na rok 1910. Za
plať Pán Báb!

Valmá hromada „Sameostatnosti“ v
Hradel Králové odbývá se dne 24. února o

8. bod. večer v Adalbertino. Na programu mímo
obvyklé správy členů řiditelatva je volba jednobo

-člena dozorčí rady, jenž vystupuje losem a stsno
vení počtu členských podílů pro členy. — Volné
mávrby. Fr. Pavlík, řiditel. Otto Fejgi, Jednatel.

Zprávy ©jmenování nového kapel
míka orchestru „Národního divadla“ vyvolaly
© hradeckém obecenstvu živon diskuseí. Pan Vojt.
Mádlo by byl ovšem dirigentem snamenité kvali

"fikovavým. Leč oznamujeme, že místa tobo ne
příjme, poněvadě byl před lety roztrpčen tím, jak
lehkomyslně byla bagatelisována jeho opera, která
byla skomponována pro „Nár. divadlo.“ Neměl
tolik vlivných strýčků, kolik jiné. Jeho vzpomínky
Ba působní v oruhestru nejsou tskó růžové. Zů
stane tedy při kapele zdejšíhu o. k. 18. pěš. pluku.

SLEČNAMARUŠKA KOZLOVÁ

Z ČERNČIC U NOV. MĚSTA A. MET.

a Pax ARNOŠT ŠTĚDRÝ,
UČITEL V MEZILESÍ

BYLI DNE Ó. ÚNORA ODDÁNI VE FARNÍM

(MÍSTO ZVLÁŠTNÍHO OZNÁMENÍ.)

President krajského soudu v Hradel
Králové, dvorní rada Otokar Winter, odchází
na vyžádaný odpočinek, při kteréž příležitosti vy
sloveno mo nejvyšší uznání za jebo dlouboleté
věrné služby.

Jmenování. Rads zem. soddn dr. Ant.
Zlateík v Hradci Král jmenován prvním státním
zástupcem v Čes. Budějovicích. ——

Pokrokový vývoj. Dávno již doznali
jsme zkušenost, že pokrokovost zaměňují si mnozí
pokrokáři se brabost, takže brabo-t a pokrokovost
nabyly ve veřejnosti české stejného výzaámu. Kdo
čte na př. Macharovy nedělní fenilletony v „Čase“,
může býti jist. že ani jediné polemiky v nich
nenajde bez sprostoty. Vesměte kterýk liv pokro
kový list do ruky a učiníte stejnou zkušenost, že
přese všecku umravnénnu póju a Četné rady pro
vsta ní emrtelaíky hemží se jeho sloupce neťvy
branou bruboatí. Ano i listy, které koketují u po
krokem, upadají do stejného tonu a nemohou býti
považovány za slušné, Nechceme analysovati pojem
pokrokovosti, ale v Čechách rozhodně obsahoje
pejem tento prvky eprostoty a hulvátatví. Saad
přirozeně brubí lidé dávají si nátěr pokrokovosti
a tím ovšem pokrokovvst a hrubost je jedoa a
táž věc. Jestliže nám někdo dokáže, že někteří
pokrokáři čeští jsou taktní, jemní lidé, opravíme
svůj názor. My jsme přesvědčení na základé den
ních projevů, že pokrokářatví od sprostoty spěje

videl společenské slušnosti. Minulý týden na př.
přines! zdejší kšefiatský „Ratibor“, htásná trouba
bradeckých p»krokářů. o návštěvě české umělkyně
sl. Destinnové v Hradci Králové tak surový a wu
ličnícký fewutllelon, še musil býti c. k. úřadem sa
baven, aby se část hradecké veřejnosti nestala po
strachem každého cívilisovaného hosta. Četba Mu
charových fetmlletonů nese zdárné ovoce, neboť
vyrůstá v Čechách generace, která snaží se před
stihnouti mistra. My můžeme klidoě přihlížeti
k dalšímu vybarvování pokrokových českých tygrů,
jimě se bázejí do hltanu stále tačná sousta s obecní
tabule, aby dali pokoj. Stálé to maslení a koke
tování s pokrokářským táborem docílilo pravý opak
obmýšleného cíle. Pokrokáři osobují si patent na
jedině správný rozum, důvěru pro svou falešnost,
bestreatnost pro wvou znemravnělost, obdiv pro
své bulvátství, pardon pro svou igooraaci, úplnou
volnost pro ukojení své bezobledné zištnosti a la
koty. Vybeřte si kteroukoliv osobnost z Českého
pokrokového tábora a jestliže se aspoň něco ne
hodí na ni zuvedených cbarakteristických známek
pokrokářakých, pak milerádi svůj názor o pokro
kovém charakteru opravíme. Důkaz našeho správ
nébo názoru o pokrok:vém úpadku nalezve veřej
nost V tom, Co po našem tomto projeva bude ojní
v pokrokovém tiska následovati. Nebude ani do
statek petroleje a síry, která se bude sypati na
neši hlavu za upřímná slova. Ale my 80 těšíme
skošenosti, že pro pravdu se lidé nejvíce zlobí.

U/ | Počet osob v Hradci Hralové dle
předběžného výsledku ečítání činí asi 9286,
k čemuž nutno připočísti asi 2300 osob vojen
ských, celkem tedy 11.585. Před desíti roky na
počteno tu a vojskem 9767. S Hradcem související
Pražeké Předměstí čítá letos přibližně 6500 osob.

Pohyb obyvatelstva. Za rok 1910

v Hradci Králové (kromě příařených obel) narodilo se dětí 1493. z nichě bylo 9 mrtvorosených.
Kopolací bylo 70. Zemřelo 226 osob, £ mchž
plných 135 ve zdejší nemocnici. A tak v Hradci
zemřelo více cisínců než domácích. Veliké úmrtuí
Číslo nemocnice jest tóž svědectvím, jaká 8poasts
ubožáků hledá zde pomoci; patrno, še otáska roz
šíření nemocnice est stále palčivější. Nemine
jednoho dne, aby budova nebyle přeploéna.

Městské divadlo Kileperovo. S ra
dostí kvitojeme úspěch, jehož dobyla ochotnická
jednote „Klicpera“ v neděli dne ĎÓ.února 1911
provedením katalonské bry Gaimerá-ovy „V ní
žině“. Jeat nesporno, že palma vitězství náleší
v první fadě panu továrníku Novotnému s Kyl
perka, jenž vystoopil pobostinky. Svoa úlohu po
jel s nevšedním pochopením a vytvořil v Maneli
chovi velmi zajímavou osobu. V prrnícb výsta
pech sice tápalo obecenstvo ve značných neurČi
tostech jeho podání, ale viou tubo jest sp'še při
kládati dramatu samému, jež přes mark+otal umě
leckou hodnotu námětu i rozvedení jeví tak ob
tížné přechody psychologické, še při prodakci ne
Jse se ubránit: pocita rozpora. Okolnost to pro
herce nebezpečná. Ostatní účiakající zemloavali
Be takó všeobecně, vyjímuje pana K. Peřinu, jenž
nejevil místy dostatečného pochopení; bra jeho
byla trochu atroulá. Z dam velmi roztomile 8i po
člasly pl Koboutová a slečna Hofmanová. — Vý
prava byla přilehavá.

Batiční ples soustředilletos opětnědistin
guovanou společnost s města i okolí k ašlechtilé
zábavě; záhy dvorana taneční skýtala ladoý, uklid
Řojící rámec osloivému, šumnému obrazu, který
utkávaly sličné postavy vábných krásek ve svých
robách, ploých vybraného vkusu a nevšední ele
gance. Vysocí pak bodnostáři civilol i vojenští a
zástupcové obchodu a průmyslu zvyšovali příto
moostí svoa skvělý průběh pečlivě připraveného
podniku. Jaký tedy div, že zářily všem účastaíkům
oči radostí, a že přečetné páry nadšeně při vý
boraých výkonech borlivé hudby p. Sekyrovy hido

valy tanci až do hodin ranních . . . Z přítomných
vsácných hostí pozorovali jeme svláště: presidenta
kraj. soudu, dvor. radu Wintra, vicepres. Brpa,
vrch. z. radu z Isakovicsů, stan. velitele general
majora Czíbulku, generála jízdy Pokorného, vrobn.

Pilnáčka, měst. radního dra Baťka, velkoobchodníka
Hanuše, vrcho. řiditele baoky Z Ú. Ú. Píšu. sem.
rady, soudcovské úředníky, státní i subalteruí
důstojníky, professory, inženýry, bankovaí měst
ské ij. úfedníky. Omlavil se dr Ulrich, předseda
matičního odboru, sem. poslanec a starosta města,
meškaje ve Vídni, s řiditel škol Ryba. Dekorace
dvorany, upravená dle direktivy dra K'imeše a
prof. Skopala, v barvě jasně žlaté, vyjímala se
velice pěkné; vkusné, moderní taoeční pořádky
dodala firma Tb. Venta £ Prahy, dle návrhu prof.
Zacpálka. Krásné lenošky ze svláštní ochoty za
půjčil dvor. dodavatel Skaherský, květinovou de
koraci provedl zabradaík Podhira látkovou ča
louník Thoř. Tance arranžoval obětavě mi-tr
Čtertečka mi. V plesovém komiteé činní byli mimo
oba matiční odbory číto pánové: iož. Páněk, Va
něček Barta, učitelé Tvrzsaký, Kozel, Machek, ak.
malíř Beránek, úředníci Z. Ú. Ú, Jarkovský, Štark,
Holubec, Richter, Kašták, Sráček, JUC. Zubradník,
Trykar, Svoboda. akad. Kokla, Hacker, Krejsa,
Matějček, předseduictvo řid. Ryba, prof Rejthárek
a agilní jednatel JUDr. Hušák, pokladník Tolman,

Z vkresní jednoty šivaovtonvkých
apolečenstev. Ačkolive všech místních časopi
sech a i písemným vysváním některým živa. spo
lečenstvům nabízeny byly přednášky okresní jedno
tou, nevsnala dotyčná společenstva za dobré, aby
se přihlásila. Opakujeme to proto, aby ti, kteří o ne
Činnosti rádi mluvi, přičinili se nejdříve ve svých
společenstvech o větší Činaost a čilost a teprve
ukázkou své práce nutili k ní jiné.

I řadmá valná hromada Družstva
k mákupu strojů v Hradci súrálové, sp.
s r. o., bude se konati v neděli, dne 12. února
1911 o 10. hod. v zasedací síni okresního zasta
pitelstva v Hradci Králové. Program: 1. Výroční
zpráva o Činoosti. 2. Schválení zprávy účetní e
zprávy dozorčí rady o revisi. 8. Usnesení o rozdě
lení zisku. 4. Návrh na změnu stanov ($ 27.) 5.
Schválení jedoacího řádu. 6. Volby vylosovaných
funkcionářů. 7. Volné návrhy. Vzbledem k živéma
zájmu, který sí získalo Družstvo v kruzích živnost
piotva dosavadní úspéšnou činností, očekáváme
bojaou účast všeho členstva. Správal výbor. Hradec
Králové, 3. úaoru 1911.

Na odvrácení germamisace českých
dítek dolnerakouských přispělv měsíci
prosinci 1910 apolku „Komenský“ ve Vídni III /3
Strobgasse 46. který vydržoje nyní 6 škol obec
ných, 3 opatrovoy, Ó škol jazykových a školu
pokračovací, politický okres Hradeu Králové: Bělč.
Obecní úřad 6 K. — Černilov. V. Hodek 1 K.
— Hradec Král. Záložní úvěrní ústav 10 K, V.
Slára 2 K, VI. Sekera 1 K a 1 K, Rašínová M.
a B. 2 K. — Hradec Král. Nový. Obě. záložna
5 K. Živnostenský spolek smíš. živností 5 K,
Všeob. spolek dél. soc. dem. 6 K. — Nechanice.
J. kaioiš sb., k níž přispěli: L. Kašťák, F. Jenčík,
J. Truksa, J. Ryba. A. Horáček, A. Sarm, J. Klepl,
J. Rainiš, R. Mešejdová, J. Fiala, F. Francek,
F. Malina, sl. Vacbtové po 1 K, celkem 13 K.
— Btéžery. J. Zitko a A. Welloer 2 K. — Strážov.
K. Šrámek 2 K.

Spořitelna Kralehradeeká. V měsíci
lednu 1911 bylo vloženo K 500061-41, vybráno
K 418.416 42, tudíž více ulošeno o K 8164499.
Stav vkladů koncem ledna K 14,772.499:37. Na by
potéky bylo nově půjčeno K 129.14995, spla
ceno K 9445242 Na bypotékách konvem ledna
K 12.075.075'62. Zásoba cenoých papírů korun
2.695.600-—. Směnky K 141.839 31. Uložené pře
bycky K 598.4795o.

Potěšitelny pohyb vykazujsv poslední
době Spořitelna Kralobradecká, u jejíž pokladny
vystřídalo se v ledau £ r. 1687 stran, uloživších
celkem K 500061*41, proti 1061 straně s úbraem
vkladů K 323.185-80 v témže měsíci roka miou=
lého. Napřoti tumu vybrala 891 strana celkem K
418 41642, kdežto v lednu 1910 vybralo 797 stran
K 337-771689. Stoupla tudíž frekvence a 1858
osob na 2478 oBob a obrat na účtu vkladů a K
859.962 69 na K 91847783, čili v procentech vy
Jádfenu, frekvenceo 389/, a obrat o 390/4, Ředitel
ství spořitelny učinilo jit opatření, aby pfibráním
další síly čeleno bylo možným průtahům a vyři
zování záležitostí atran u pokladoy apořitelay.

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc leden 1911. Stav vkladů počátkem wésíce K
1,769 961-—. Vloženo během měsíce K 153775 —,
vybráno K 146472, stav koncem měsíce koran
1,797.264 —; stav půjček počátkem měsíce korun
2, 507.664- —, půjčeno béhem měsíce K 321.4561-—,
splaceno K 276 450- —, stav koncem měsíce korua
2555666-—; počet účtů 8819; reservní fondy K
205.727-—, závodní podíly K 89 747-—, pokladní
obrat K 1,840.181-—.

Jmenování v České bamce. Nísled
kem stále vsrůstejících obchodů bylo nutno roz
množiti počet aplnomocněných úředníků a jmeno
váui proto správní radou prokuristy: vrobní kon
trolor, pan V. Nálevka, vrchaí účetní pan R.



Poborák, přednosta dopisovny pas J. Pomec. Mimo

Brd. pra A Kabelka. hlavaím likvidátorom ocetpan A. rem COR
trály, tmě 4 Villm likvidátorem, dosavadní po

pools, pan S. Jílek, pokladníkem cenných
pres osavadní pokladníkfliálky bradecké,4. Šveřepa, přednostou oddělení akvisičního. Ve
Aliáloe v Hradci Králové jmenován pan Nepasický
pokladníkem a pan Fr. Wolf likvidátorem.

HII. emise akelí České banky. Tímto
dnem přistupuje Česká banks na základě rozhod
nutí správní rady se dne 8. února t. r., splno
mocněné valnou hromadou ze dne 9. března 1909
a na základě státního schválení dotyčných změn
stanov, k svýšení sakojového kapitálu ze 4 na 8
milionů korun. Důvody tohoto zvýšení plynou
s mohutného vzrůstu a rozšíření činnosti banky
(mimo jiné zřízením filiálek), vzhledem k čemuž
jest třeba, aby sesílila vlastní prostředky a uvedla
je v soulad se svěřenými vklady. Z upisovacích
podminek, jež podrobně obsaženy jsou ve vkusně
upravených prospektech, které banka na požádání
oshotně zašle, vyjímáme, že na každou starou akcii
připadá jedna nová za kurs K 410-—, stanovený
pro pp. akcionáře, a K 415 — pro pp. neakoio
náře za každou akcii. Upisovací lhůta končí 31.
březnem t. r., do kdy složiti třeba první splátku
K 110' — resp. K 116-—. Upsané obnosy záročí
se 4*/,9/,. Akcie budou uvedeny během tohoto
řeku na Pražskon borsu. Všem krahům české ve
řejnosti naskytá se tu příležitost sískati výhodně
ryze český, dobrý a výnosný papír (dividenda
61,*/,). Zároveň upozorňujeme na vyblášku v dnež
ních insertech.

Sbírky musejní v Pardubicích. Není
v celých východních Čecháchtak bohatého musea
BA památky historické a historicko-umělecké jako
musenm pardnbické. Bohužel sbírky musejní ne
mohou býti řádně uspořádány, jak by toho jejich

cennost a obsahvyžadovat. Umistění sbírek v II.patře zámecké budovy jest jednak nepostačitelné
a pak trpí ebírky velice plísní, která objevuje se
v takové míře, že pokrývá veškeré předměty, jako
cenné knihy, mince, obrazy a je ničí. Mimo sá
meckou budovu jsou uloženy sbírky v radnici a
akoro ve všech školách. Při valné hromadě musea
dne 2. února 1911 e nemalým zájmem žádáno
město o vykázání místa pro stavbu vbodné u
dovy musejní a doufáme, že so snad již brsy tak
stane, neboť již sedm let svoji žádost spolek mu
sejní bezpočtnkráte opakuje. Chvályhodno jest, še
zamýšlí spolek při novém museu aspořádati oddě
lení církevních památek všech dob z Východo
deska. O toto oddělení tak málo musea venkov
akých měst se zajímají, ač památky tyto svým

jm i historickým významem jsou nejcen
Záchrane památek a sv. Michala

v Chradimi. V sezení městskérady chradimaké
4. ledna 1911 usnoseno přikročiti co nejdříve
k restauračním pracem kostela sv. Michala na
starém hřbitově. Bade tím respektováno přání
J. ele. a král. Vys. arcikniž, násled. Františka
Ferdinauda, který nemalý zájem projevil o sacbo
vání a restaurování památek památného kostelíka
elarohřbitovního sv. Michala. Přání projevil milým
a vzácným přípisem 27. července 1910 prostřed
mietvím vysoké © k. ústřední komisse ve Vídni.
Bode opravením cenných památek, které chová
svatyně sv. Michala, zachováno pro budoucí časy
maobé, čemu již noodvratná hrozila zkáza. Bude
se moci al. rada král. von, města Chrudimě po
eblubiti, co ještě nedusti oceněných památek vo
svém středu chová, a že vědy dobrou vůli má
pemátky naší historie a kultury sachovávati a
v dobrém stavu udržovati. Restaurační (program,
sestavený konservátorem B. Dvořákem a echvá
lený v. c. k. centrální komiesí, bude vodítkem
při pečlivých pracích opravných, které se bodou
díti za součinnosti ©. k. et. rady F. Šebka a
ředitele musea Poalta. — Doufáme, že po zdár
ném úspěchu dojde i na opravu kaple sv. Kate
řiny a starodávného domu na fortně.

ŠibřinkySokola chrudimského, které
ae každoročně ve zdejší Sokolovně a velkou oká
salostí — aspoň na programových osnámeních —
pořádají, anaží se všemožně, aby vynikaly origi
palitou. I letos aokoleká obec chradimská s něko
Mikaaranžóry v čele chtěla býti zapsána v análech
ehradimské intelligence jako vtipný vynálezce
„přitažlivých“ zábav a frašek a proto uspořádala
Jetošní „šibřinky“ jako ples „esperantistů“, jehož
vrcholem měla býti t. sv. půlnoční ecéna. Jaké
však bylo sklamání obecenstva, když v sále ob
jevilo se několik herců v řeholním oděva, kteří
měli úkolem parodovati klášterníky| Obecenstvo
bylo z velké části roztrpčeno nad takovým pro
jevem „svobodomyslnosti“. Tímto výstupem vydalo
sobě sokolské adružení stkvělé testimonium pau
pertatis co do vtipu, posěvadě obecensívo bylo
nuceno baviti se na účet roucha společavati nábo
ženské a církevní. Chradimská Sokolovna byla
jiš často svědkem bestaktních parodií na život
náboženský (na př. parodována kolínská ponť do
Ghrndimě s Mariánskou soškou !). A letos opět
nošena jakási dívka sálem sokolovny a jí od roz

jatených některých návštěvníkůvzdávácajr9 jakoa se setkáváme v katol. kostelích. Jak se
asi takovému jedpání říká? Sprostota jest asi

Vyznavače, kteří velkou, vzásadě národní my
Beaku poskvrňají tak uličnickýmjednáním!
byse na př. vyjímal takový herec vpose
ského rabína se známýmipejsy? Než tento výstup
nedal se provésti, poněvadž sokolstvo moderaí se
svým volnomyšlenkářským srdcem má maŠtít na
psáno kouzelné beslo: „Zasvobodu myšlení, slovai
skutků !" Znamenitýby byl i Macbar jako figu
rina Neronova a jak by 80 asi osmíval, až by ná
rodní pidimužíci „největšímu českému básníku“
vsdávali božský hold! Co námětů má pokrokové
sokolstvo ve svém vlastním táboře ku pobavení
obecenstva! Nač choditi až do středověku pro
mnišské hávy? Prozradili jste úžasnou obudoba
dachs, když jste « nedostatku humoru sdravého,
osvěžojícího sáhli k takové nechutnosti. A pak
chcete, aby vás každý pokládal za volice vtipné
a osvícené. Radíme obrudimskému Sokolu, aby
požádal svého starostu a velitele, aby sokolská
tělesná a sportovní cvičení střídal e kursem pro
slušné chování.

Uhelná Příbram. Dne 29. ledna byla
u nás veřejná sobůse, na níž mluvil farář dp.
Vlček z Hofmaně o volbých myslitelích. Osvítil
jejich program, jenž jinak sní napsán, jinak
v praksi. Volní myslitelé vypověděli boj všemu ná
boženetví, obavláště katolickému. Hlásají-li, še
jejich světový názor jest vědecky odůvodočn, pak
baďto v hrdlo lhou, anebo nevědomé papouškují,

jujin napsal Haeckel v „Záhadách svétových“.oík dokázal na podkladě vědy přírodní, zdra
vého rozumu a filosofie, že názor volných mysli
telů jest bibým povídáním, jenš odůvodoěn jest
nanejvýš smělostí, s kteron jest přednášen a
tvrzen. Řečník dále uváděl nejnovější vědecké
důkazy pro jsoucnost Boší a nesmrtelnost lidské
duše, čemuž obojímu volní myšlenkáři se potapně
vysmívají. Důsledky mravní, z učení volných
myslitelů plynoucí, ubíjejí všechou mravnost, což
hodí se velmi dobře všem podvratným živlům,
které usilují o apolečenskou revoluci. Z toho chá
peme, proč volní myslitelé jsou za jedoo a anar
chisty, jako na příklad byl Ferrer, který byl vol
nými myeliteli veleben jakto mučedník, ačkoli vy
choval a povzbudil k pálení a vraždění. Všichni
katolíci musí si uvědomiti, že jsou oráženi, mravně
políčkování a že jest už nejvyšší čas, aby sobe
vědomě povstali na svoji obrana, tím více, pro
tože všude se vyskytují lidé, kteří šířením „Ha
vlíčka“ připravují půdu snabám, které koneo
konců znamenají rozvrat společnosti, sničení mrav

Zbečník u Hremova. Zdejší křesť.-soc.
lidový spolek pořádal přednášku, která byla dosti
Četně navštívena, dae 16. ledna r. 1911 v sále
hostince p. Frant. Draboně. Na ní promlavil pan
Václav Špaček, Mdíoí učitel « Březových Hor, o
povinnostech katolíků a „Volné Myšlence“. Před
náška se všem velice líbila — jea ne pánům Bo
kolům. Nemohli slyšeti pravdu; proto někteří ra
ději ze schůze odešli. Někteří však zůstali až do
kopce. Když pan řečník navrhli resoluci v příčině
znemravnělé mládeže, žádaje, by se podala našemu
poslanci dr. Horskóému, tu vystoapil jeden Bokol
a řekl, že prý jim musíme dokázat, je-li mládež
ve Zbečníku znemravnělá. Tedy nerozuměl ani
tolik, že se mlnvi o pokažené mládeži vůbec. Po
něm zase vystoupil jiný Sokol a spustil: „Já —
já — já bych něco řek' a oni mě chtějí ubít“ —
a rozháněl při tom rukama. Tak byl se svojí řečí
hotov. Celému shromáždéní ani venspadlo tohoto
hrdioy si všímat nebo dokonce bo ubíjet. Reso
luce odblasována až na tři hlasy. Na učitelský
ústav vybráno K 460. Všem dárcům ordečně dé
kujeme. Zaplať Bůh! — Ples pořádali jsme dne
28. ledna u p. Fraat. Draboně. Zábava vydařila
Be nad všecko očekávání. Z čistého zisku daro
váno na školoí pomůcky 5 K a 8 K na vyšsta
vění kaple ve Zbečníku. Milodary na kapli pří
jímá Jarosl. Drašnar, trablář ve Zbečniku. Zvláště
děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás svou
návštěvou poctili a vůbec všem, kteří se jakým
koliv způsobem o zdar plesu přičinili. Srdečný dík!

Hěstská spořitelna ve Vysokém
Mýtě vykazuje za měsíc leden 1911 tyto vý
sledky: vloženo na kolžky a lístky vladní korua
862.243:-30, vybráno K 358,105-07, vloženo na
běžný účet K 140.018-36, vybráno K24 948%,
zůstatek vkladů na knížky K 6019.889-29, na
běžný účet k 1,348.774-77, úbroný sůstatek K
7.367.658-—. Na bypotéky půjčeno nově korun
24.400 —, aplaceno K 15.44022, zůstatek hypo
tečních sápůjček K 4,631.378:94 Směnek eskompto
váno K 216.742, aplaceno K 189.433-38, sůstatek
směnek K 196.443-79. Vloženo do jiných ústavů
na běžný účet K 676.979-39, vybráno korun
378.85602, zůstatek vkladů mnaběžném účtě
v jiných ústavech K 348.787-25. Zálohy na cenné
papiry K 8770. Cenných papírů v zásobě za K
9,047 081-18. Výpůjček na cenné papíry korun
1,655.839 09. Aktivních záloh K 698.193'48. Ho
tovost pokladní K 15,:84-18. Deposit v uschování
a ve správě K 1,800325 84. Obrat účetní za
měsíc Jeden 1911 K 3,083.443-08.

Prohlášení. Já níšepodepsanáAnnaŠráz
ková, manšelka rolafka s Librantio, prohlašují, že no
mohu Marii Wiaterovou, mandelku rolníka s Libni

Václav Mysliveo,
říšský poslance v Praze,

a sgjvšichni čile

foru, bychomv volbavýdaškoučet.
Diecésní komitét královéhradecký.

Různé zprávy. .
Akademické bohoslužby. Jest nám

sasnemenati významnýa potěšitelný fakt: obnova
akademických bohoslužebv Praze pro akademickou

kanovníku Blandy vzal ne 86 ku přání nejd. kon
sistoře konání akademických bohoslušeb přední
náš theolog a flosof univ. prof. Mons. Dr. Kordač.
Boboslažby konejí se v Klementinu každé neděle
a svátku o 9. hod. dop. Počínají kázaním a tichou
mší ov. (Ve svátky kázaní odpadá) Akademické
boboslužby konají se ve všech universitoích mě
stech a json ovšem v první řadě, bosproutředně
určeny pro akademickou mládež, avšak jsou teké
ahromašdiskem katolické intelligence vůbec, neboť
skýtají ji příležitost poslechnouti výklad véro
učných článků víry, věro- a mravouky a vědecké
jejich založení a odůvodnění ve filosofii. Poslední
doba ukázala (sociální katolické kurey) v Merkoru,
že v kruzích intelligeace naší jest veliký s oprav
dový zájem pro vědecké výklady náboženské a
bude zajisté obnova akademických bohoslužeb
v krusích těch co nejradostněji uvítána. V době
postní konána budou kázaní odpoledne a to v nou
vislém oyklu o vědeckých podkladech nábožen
ských, o poměru víry a vědy. První obnovené
bohoslužby akademické konány v neděli 5. tc. «
po té budou každou následající neděli a svátek.

Jak umírali mopřátelé cirkve? D'A
lembert blížil se k emrti. Nerozlučný tento přítel
Voltairův onemocněl 5 let po emiti drabové a.
žádal, aby mu zavolali k loži faráře od ar. Ger
maina. Přítomný Condorcet odešel, jako by chtěl
vyhověti žádosti umírajícího soudruha, ale jen tak
ne oko. Když volaný kněz nepřícházel, posílal
proň D' Alembert anova důrazněji — marně. Taše
zradu, vyslal zrouíslý nemoco“ co nejkvapněji
k sv. Germainu ového sluhu; nežli se však tente
vrátil, byl věhlasný nevěreo-myalitel už mrtvolea.
Sám jednou k nmírajícímu Voltairovi nechtěl při
pustiti kočse, ač ci toho Voltaire přál a nyní po
dobně e ním naložil ďábelský Condorcet, sbaviv
ho poslední útěchy v zápasu smrtelném. „Kdyby
mne tu nebylo, byl by se rzdal, t. j. se ryzpo
vídal s dal zaopatřitl“ pravil eyuieky tvrdý Con
dorcet k zednářským přátelům nebožilka, jenš na
večer života vracel se k Bobu. — Diderot opom
štěl svět podobně. Ošetťován za své amrtelné me
moci sbožoým mladíkem, naslouchal jeo nedbele
prosbám tohoto, aby se dal zaopatřiti. Ucítiv pe
zději amrt vedle lože a zasažen otáskou svého
ošetřovatele. je-li jist, že nevěreoká jeho filosofie
epasí jeho duši, žádal kněze. Přátelé zednářety
však obkiopili postel, vymlouvali nomocnéma kněze
a kdyš on v slzách nepřestával po něm volati,
zatarasilí před přichásejícím knězem dvóře doma
a potom pod záminkou uzdravení odvezli jej na
venkov, stojíce přísně na stráži, dokad novydechl
avou nošťastnou duši dne 2. července 1784. Šel
stejnou cestou e Voltairem, D' Alembertem za di
vote jako zarputilý novérec a ve emrti jako ka
Jlonik věřící. — Cavour měl umříti. Jak velkým
byl státoíkem italským, tak malým byl přítelem
církve katolické, již poutal i novybíranými pro
středky bezpráví. Ale při smrti r. 1861 smířil ne
s tou, jíž nenáviděl; přijel služebníka církve,
kněse Giskoma a z rukoa jeho svaté svátosti 86
slovy: „Musím 8e připraviti k velkému kroku as
věčnost. Chci, aby lid v Tarině viděl, že odchá
sím js«o dobrý křesťan= tohoto života na věč
nost“. Zemřel vskutku jako věřící kajícaík.

Zodnářské svoboda ve Frameli.
Véechny francouzské zednářské lože obdráely cir
kulář,v němž zdůrazňuje se nutnost odrasili „pře
bmaty“ katolického kleru. Loše se vyzývají, aby
všemi možnými prostředky pracovaly k rychlému
doollení téchto výsledků: Má -býti vydán sákas
nositi jakékoliv osnačení kočžského stavu a dů
stojnosti mimo kostel, odbývání procesí a jiných
osvědčení víry, svonění zvony a každá jiná mimo
kostel odbývaná manifestace, avoucí véřící do
kostela. Všechny na veřejných budovách umístěné
náboženské emblemy a suaky mají býti iboed od
straněny. Napříšté nesmějí nikde, sejmóna ne B6
kostelích, býti vstyčovány jiné prapory než prapor
francouzský, nebo barvy praporů cisozemských ná
rodů. Již na ponejprv má býti potrestán duchovaí,
který nešetří předpisu a vyučuje náboženství vo



škole jakýmkoli spůsobem. Naproti agitaci kato
ických otců rodin mají býti ustaveny jednoty re
poblikánské Má býti činěn veřejný nátlsk, aby
co nejdříve potvrseny byly zákony „na ochrana“
laické školy. Konečně má býti odstraněna nábo
ženská výchova vězňů. Apřes to jsou i ve Francii
také „katolíci“, kteří církvi vytýkají, že stálo
mluví o boji a o potřebě organisace. Ovšem vůči
apačským lopičům jest Paříž velice krotlká, protože
jich potřebovala proti katoliotvu.

Vláda španělská mobojí se sonda
prohmaných Werrereveů. Tito Ihalis ušitím
všech mošných podvodů, jsk Ferrer byl odsouzen
bes řádného soudního postapu, jak nebyl ve spo
jemí s barcelonskými bestiáloími vrahyatd.
jedno svědectví ze druhým dokazovalo, z jakého
blísu vařili volnomyšlenkáři kaši ns otrávení
pravdy. Nyní španělská vláda vypisuje mezi tí
skárnami soutěž na zadání tiskových prací k vy

tištění úředních sí o Ferrerovi. Z tohoto vypsání soutěže vychází na jevo, že vytištěny budou
také spisy o terroristických pumových atttentátech
a o attentátu na krále v Calle Mayor, do nichž
byl Ferrer zapleten. Děje sw tak proto, že v ak
teob obou těchto afór osoba Ferrerova braje velmi
významnou úlohu. Podmínkou zadání jest, že tisk
masí býti do jednoho měsíce dokončen. Radikál
mím republikánům jest uveřejnění těchto spisů
nejvýš nepohodlné. Před krátkým časem rozšířili
správu, že od tisku se upustilo, poněvadž vyšlo
na jevo, še echázejí dvě důležité listiny. Nejvyšší
soudní dvůr, v jehož archivu spisy ty byly uscho
vány, ihned oznámil, že spisy jsou úplné, a že
pokae, ukrásti dvě listiny. naprosto 86 nezdařil.
Nyní se přesvědčí celá Evropa znovu, jek ha
nebně byla klamána silně rozvětveným a bobatým
zednářekým závodem na výrobu lží a protikřestan
ských štvanic.

Liberální škamdál a krach v Lu
blemi. Již jsme sdělili, že valná hromada libe
rálního slovinského boapodářského společenstva
„Glavna Posojilnica“ v Lublani usnesla se na li
kvidaci podniku, poněvadž společenstvo vylazo
valo skoro dva miliony schodek. Avšak během li
kvidace seznává 8e, že konkurs společnosti je ne
odvratný. „Glavna Posojilnica“ čítala 539 členů,
s micbě sotva 40 bylo súčastněno s větším vkla
dem než 5 K, takže okrouble na 500 členů při
padá obnos sotva 2500 K. Většina rnčitelů není
echopna placení. Členové, kteří by mobli platit,
snaží se předstírati, že nemají jmění, nebo pře

psali je 08-876„příbané „Lidé,většinou. dělníci,kteřítěžce vydělaný groš nosili do liberální zá
ložny, by si něco nastřádali na stáří, ahromažďají
se houfně před podnikem, šádajíce
svoje vklady zpět. V „sobota přišel k okladně

hdý dělník s nemoonou šenou a žádal,aby mu
b
ani tentonepatreý obnos mu nebyl vzplesna.

Žán pokrok atest"orba seberouFatnite, aby'
yly poškozeny oběti jednotlivoů? sdnaPod okny dvorního bradu. 90. |

uějmilo okr. t v VL, XV.. a XEX.
okreen vídeňském podobné usnesení, jaké již ně
kolik okres. zastapitelstev vídeňských učinilo
v boykotu pronámie úmí-Cechů, kýeří
při očítánílidu ve Vídni přísnalíse k české ob

co řeči. ©dotaké „svou“svobodu aka
„Lose Jyyověměli pokrokářštíaka

jkové velikou chuť k prováděn vandalství na
vegitě. "DE6SL m. děeeu právnické“fakuity
Grabstein vyslovil se o studentské stávce :

» pati sůčastnil 8e jen malý půbet. dtudu-“
jících. Deionstraati, kteří chtěli demolovati dvéře
do agly, vykarovali značný počet omob, kteréž
8 universitou nemají mic společného.“ Věra

ce: zvláštůí, že židovětí studenti nepoučili shluk

nupší se výrostky, že na université nemají co dě
Jai. Protikatolíkům a úřadům hájí avéprávnost
univejsity do krajnosti, ale anarchistickým dělní
kům bybyli popřáli „universitní součinnost“ ihned.

Přátelé tisku katolického, co toma
žíkátd? V době jednoho roku roshodili soc. de
mokraté v Německu 23,162.000 letáků a 2,5444000
brežnr. Periodických časopisů mají 73 denníků,
© týdponiíkůa měsíčníků; illnstr. „Neue Welt“ při

kl6daf k ostatoím listům v oákladu 500.000 ex.
Na předplatném sebrali v posledním roce 269.000
a na insertech 616.000Mk. Uómose -odnepřátel:
a šiřme svůj katolický tisk; . jen toa zvítězí, kdo
má silně rosvětvený svůj tieb.

Jak rozumějí svoboděs priegal

Bt.

sku. Svoboda řeči bylav
ale od problášení svobody ačenuž čtvrtý list,

ee republikánské svobodě nelíbil. — Slíbena
bbojla .nábožamatví, 9.satím vyhnání ci.

— Slíbena: bezpečnost tku, a kraden ma

2r-"Percevat-Phititpepiše“„To
ústav, sří bliky.

ET sejhrosnějíhmuseum©EdAJĚEAO
dům na vrcholu kopce, kde jest koule,SA

DU007000

klínejí oběti. Tento smutek pojmů vší spravedi
nosti salézá v Čechách velebitele imezi lidmi,
kteří mají učiti mládež. Uctívání ostatků se naši
pokrokáři vysmívají a zde uctívají ostatky vrahů.
Američané jsou přece pokročilejší, ctí boty, které
nosil Roosevelt, když pása: dobytek, ale uctívati
vraba — dovede Portugalec a — volnomyšlenkář.
Katolíci sbromáždili v museích statisíce vzácných
památek ukasajících na postup kaltary; leč dle
všeho nejvýznamnějším odznakem portugalské kul
tury zednářské jest — puma a. jiné vandalské
přístroje. A tito lidé se tváří, jako by v zájmu
bomanity bojovali proti militarismuI

Příjmy proletářského posl. Elder
sehe. „Rovnost“ přináší článek proti volbám do
brněnské okresní nemocenské pokladny, kterou
spravuje soc. dem. poslanec Elderach. V čísle ze
4. února 1911 ge vytýká Elderechovi, že vedle
diet za mandát, za členství v sociálně-pojišťovací
komisi, sekretářství říš. svaza nemocenských po
kladen v obnosu nejméně 10.000 K, pravíme deset
tisíc korua ročně, bere také 6000 korun platu
z pokladny, ve kteró vlastně skoro celý rok 8e ne
může ani ukázat. — Proletéřský poslanec má tedy
16.000 K ročně.

Podil Uher mestavbě movýchváleč
mých lodí. Z celéhoobnosu, kterého třeba bude
k vybudování válečného loďstva, 312,400.000 K,
připadá 113,000.000 K na Uhry. Jelikož cens 1
dreadnoughto odbaduje se na 60 mil. K, náklad
Da pancéřovou loď na 15 mil. K, torpedoborce
pa 22 mil. K a podmořského člunu na 600.000
K, připadla by Uhrám stavba 1 dresdnoughtu, 2
pancéřových křižníků, 6 ničitelů torpéd a 6 pod
mořských člunů. „Pester Lloyd“ poznamenává
k tomu: „Bude-li uberská vláda apolapůsobiti na
tom, aby Uhry eúčastněny byly na stavbě váleč
ného loďstva plnými 36+/,,"/,, potom by byl poměr
nahoře uvedený, správně dodršen.“

Všellees. V Sciglisně v Kalabrii (Italie)
zastřelen byl při ranní mši av. tamější farář ne
známým mužem. — Krakovský „Czas“ prohlašuje,
že brillantová korona častochovekého obrazu Matky
Boží nalezenu byla v ukrajinském městě, 800
verat od Varšavy. — V sibifském Tomsku 875
stadentů tamního technologického ústava, kteří se
súčastnili nepovolené studentaké schůze, bylo z ú
stavu vyloučeno. — Při sopečném vybachu na
vých. asijském souostroví filiprnském zabynulo na
600 osob. — Plienímu moru « Mandžursku padlo
jiš na 60.000 lidí v obět. Prchající Čínané roz

onášejí mor po Maadžarsku. Město Charbin (číta
Helna -30.000 obyv.)několika Hislei véjínů uza
vřeno, aby zebráněno útěku obyvatelstva. — Při
výbachu dynamitu v Novém Yorkubylo uamrcano
20 osob a 600 zraněno. Dle jiných zpráv zranéno
při výbuchu přes 1000 obob A uemrčeno 50. —

Z ké r pobřežízahoámo253 nika 0,moře
“ čové kře, která přiskálan ostří Ara.čkolik rybářů bylo přese áchřskto. — Né
sledkem posledního procesu s anarchisty v Ja
ponsku zostřena jam byla cepsura a mezi jicými
byly i spisy To arela sapěvěšeny. — V Pz
od posledního sčílání stoapl počet obyvateletřš ze
87,293.635 na 40,157.673. — 87letá Anna D.
Winschipová, vdovapo továrníku, dala se zapsati
Jako sťadestka da -universitě Columbu ve státě
Ohio. — V eovero-americkém Texasu chtějí se
usnósti, sa zákonu, jímž sesapovídé prodej, lihovin
na vzdálenost desetí mil od jakékoliv školy. —
-V Mioecapolis ee sjezd více jak šesti set.

AERO, An Zo Oh
, 5.0mi jg „ bretr jmeno K.
Zálený onirodý niské“ É“ Nóvý z Ann
Arbor, Mich. a»Boh. Šimek z university jowské.
Vůickni jmenovaní jsou snámí odborníci vo vě
deckém světě.

Bezruký abonnchý
oženil se 37letý Radolf G. se 17leton dcerou sed
bického mistra, krásnou jsko obrázek. Novomanžel
je bezruký a beznobý. Před několika lety odejel
do Ameriky, kde nalezl v elektrokechnické továrně
v Nov. Yorku dobré postavení. Následkem ne
štěstí musely mu býti ruce i noby odňaty. Kdyš
se pozdravil, dostal umělé ruce i noby s byl po
slán zpět do vlasti. Ve svém rodném ročstě se
snámil se 8 dcerou zedoického mistra L). Poně
vadž otec její bránil jim ve sňatku, milenci utekli.
Na G. bylo učiněno udání pro úuvs. Oba vrátili
se dobrovolnězpěta děvčeprohlásilo před soudem,
že raději se uamrtí, neš by upustilo od svého že
nicba. G. byl ze žaloby osvobozen a když na

„kopec i otec nevěstinavolil. ku sňatku, konala se
amatba jistě řídká svého druhu.

Nová pout do Palestimy, spojenás pří
padným výlptemdo Egypta. Doe 4. března od
jede = Vldeě poatniský vlak. -Mimo jiné vysoké

| hodnostářesúčastní se pouti též JehoExc, arci
z

udapešt, Bukurgt, Ca rad8 Mao dereTAM"Ajiythdůoj m9 m8BYLO"
RBRĚNAA noodkudoběl$l

Egypta. Nové přihlášky badou přijaty jen v počtu
velice ob ém nejdéle do t. n. P

Zee ONA REp
oryjen €

Bjhle pracovníky pre lid! Vnedávné
schůzi výbora sociálně pojišťovacího, jenž na říšské
radě probírá osnovu o starobním a invalidním po
jišťování lidu, jednalo se o to, mají-li malorolníci
a maloživnostníci do pojištění toho býti pojati. Bo
ciální demokraté byli proti. Pojišťování malošiv
nostníků a rolníků hájili poslanci křesteneko-B0
ciální dr. ©rexler (Němeo), Gostičar (Slovinec) a
docent Šrámek (Čecb). — Na konec rosbodoute
v zásadě všemi blasy proti něm. pokrokáři Dr.
Lichtovi a 8 soc. demokratům pro jedaotnost lido
vého pojišťování starobního, t j. aby nejen dělníci,
ale i živnostníci a malorolníci do něho byli po
jati; při druhém návrhu Lichtově dokonce ani 80
ciální demokraté už neblasovali « ním. Návrh ©
územním rozdělení odložen k rozhodnutí až při
debatě speciální. Zajímavo je, že pří tomto důle
žitém rokování, kde šlo o zájmy rolnictva, schá
zeli jedině z Čechů — agrárníci! Patrnu, kdo se
stará o potřeby malého lidu upřímně a kdo li
dovost se sobectví pouze markýruje.

Do českých rakom dostalse zasevelko
statek Větrný Jeníkov u Jihlavy, ležící v krajině
ryze české. Koupil jej velkostatkář dr. Ot. Mettal
za 1,160.000 kor. Nový majitel savedl ihned na
panství účetnictví v řeči české.

Bilance České banky v Prase. Ve
schůzi správní rady schválena bilance ředitelstvím
předložená za rok 1910, jakožto třetí rok činnosti
banky. Obraty všech účtů činily při stejném akci
-ovém kapitálu v tomto roce K 930,433.946'58
oproti K 871,947.150-64 v roce 1909. Hrubý zisk
včetně přenosu z loňského roka činil K 1,398.34133,
s Čehož připadá na úroky z běžných účtů, směnek
a cen. papírů K 1,138.621-42, na bankovní od
měny a různé výtětky K 24839867, siskový
přenos z r. 1909 K 11.321:24. Po odpisu úroků
ze vkladů a reeskontních směnek K 775.022'13,
slažného a pens. pojistného K 126.25060, nákladů
správních K 11884280, daní, kolků a poplatků
K 70.279:46, zvýšeného odpisa na inventář a za
řízení K 28.000-— (loni K 18.000-—), zbývá čistý
zisk K 285-246-94 (loni K 223.09220). Správní
rada usnesla se navrhnouti řádné valnó hromadě,
která dne 3. března t. r. bude konána, aby z to
hoto obnosu přidělila: Řádnou dotaci reservníma
fonda K 1869626 (loni K 10.88825) a vedlo
toho mimořádnou další dotaci reservnímu fondu
K 26.8083-74 (loni K 18.73136), takže vzroste
tento na K 70.000— (loni dosáhl K 30.000—),
se zbytka pak navrhuje, aby po srážce tantiemy

„správníradě dře stanov, rarid u vý
boru a ředitelatvívyplácena.hyla 51/,/, dividenda

£ akcie, t.j. K21"—(loni 18—t. j. 4,9) a
stfitátek K 21.314:58 aby přenesenbyl na novýBee

Česká banka v Praze. Stavpeněžních
kladů k ledo 118,016.489PrEeaa

Přileha. K celému nákladu dnešního číslaZÁ ONOz m
(Zasláno)
EPozvání

T KAR TRÁPENÍ
-Jubllejního

vzájemně dobrošínného živnostenského spolku

„Charitas“
== se sídlem v Hradci KrálovéZZ

vmedělidne5.března1911
©půl 2. hodině odpolední

v sáje Adalbertinav Hirndsí,rélové.
PONEPNS YY KOVYY

. Zahájení schůze.

. Čtení zápisníku minolé valné schůze.
, Zprávy jednatele, pokladníka a revisorů.
. Volby 8 členů výboru, 3 náhradníků, 8 revi

sorů účtů a 9 členů rozhoděíbo dondu.
, Stanovení výše zápisného, členského a roč

ního příspěvko. Výše úmrtní podpory pro
příští rok.
Návrh výboru na doplnění stanov se gře

telem na rosšířenoa přpobnoot,s lku, kterýboďe posytovati věno amebodbytté. poji
-štěným dítkám členů.

7- Přijetí požkorébo n pro tento zvláštníA “ r. .
8. Volné návrhy, které musí býti 8 dol předem

spon zbapůí podány.

©>G9BO

V Eradel „dne 6. února 1940.

TADe-Pr+RejÚ -MánlkvJenčevký,
„Zlarosta. . „dedntel

.- — 2—
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868: V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868

Akciový kapitál K 16,000.000-—, Stav vkladů ca. K 35,000.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a poklado, pookásky na úrok ee4%
Daň důchodkovou platí ústav cám. — Vkladní knížky a složní letky poštovní spořitelny zdarma.

SMĚNARNA. — BURSOVNI [OBCHODY.
Koupě a prodej cenných papírů ukládacích, losů, rent, dovis, valnt atd.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho draha. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadis a kance. — Eskont faktar a směnek. — Bursovní rozkašsy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna koponů. — Iokasso tažených
papírů. — Promessy. — Správa cenoých papírů. — Záloby na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre
ditivý. — Remboorsní, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho draho.

Skladiště spojeno železniční kolejí s nádražím. — Výhoda roezpodice. — Informační oddělení. — Cement.

UHELNÁ CENTRÁLA
dodává vežkeré drahy uhlí. — Anglický, belgický, vostlálský a slezský anthracit. Koksy slezské a svatožovické. — Brikoty.

Kovářské uhlí.

Telefon:HradecKrálovéč. 9 a29, Praha č. 4508,Semilyč. 21,Turnovč. 27.
Telegr. adresa pro centrálu, jakož | veškeré filiálky: »Kralobanka«.

C] ČESKÁ BANKA V PRAZE. C
FILIÁLKA V HRADCI KRÁLOVÉ.
Filiálka w Liberci. Expositura na Smíchově.

Akc. kapitál K 4,000.000. | Vklady vúnoru K 17,000.000. © Akc. kapitál K 4,000.000.— ' '
UPISOVÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ III. EMISSE.

Řádná valná hromada pánů akcionářů České banky usnesla se dne 9.
března 1900, aby byl zvýšen akciový kapitál

z K 4,000.000— na K 8,000.000—
a zmocnila správní radu, aby toto zvýšení provedla.

Plníc toto usnešení přikročuje správní rada k veřejnémuupisování akcií
a zve celou českou veřejnost, aby se eúčastnila subakripce

10.000 'Z.n« K 400-=HII emisse po
za těchto

upisovacích podmínek :
a) Majitelům starých akcií přísluší dle $ 8. stanov přední právo na akcie

nové, při čemž připadá na každon starou akcii jedna akcie nová za K 410—.

b) pro pp. upisovatele, již nejsou akcionáři, obnáší kurs K 415-— za kus;

c) Upinování koměf dme S81.března 1951, do které doby třeba za
slati přihlášku a složiti zároveň na každou přihlášenou akcii hotově K 110 —
starými akolonáři a H 116— meakc'enáři Pániakcionářinechťpředloží
s přihláškou své staré akcie (plášť bes kuponových archů), jež se po označení
o vykonaném úpisu opět vrátí.

Po provedené repartici, jež vyhražena jest správní radě, třeba splatiti na
každor. přidělenou akcii dalších K 150— do konce června 1911 a zbytek
K 160-— do. 30. září 1911.

d) Pp. upisovatelům jest volno konati i větší splátky aneb složiti celý
obnos K 410 -, poknd se týče K 415— najednou. Veškeré splátky na
přiřknuté akcie složené sáreěí se do 31. prosince t, r.4"
a nové akcie mají nárok na dividendu za rok 1912.

Roku 1908 | Roku 1909 | oku 1910

Akciovýkapitál© -2222 2,000.000— 4.000.000-— 4,000.000-—

Celkovýobrat... [-**000.000- Jera.000.000-- „900.000-—letýziskobnášel. .......... 107.708- 217.0650 273.086
Dividenda............. 4 —18—4//—18—B//—2—*
Počet úředaletea. se sa 103

. 9 S rýhradou schválení letošní valné hromady.m
Upisovací přihlášky a prospekty zasílá

Česká banka filiálka wHradci Kralové.

PETIT
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Majitel: Politšoké družstvotiskové vHradel Králové —Vydavatel asodpovědnýredaktor Antonia Poshmoa. —Tiskembis. kolhtiskárnyvHrads! Král
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CI HRADECKRÁLOVE.[Cj
l

Zal r. 1908.

- Přijímá -f Akc kanitál: $ Provádí ve

vklady na (| K 15,000.000.| šteré ba“
knížky vkadníf | Res. fondy: ní ae

+ Da úrok K 2,500.000-- (U ob,hody.4|LŤ| mus: lktar
Směnárna.

Na účtydle Prah, Uhlí
"« vjednání. Jičín, a cement.

- Semily,
— % Turmor,

Krakov.

Nekorunovaný vladař.
Mledojte soustavně potměčilý plán tajných

cest a cestičekpožidovštělého tiska ! Proti „bo
haté hierarchii“ a rodové šlechté se křičí, až
žíly na hrdle oabíbají, ale moderní šlechta pe
něšní, která vzrůstá v hrozivé obry, těší so
pojvětší onášelivosti bu i vlídným úsměvům
„pokrokového“ tisku. A přece právě pokroko
vá odražení mají vynikati dalekozrakostí, mají
Jeriti. nejeitlivější prosírevost do -budonope.:
Kdo mení hotovým slepcem, uhodne saoadno, že
v moderní době' šlechta rodová nezastaví sni
osvětu ani demokratisaci; poměry json takové,
še na pootání svobodných rukou jest scela
slabá.

Prcto tim více skutečný pokrokovec má
upírati zrak ke vzrůstající četě skutečných cel
možů přítomnosti, jimž kyne budoucnost ještě
olibrější. Velmožové pracají tiše a vytrvale na
svelebení své moci, postupují beze vší ukáza

Josti, ale jejich převážný vliv jest cítiti jak v
politice.tak v pitaaci sociální.

Penčžním .nekoronovsným vladařům vede
se nejlépe. Nemasí se před širými davy 8 ve
likým oákladem representovati, podplacený tisk
dle jejich přání málokdy seonich zmíní; není
jim notnov parlamentě ve vystarovati útokům
lidových poslanců, nemusejí před veřejností
přizvávati ee E svým sociálním a politickým
názorům. Dočtete se o nich obyčejně jen tolik,
zda pájčili či nepůjčíli. A jestliže případně na
stane někde k vůli státní půjčce rogčilení, ta
řekoe se jednoduše: „Vždyť přecei bubatý ce
mita má právo ca tolik občanské svobody, aby
mohl komakoli půjčku odepřít nebo adělit.“

„Klerikalismna jest příčinoo verůstajícího
militariema“, boukne sednářský tisk; po aém
to opakují milliony nemyalících mozků, ačkoli
každoroční statistika dokazoje, že státy zed
nářské se militarismem přímo dusí. A kdo u
mošňuje tolik zbrojení? Parlamenty, vlády by
stály besradně, kdyby nepůjčil šidoveký ban
kovní dům a kdyby obroveké židovské závody
neoubízselynejdůležitější vojenské dodávky. Ro
zamí se, že atát za půjčka vděčen býti mosí.
A milliardář boví si při všem vsuchu, jsa ob
klopen oejepolehlivější bastou tělesnou stráší,
která vystřeluje papírové rány do klidných
chodců. Kapitalista při tom může chodití v 0
šantělém, rostrbaném kabátě, Všecko u něho
jest věcí pouze — osobní. Vymačkává peníse
od milliooů, ale tyto se stávají zcela Bonkro
mým majetkem, soukromou mocí kapitalisty,

akmilesopednou do jeho pokladny. Jak aboým a kolika stranám zodpovědným jest mi
nietr financí proti moderníma kapitalistoví!
Každá cífra, kterou napíše po dloabém přemý
Šlení ns svém minjsterském stole, jest komtro
lována a kritisována obrovskými davy. A dřív
Deš bylo napsána, předcházelo přece tolik ú

rných, vyče lcích porad štlo
vání Těchto velikých nepřijemnostíjsos pe

V Hradci Králové, dne 17. února 1911.

něžní vladaři sbaveni. Mohva se oddati poubé
msthematice; tam, kde jiní mají srdce, mohou
míti násobilko a úrokovon míru.

Jak málo se psalo « píše na př. v Ra
kousku o žijících millionářích, kteří jsouce
ukryti sa kulisami, provozají mnohdy větší
vliv než parlament! Teprve vo jejich emrti
sem tau akloazoe slůvkoojejich železnémra
meni. Když ua příklad v oplynaolém desítiletí
bošilo se do „klerikáloí moci“, který pokro
kářeký list prozradil, že hlavní slovo v Ra
konském peněžnictví a politice vedou semité
Taaesig, Sieghart e Rotschild? Kdyby to ne
byli prozradili sami židé, du dnes by pokru
kářský tisk o tom mičel.

Po Taussigovi brzo odebral se na věč
nost (11. t. m.) déf vídeňského „Rotscbildova
domu“ baron Albert Šalomou Anselm Rotscbild
u věku 87 let. Po 37 let měl Rotschild a jeho
skupina (Ústav pro úvěr pozemkový, Bank
vereio, Mendelsobn v Beritné a Liaderbanka)
výhradní právo na všecky rakouské a uherské
výpůjčky. Závod. Rotschildů „vídeňských pra
coval při finančních operacích v pevném a Po
arobném dorozomění s pařížskou a londýn
skou větví BRotschildů. Odtad lze vysvětliti
různá politická překvapení ve státech těch,

drtivá, kombinovaná moc zahrávala si 8 mini
stry jako 8 kaečukovými panáčky.

Když se mělo válčit se Srbskem, půjčil
Rotechild. Když se měly stavět dva obrovské
dreaduooghty, poskytl penize Rotschild. Pro vá
lečné lod: rakouské robil pancéře, děla a gra
máty veuvých vitkovických delosárvách při zdra
žení asi 5O milionů K. Rozbitve, vyjvědénou
severní dráhu prodal státo za obrovský peníz.
Albert Roteehild nepotřeboval drahé reklamy,
nemosil se mabízet, nepotřeboval sekati drahé
kotplimenty po způsobo židů v krámech. Nej
vyšší pámi přicházeli s hlubokými poklonami
k semitoví sami. Oba Tiszové, Weckerle, La
kace, Schell ajiní «uinistři vcházeli k Roteonil
doví vyslýchat jeho přaní. On byl věřitelem
znížat, prinoů, brabut, zkrátka nejpyšnější
šlechty rakouské i maďarské. Největší finanční
ústav uherský „Všeobecná úvěrní banka“ byl
majetkem Rotechildovým. Právě Rotschildovi
mohou Maďaři býti vděčni nejvíce, še jest u
držován v soustátí nám nepříznivý dualiemus,
že Maďaři s jicými kmeny v Uhrách bydlící
mi zacbázejí jako 6 porobenci. Kdykoli Maďaři
něčeho získali proti Cislajtanil, měl v tom
prsty Rotecbild, který Uhrám poskytl všecky
státní půjčky až ea dvě. Rotechild při značném
vJastojm výdělku podporoval od počátka do
alismu co nejvíce všecky velké průmyslové pod
niky uherské. Dle Pe:ter Lloydo říkával tento
baron: „Uhry toesí býti bobaté a mocdé.“ A
teké dokátal, že aspoň oberští čidé zmobli se
ve 40 letech tak úžasně, še se před nimi tře
sou největší msggáti. Zato křesťanské obyva
telstvo jest tisněnochladným, železným semi
tismem tak, že se stěbuje v obrovských ma+
sách do Ameriky.

Jakého dyl Rotech:ld omýšlení náboženskéhoP
Až příliš přemrštěným způsobem praktickým
popravil nehlačně zásadu volnomyšlenkářskou,
dle níž prý náboženství jest poškozováním po
zemského blaha a bospodářské efly lidstva.
Albort byl pravovérným talmudislou. Odváděl zvý
šený pravideloý příspěvek náboženské obci ví
deňské; posledoím jebo darem bylo 20.000 K
na stavbu synagogy. Vídeňský rabío dr. Stern
pravil o něm: „Své šidovstvínebožtíkbaron me
i ostře sdůrasňoval. Své choti Bettyně, když
omírale, sám říkal hebrejské modlitby umíra
jíolob. Pro svůj pohřeb stál ne přísném ritu:
Nad hrobem smí jem mluviří rabín“ Toužil sice
po titola „Excellence“, ale přece ho nepřijal,
protože v přísaze tajných radů ee mu neza
mloovale jedoa věta s důvodů konfessních.

==

poukazovala na „zhoabný vlív hierarchického
kapitalismu“, měla vděčnoa příležitost k mnoha
Slánkům o vjemu bohatého čalemdímmu. Vědyť měl

Inserty se počítají levně. —
Obnova vychási v pátek v poledne.|
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baron Albert Šalomoun jmění o moobo větší
než mají všichni kndží v Rakooska dohromady.
Tato velikou převaha kapitálu je liného talma
distického Žida nad vělm jměoim duchoven
stva rakouského neodvažují +u popíra'i oni
židé ani voloomyšleakáři aai 3.c. demokraté.
Ale přece se cší bescharakternoslí výhradně pou
kasují na jmění duchovenstva jako na hlavní sla
todol, jímě by se při „vyvlastnění“ odstranila bída
obecně. A takové podvádění nemyslivých davů
děje se za bílého dne docela v době, kd7 od
strašající příklad Francie do celého světe
břímá, že dělnické vrstvy francouzské jsou po
konfiskaci dachovenského jmění nešťastnájší a
nespokojenější než před zabráním církevního
majetku.

„Hloopý křesťan a chytrý žid“ stává se
proto okřídleným příslovím mezi »rstvami 8prá=
vedlivými u myslícími. Semita prodává kořalku,
ale sám jí nepije. Dává tučný žold voloomy
Šlenkářům na boj proti katolické církvi, ale
sám se rozbněvá, promlavite-li proti Talmudu a
své víry se drží. Rozdává pokrok tvrzením, že
naše náboženství jest věcí přežilou, ale sám
lpí na víře, která dle soohlasného tvrzení všech
velkých myslitelů jest značač pozadu za oče
ním Kristovým. Semita odporočoje spalování
mrtvoly vbnem, podporoje krematoria finančně,
ale sám si vyhrašuje, že musí býti pohřben dle
ritu židovského. Tisk židovský ponvuká chytře
k odpora proti katolickémo knéžstva, ale sám
si rabíny hájí.

Rotschild také dle své poslední vůle byl
pohřbea přesně dle rito židovského. Nekoru
novaný vladař, jehož vůle platila v Evropě víc
než oěkolik panovnických rodů dobromwady!
Uhry mu mají co děkovati, že tolik proti
Cislajtanii ve svůj prospěch prosadily! Na
rodil se r. 1844 ve Fraokfartě, převzal r. 1874
po scém otci bankovní závod víd-ňský. Nyní
převezme řízení závodu jeho syn 27letý Louis,
člen upravy Kreditaího ústaru. Liberalisrons
povýšil Rotschildy na vladaře a liberální pc
měty oynější je obohacují dále..

Jesnité a tyranovražda.
(Obrana proti volnomyšlenkářským 14m.)

„Volná Myšlenka“ hází na stůl svého čte
Lářstva všechny lži, byť i kolikrát byly vy
vráceny, řídíc se zásadou: Top statečně, něco
přece uváznel“ Zná své čtenáře...

„Řád jesaitský prý ačil, že dovolena jest
kralovražda.“ Jako doklad nvádí Jana Mariana
a Boureza.

Otázka tato jest dnes již tak historicko=
kriticky objasněna, že je s podivem, jak volno
myšleokářské listy tak ignorantsky jí použí
vati mohou k útoku na církev katolickou.

Již r. 1415 oa sněmu v Kostnici v sešení
16. savršeno a odsousemo bylo učení, že „dovoleno
jest,abykašdýtyranodkteréhokolévsvéhovasalla
neb poddaného bylwsmrcem“ (Mansi. 3. Cone.
nova collectio XXVII,765.)

Tímto jasným výrokem sněma Kostnic=
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kého savršena tyranovrašda s výroku odsu

obhajova peupodí každý, kdež by takové očeníobhajoval, af laik, ať kněz.
destliže by tedy jednotlivec učení toto,

od sněmu jiš jednou zsvršené, blássl a hýjil,
mepoctivé by bylo přičítati je církvi, která jo
výslovaš zavrhla.

A této nepoctivosti se dopouští „V. M.“,
když chybného názora Meriázova o mo
vraždě, který od církve i od představených
řádu byl odsouzen, ušívá k útokům na olrkev
katolickou.

ověstného“ spisa
A myví všimošme si pMarianova „De rege (o králi)“. Knihatato na

psána byla k žádosti Garcie de Losyasa, vy
chovatele krélovekých princů oa dvoře Filipa
U. r. 1500.O knize té napsal Mariana Filipa IIL:
„Podal jsem vašemu Veličenstvu knihu, kterou
jsem napsal o vlastnostech, jež má miti dobrý
král; mým nejvřelejším přáním bylo, aby ji

všechnakuofžatačetlaaNaví OKnála mení psána pro lid,nýbrůipro
Bnoobyčejsou a nadšenou láskou k lida

a smělou otevřeností, milající pravdu u apra
vedinost, mlaví Mariana v knize „de rege“ o
vlastnostech dobrého krále i o nepořádcích ve
správě státní. S jakým nadšením ujímé 60
chudých! „O kolik chodých mohlo by 8e uživiti,
co bídy mohlo by se odetraniti penězi, jichž
se teď ušívá ve státé na marnosti, nádherné
šatetvo, labužnická jídla — ma honicí psy a
jich krmení, na oiropaeníky a lichotníky I“
S týmž důrazem, 8 jakým ujímá so Mariana
epravedinosti, potírá špatnost, nechť jeví se
v podobě jakékoliv.

Historik Waobler chválí čiroký rozhled a
odvážnou svobodomyslnost Marianova („Ge
schichte der historisoh. Forsohung“ I. 028 násl.):
„Jeho historický rozhled je rozeáhlý a má
zření ke všemu, Go má třebas jen vzdálenější
vstah k osadům vlasti; dává na jevo takovou
všestrannost názora a Studia, že čtenář 6
může ma odepříti plné úcty. Setkáváme se u
něho s přesvědčivými důkazy nepředpojatosti
jeho docha a jeho smélé erobodomyslnosti.“

A nyní všimněme si oné pověstné kapi
toly, v níž Mariana mlaví o tyranovraždě (De
rege 1. 1, c. 6) Mariana líčí ta tyrana oproti
dobrémo králi, jako člověka, jenž dle svých
choutek a náražívostí žije. Heslem tyranovým
jest: Co v říši je vanešeného, mosí padnouti!

oho snaží se dosíci zřejmým násilím i lstí.
ný občan nezůstává ušotřeo, všechny snaží

ee sničiti . . . Co činiti jest občanům proti této
hrůzovládě? Mariana praví: Nejprve má býti
napomenut; prospělo-li napomenutí,-pak jevše
v pořádku a dále postoupiti se nesmí. Není-li
však žádné naděje, pak dlužno odepříti po
slušnost. Chopí-li se tyran zbraní, dlužno se
brániti ; není-li žádného jiného prostředku, může
býti prohlášen za psance a osmrcen. To pak
volno jest každéma, kdo choe vlasti přispěti
ku pomoci. Přitom není nebezpečí, že mnozí
povstanon proti kolžeti pod záminkou, že je
tyranem; neboť fe stanoviti, oddání
fednotlives, nýbrá (o musí oufi moudří a

vážní mužové, nepemuje-lé© lomsouhlas scela vše

u konci pakpraví: „Totomýmínění13
ter sbélhJik6 sZkllonéto srdob|,jaBině

pak jako člověk při ťom mobu chybovati,
přijmu s povděkem každý náhled lépo odů
vodněný.“

A nyní ge tažme, je-li to poctivé ako
moliti citát tak, jak čteme jej v „Ratibora“:
„Kralovražda jest « jistých případech příka
zem: Nemůže-li lid v řádném shromáždění
vycésti proti tyrana rozsndok smrti, je každý
jednotlivec zavázán vsíti ten úkol na sebe.“

sebou. Všimněme si, jak nestranní mažové soadí
o spisu Murianově „Do rega“. Protestanteký
psedegog Dr Lentbecher (Ve spise „Der be
růmhte Jesait Juan Mariána ber den Kčnig
vad degsen Érgiehaog str. 78) podrobil práci
Mariauovu podrobné kritice a pronesl tento
soud: „Jakožto zrcadlo knížat jeví ae micelé
to dílu jako úplně zralý :
studia dějin... Mariuns míní to 6 kráji oa
prosto poctivě, což zřídka kdy se stává. Po
učuje je, mluvě otevřeně a svobodomyslné u

všechjejichae ayd .. Nadtočiní Vědy přes

SEŽVVRLY, po Pejebo psáďo... Pro králb jsst dobře,
kterak si počínati,aby ua peatal tyranem; a
toato tetě $ Děte če dálé MuĎiakovo

seluví v jeho k. J ; U

„V posnárce pa.

nesprávnosptí obsáhojícímn dlárku .„Jnan Ma
riana“ v Brockbansgově „Caoveraations-Lexikoa“

:

zdá, Marianova. dílg. „De rega“ vůbec aninečetl., . a

JasniisN44ARAB, OOA. 489

Sám Hugo Grotiae (opera tbeol. IV.708) pravé: ,
jee jí sočáduJosmitů,pro

tole od řáň s
Jakmile totiž řádový generál Agmaviva

byl r. 1599 apozorměn na díle Mariamovo, vy

elovil politování nad tím, že U. ten byl bezvddomí vydán a prohlásil, “*o
Srasní knihy 1ó. A kdyš pak r. 1006 vyšla

kniba jako Spekulace kalvisské úrmy Wecbelů,
protestoval proti vydání tomu.

Okružníkem pak se dno 0. července 1010
sakásal pod nejpřísnějšími tresty, aby šádný
člen Tovaryšstva „veřejně meb sonkromně ne
odvažoval ae tvrditi, by kdo, baď kdo baď,
směl pod jakousi záminkou tyranetví krále
nebo knížete usmrtiti nebo jim o život uklá
dati, tak, aby pod tonto rouškou nebyl dáván
podnět k záhubě knížat, k rušení míra a ko
hrožování bespečnosti těch, jimž po příkaze
Božím má býti prokasována čest, jakožto og0
bám posvátným.“ (Text v opise dekretu ze dno
1. srpoa 1614 ve Víd. dvorní bibliotéce o. 11963
liat 42.) ,

K doložení téhož ovádíme proti neodů
vodněnému citátu P. Becans — skutečná slova
P. Becana (van der Beeck), jež vapssl r. 1608
(Resp. ad Apborismos Cahvinistarom-Opuscula
theologica (vyd. Pařížské 1668) 180., kdež hájí,
že legitimní panovník, jenž tyranem 6e stane,
nesmí od poddaných svých býti usmrcen. „A
důvod tobo jest, še pravý a legitimní panovník,
i když tyransky panaje, zůstává přece panov
níkem. Mask tedy poddaní jeho býti poslašni ..
Proto porvučí Písmo sv., abyobom ve všem
dovoleném poslouchali také pohanských pa
novníků, jakožto vrobností svých, byť bylii
největšími tyrany.“

A výslovně podotýká, še protestantské
panovníky jest považovati se legitimní knížata.

Opakuje, co napsal Gretser r. 1606 proti
hanopisu kalvinisty Šimona Bteins, který vy
týkal řádu, že prý nepovašoje protestantských
knižat sa legitimní pány. Gretser praví: „Je

i ídají nejen katolické hmíšata sa legi
timní,nýdrš i knišatajiná, byť apoštolskéstolací

p" (Opera omnia XI., 465 a.).
Jak shodují se tyto sathentické citáty

s nedoloženými výroky „V. M.“?
Znamenitýje citát seSunrest „le papež může

krále k bičování i k smrti odeouditi.“ Pisatoli
přihodil se týž malheor jsko p. T. V. Bílkovi,
který nečta díla Saaresova ©„Defensio fidei
cath.“, klade Sueresovi do úst to, co právě
Suarez v díle svém v odst. 16.—18. vyvrací.

Německý hlětorik Riffol (v díle „die Auf
hebubg des Jesuiteaordene“ str. 281.) správně
pravi: „Kdo jsou omi muší, kteřísbulečné ialvše

j dovolenosti:

k

ním, e ním a po něm popraviti; krov jejich
omlcila se s jeho krvi, jako spojovala ae mo
dlitba jejich s todlitbou jeho po doba buneb
ného věsašní. Tyto sbulodnosti podávají viru
soda soláštní dohledy k hořejší obdalebi . . .“

„V. M“ a sní její nehsleda „H.“ dopu
etili se náramné nepřosřetelnosti, kdyš narudou
aoarobistickou bunda, čpíol ještě poslední vol
nomyšlenkářskou revolucí v Portogelsku, na
vlékli herlekýnské roucho predikaota.

Kdo prohlásil Ferrera za svého bratra mmu
čenníka? Kdo připravilrevoluci portagalskoa?
Anglický protestanteký list „The Moro. Post“

psal dne 90. srpna B ao kán poliSihové ohtějí nasyřiti masy Volnou
Myšlenkou s Framoie a jsou odbodlání přerašiti
všecky tradice portogaleké, Několik let vedli
slomyslný boj proti několika řádům, které ještě

existují.— Vymýšlejíey ry Sporné
bodu Iso rad v jejich ho al k Vedálttm,
kteří mají dvě výborné školy, ač nemají ma
jetku. Působnost těchto škol, bez státaí sub
ven08, se nepopírá, ale lháni chtějí Teva

i s F „„— Hlavní vinou
esuitů je, Je jsou i trámu“

Pro každého, kdo zachoval si ještě jasný,
nezkalený úsadek, jest očividným, proč „V. M.*
a její venkoraké odnože ták fánatickýmspů

liokou olekevA, její Pády.Církev stojí v cestě jejich podvralným snaňářh,
V bytě močedníka „V. Myšlenky“ Ferrera

paleseny vcelých. vazpinh rapoly ní ci jelenyejn, 8V jednom s nich (aveřejnil „Vo
2. list. 1909) se praví:

„Soudrpzil Buďmemuži! V bodině revo
lace, která ve blíží, překrošte přes jejich mě

šťácké společnosti,a jn infámní prožřamy.Uvidíte, jak s roghodné.obvíli inobý z poli
tiků pod. neuškoy Hnmenity. a šlechetnosti vým

slibovati, aby mohl adusiti sapálené boři,
je bo ubo Jik, šlápáštoneně;sabloje,

Odstranění domě ích zákonů.
Btržení kostelů. +Speláčnooní
Rozpuštění úřednictva atd.“
Tedynapředpryčonáboššnstvím,s clrkví

i kostěly — apak to jiš půjde. — „Volná
Myšlenka“ i a nás statečně ci vede a síckává
i D8 venkově oddané přislubovače. Hlásí-li se
i lat t. zv. pokrokové intelligence do takové
společnosti, jest to příznačným zjevem doka
dence našich poměrů. Přislahováním „V.
štenoe“a fanstickýmtupenímcírire ratolické
vplete jen další vavříny do nevadnoncí korsay
své volnomyšlankářské „pokrokovosti“.

Politický přehled.
Obnovení Slovanské jednoty. Ve dnech vše

obecného rostrpčení ve straně české, že Slo
visol vetonpili do vládní většiny, kdy německé
listy o velikým jásotem prohlašovaly zásik
Slovanské jednoty, rodila se tato skrytě k no
vému životu. Poznalo ee, že hlavní vine
na nezdarech Slovanské jednoty v prvním
jejím období měla obstrakce, což svým přiklo
něním k vládě první deli na jevo Slovinci,
kteří dříve obstrakci celé Slovanské jedmotě
diktovali. V této roztrpčeností na straně české
posnali zároveň Slovinci, že Čechové jsou dů
ležitým činitelem v parlamentě, e kterým se
počítati musí, došlo k vystřízlivění, k ol
nosti, která vedla v několika hodináchk sno
vuzřízení Slovanské jednoty, o které se právě
povolnější krahy marně po delší dobu nama
haly. Naši katol. poslanci při znovazřízení Slo
vapské jednoty na základě jasnějších etanov a
určitějšího p ma měli vynikající účast.
Nová stanový SlovanskéJednoty ují 10 pářa

gh Předseda Slov. Jednoty je o mánáměstků. Dříve byli přoísBToOvédva lotiž
Udržal a Šosteršič. Předseda je výkonným or

Gánemparleojentní komiseJ. 8., která obase se 20 článů, z nichž je 17 Čechů, 5
kluba slovinského, 3 jihoslovanskáho ovaza a
1 Roaín. S. J. usnáší se prostou většinou hlasů.
Žádný člen nesmí hlasovat protí jejímu name
sení, avšak amí odejít ze sněmovny, kdyš
odchod předsedovi ohlásí. Přijetí jiných stmnn
do 81. J. usnáší se droatřetinovou většínos sa
tajoého blasování. Stanovy tyto mohou být
směnény pouze dvoutřetinovou většinou.
Stálým předsedou Slovan. Jednoty svolen dr.
Fiedler. Místopředsedyrovněš jednohlasně svo
leni L dr. Šasteršič, IL posl. Udržal, III, dv.
r. Ploj, IV. dr. Kramař, V. dr. Hruban a VL
posl. Klofáč. Ke Slova. jednotě přistoepilí

také čeníradikálové, kteří loni v prosinci s míoupvystoupili.
právnické vyřízena V.Očdehavlašskéfakulty

února v rospočtovém výbora. Bohráleno 40
proti 6 hlasůmzřízení fakulty vlašské ve Vídní
prozatimné na čtyry léta. R. 1018 má vláda
podat osnovu sákona, dle níž fakulta vlašská
má se ařídit v městě vlašském. Poszorubodno,
že škrtmet byl $ 4, jenž sní: „Při skosškách
badiž zjištěna u kandidátů- sbalost něm
činy a spůsobilost užívati ji“. Proti škrtnutí
jménem posl. českých obradil se posl. Šrámek,
Jinak čeští poslanci budou také roshodaě čá
dati, aby co nejdříve byly odstraněny německé
skoušky na české aoiversitě.

Zákon ©podemaím obchodu přijet 10, t. m.
ve 2.1 8. čtení. Jest však zcela jisto, že panolié
sněmovna tento sákon neschválí, ale vrátí jej
posl. sněmovně, nebof k pa m, ješ zákou
ubeahuje, přičiněno bylo 182 doplňovacích -«
pozměňovacích návrhů. Při hlavování nastal)
takový zmatek, že přijetabyla ustanovení do
osla protichůdná. Tímtohlasováním ukámílu
sněmovna besnadějnon rozervanost —
pevné většiny nanejvýš jest potřebí.

Proti násilníhům na Arabvvshý «mitervitě
vydal ministr přísná nařízení. Odevšech 'vbu
deutů bude se při zápise, jenš bude sahájen
18. března, žádati, aby obnovili slib, še bandou
Botřšti evědomité universitních zákonů a že sw
poslešně a activě budou chovati k abade
mickým úřadům. Bez tohoto písemného zá
vazku nebude nikdo přijat. Zavedeno nové vy
Betřování a kdo badou sjištění, budou při ad
pise odmítnuti. Aby se výtržnosti neopákovaly,
budoa učinéne přísná bezpečnostní opatření.
Tentokráte se akademičtí sbojníci přepošítali.

Zvýšenépošadácky vójenské dle d dá
jednání dojdou souhlasu uveliké většiny k

ukazalo pří hlesování o resolucí Staňkově, a
rokování o vojenských požadavcích bylo 'odlo
ženo do podzimu, a která zamitnota všemi
blasy proti 9. Němečtí členové delegace, kteří
se do uedávna trdětovali, že požádav.y vojem
ské musí se šilné seWkrtat,najednou odavášeúmyslu 'npustil,



udenické - o Bale sa « ©
úmohěbdě, Moskvě a Varšavě « cico :
sového vládního nařísení ostedentskýchscbů
ubb, kterým ve ochůse v univernitách staví
pod dosor policie. <- "|

Úisoř Vůlámchuraví, proto bodlé urychlit
cesta ne ostrov Korfa,kde doufáce sotavit.

Čínou došlo be eporu.
Šinská vlědazanáší soprý tajně úmyslempo
drýti výsaem práv a nadpráví Ruska, ktsrá
jeea zajištěna smlogvami.

Povstání©úrablé postapuje se strany do
morodců tvrdošíjně dálk. Dochásí k častým

Zprávy organ. a spolkové.
Rusek m Poucheva. Prvníples našeho

odražení křestansko-sooiální mládeže konal se u
Soráků dce 5.února. Účastenství bylo dosti četné.
Zvláště nás potěšilo, če přišli mezi más Pouchov
Bi a Blezskopředměstětí a též odjinud = blísbého
okolí. V době nejbližší těšíme s0 ma spolkovou

KZibětét. Vdp. dr. Josef Kašpar, c. k. pro
"feesora katecheta gymnasijní z Jičína, přednášeti
"bade dne 19. únor= o 5, bod. odpol, + sále spol
Jového domu zdejší katol. jednoty: „O původu
Aivota na somi.“K této zajímavé přednášce slov.
p. řečníka zveme co nejuctivěji p. t. členy okol
ajeh katolických jednot. Zdař Bůbl

Opočno. Sdružené spolky křest. soc. po
Bádaly v neděli -dno 12 -ůmora £. r. masopustní
sábava, jež v kašdém ohledu nade vše očekávání
vydařila se smamenitě a velkolepě. Dekorovaná
dvorazs „Národního Kodymova domu“ byla pře
plněna,cožsvědčío přízni a lásce,jakése těší
sdejší spolek křest. sociální. ©Všichni účiokující
provedli evré role s velkým úspěchem a byli od
měoěnivědy dloubotrvajícím potleskem. Při zábavě
té velmi animované bylo vybráno přes 211 K.
Kóéšskvótá náš apolek křesťanako-sociálaí a najde
-vřelého porozumění ve všech vratvách! K toma
voláme s hloabi srdce upřímné: Zdař Bůh! K. J.

Valná hromada odbočky hospodář.
slsého odražení v Renově n. Denbravou
Bale odbočka konala dame5. února v místuostech
ibostince p. Josefe Vávry výroční valnou bromadu.
Piedseda vida,- Frt. Kašťák. i

akcionářů. Jednatel konstatuje, že naše odbočka
se uplynulýrokmělanejvětšío ze všechod

n Svasu, totiž na 22.000 K. Pau jednatel
a p.pokladníkem podali správy aamojvýše

Unjicí. den vždyckytskové! ato přikružese kPoibě
sových činovníků. Za předsedu zvolen vldp. Ext.
Kašťák, za místopředsedu Frt. Skokan, jednatelem
Karel Kratochvíl, učitel a pokladaíkem Josef
Vávra. Dále do výboru: Václav Svatoš, Václav

, Josef Koláček a Frt. Spěvák. Reavisory:
Bit Hadáka Frt. Jeřábek. Ve volných návrzích
Vidp. předseda zmičuje se o tom, že bylo by žá
doneno zříditi pro celou farnost dobytčí pojišťovnu.
Přijato jednohlasně. Po živé debatě, jiš účastnil
aa všichni přítomní, zdařilá schůze za povznesené
nálady skoočena. Zdač Bůh!

Velká Jeaemice. Dane5. února pořádsla
úkopina sdružení české mládeže křesť.sociální pro
desenici a okolí svůj ples. S tajeným napětím če
kalo se všeobecně, jak se vydaří tato zábava „sta
dených“. A vydařila se nad všecbno očekávání
meobyčejně pěkně. Z celého okolí, od Jaroměře
aš ku Hronova dostavili se členové družných
skopin i stoupenců stran jiných. Vesele a nero
Šeně plynula zábava tato a volice samlonvals se
i těm, kteří nejsou přímo nadšení pro bnutí naší
mládeše. Toto prosté, ale milé pobavení všech baz
resdílu omýšlení nejlepší dává svědectví, že není
třeba shjížeti na naše mladistvé sdružení s něja
kým předandkem.

Hera Kutná. Zábsvní výb. sdružených

TĚ křest. sociál. uspořádá v měsíci březnu1011 a „Slovanské lípy“ 2 divadelní představení
a sice v neděli dne 12. veselobru „Přítěě* od B.
Vikové-Kunětické « v sobota dne 25. „Cikánčina
pometa“, drama od Ad. Bogaera. Oba kusy obsa
seny jsou dobrými ochotníky a sa vedení osvěd

ených režisérů dp. Mašinya p. J. Řehny se pečlivéují, tekče dobrý výsledek morální jest sara
čen. Přátelé, n horlivě, by účast v divadle
byla co mošuo největší! Předprodej vstupenek od
© března u p. Keista, obch. ce Pal. nám. Zdař Bůh!

Rohozná e Pellčky. Sdruženímládeže
křestansko-sociální se sídlem v Hradci Králové
uapořádalo dne 12. £ m. pro své členy zdejší
večírek. Však jest jich zde již besky přes 90,
ačkoliv teprvo od vánoc počala ze ta myšlenka
zde šířiti. Večírek měl býti ukázkou, jak by se
dala také jiná, ušlechtilejší zábava mezi mládeží
půstovati než na jakou byli dosud zvyklí, a do
táhl stkvěle svého cíle. Výstup » deklamace aná
rodní zpěvy, které členové (ačkoliv až na několik
málo vějohni vystoupili po prvé) provedli dobře,
ba některé přímo výborně, velice se líbily a pří
tomní pozvaní hosté všeobecné vyslovovali přání,
jsa aby naše mládež dále takovouto zábavu pěsto

„vale, Která nejenom beví, ale i povsnáší a pou
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m. IL. Vnedělidoo22. lednat. r.

spolek křest sociálnísvou prvnívýmadu. Schůze navětívena byla
Přítomné přivítal srdečně předseda

t. Dle jednatelské zprávy, kterou pře
. F. Hermap, spolek v v činnost 1. li
u 1910. Tehdy bylo 58 členů a nyní je už
, s nichž 2 zakládající. Spolek konal 4 vý

vé schůze v místnosti farní. Dále měl 2člen
měsíčaí schůze a to první v listopadě m. r.,

tednáše! váp. farář G. Čenský s Konároric
po Italii, kteroužto přednášku dopro

mými obrazy skioptikonu. Drubé mé
ze byla v prosinci m. r., na níš před
p. dr. F. Hrachovský z Kolína o snabéch

a cílech křest. socialismu. Na této schůzi bylo
protestováno proti římskému starostovi Nathanovi,
jenž hrubě urazil našeho sv. Otce Pia X. Spolek
pořádal též jedna divadelní hru. Za předsedu zvolen
opět nám všem milý p. V. Charvát a taktéž znovu
zvolen odatapující výbor. Na návrh místního fa

HREBŘEčocĚĚEEč: od
ulěEs

ráře vdp. T.Confala zvolil spolek jednohlasně
za svého protekiora Jebo Excel. pana braběto

Emerich z Chotkova, který volbu ochotně
už přijal a 50 K dobrotivě daroval ve prospěch
npolku. Můžeme směle řící, že spolek do té doby
sa tak krátkou dobu má v pokladně 213 K, a co
toto píšeme, má už 282 K na hotovosti. Také
správa pokladníka p. K. Charváts a koihovníka

. Perd. Poláka byla přijata e povděkem. K valné
madě dostavil se známý vůkol borlivý našinec

p. Krejčík ze Sulovic a 6 statečných stoupenců

našich z Radoresaie. Z těchto krásně k mámpromlavil o snahách a protivenstvích radovesnického
sdrožení p. laviček — Dne b. února konal spolek
svůj ples. Účast byla veliká, neb jemevybrali190K90h,takžečistývýnosbyl29 K
©2 h. Zvláštaí -je to, že nějaký náš ctitel, jemuš
naše tichá leží v žaludku, velice Be o nás
stará. Neboť jak při divadle, tak i v den plesu
dostali jsme od hejtmanatví sákez pořádati jak
divadlo tak i ples, že prý místnost naše nevy
horuje.zákonitévýšce 3 m. Užtaké udali aa
bejtmsnství, če prý jsme podplatili p. starostu
a p. polic. komisaře, kteří udali falelnou výšku.

u toto tvrsení bescharakteroí nazývámeaprostou. Bren ničemavst nkáseli tím, že na dopit za
Slaný k hejtmanotví se nepodepeali. Zajisté čistý
charakter ebkohe pošpinit aodat ase nepodepsat|
To dorede jem člověk, jeně nemá vtěle žádné cti.
Než my půjdeme dále v před přes všecky pře
kážky. To dokaseje ta okolnost, že každou neděli
se přihlašejí aori členové, kteří opouštějí jiné tá
bory a k aám jdon. Nebojíme se. My pracujeme
na vadělásí a podporování našinců. Zdař Bůh!

Zprávymístní a z kraje.
Zprávy dlecósní Jmenování jsou

pp.: Dr. Jam Jiadra, komeistorní rada, professor
theologie, bisk. komisssrem na c. E. asiu a
divěim paedagogiu v Litomyšli, Dr. t. Royl,
konsist. rada a rektor b. kněžského semináře, b.
komissarem ma c. k. rdaloe v Č. Třebové, Josef
Závodal, č. kanovník, infol. probošt v Poděbra
dech, akutečným vikářem okresu Poděbradského,
Jos. Pospíšil, b. notář, farář v Lužci, skutečným
vikářem okresu Norobydšovakého, Msgr. Albin
Seidel. pap. komoří,farářv Č. Prosnici, správcem
vik. Hestinskóho, Karel Janský, farář v Uhersko,
správcem | vikariátu Vysokomýtakého a obdržel

positoriam canonicale, Vincenc Erlebacb, farář
ve Zvoli, sekretářem vikariátu Opočenského. U
stanovení jsou pp.: Jan Sobotka, katecheta
v Chrudimi, za definit. katecheta aa c. k. paoda
Gogiu v Poličce, Josef Johu, farář v Bernartičlob,
za dofin. katechetu na c. k. gymnasiu v Hostin
ném, Váci.Oliva. kaplan v Chroastovicích, sa ka
plana v Dolním Ujesdé, Jos. Dabec, kaplan v D.
Újesdě, sa administr, in epirit. v Chronstovicích,
Jan Waschiosek, kaplan v Jedlové, za admicistr.
ve Valteřicích, Aug. Kristiaa, kaplsn na Poucho
vě, sa administrátora v Býšti, Karel Sovák, kapl,
sa administrátora v Hostinném. V Pádu ze
snuli pp.: Václav Horák (V Vulo.), jubilár,
Čestný kanovník, kons. rada, bisk. vikář a děkan
v Hostinném, + 26. ledna (naroz. 1832, vysvěcen
1856), Jan Matějka (V Valo.), prvoděkan v Čes.
Třebové, 1 10. února (ner. 1844,vysvěcen 1889).
Ne odpočinek vatoapil p. Seb.Karásek, faráť
v Býští.Uprázdučná místa: (Smrčaá),fara,

pe nábož. matice, podrubé, od 16. ledna, Horníbrouč, fara, patr. téže obce, podrahé, od 16.
ledna, Býšť, fara, patronát nábožen. matice, od I.
února, Hostinné(Árnan), děkanství, patrom. hra
běte Deyma, od 2. února, Ceská Třebová, děkan
ství, patron.. knížete Lichttonsteina, od 16. února.

P badsprámrada dno18 února U a.odrobná správa o výsledcích z se
studny vodárezské, odebrané ve strojovně v r.

1910 a vodyLabaké, odebrané vmístechzaproti

mickéhoa ok siologicbého6ústavupřic. m
universitě v Praze p. prof. Dr. G. Kabrholom a
výkaz pokladní botovostí se dame©. úmoraL r.
byly vzaty na vědomí. — P. Ant. Jeřábkovi, bo

stinskému, na bylo prodloužení hodinyPJicejní se obvyklýchpodmísek do od v
stinské mistnosti v domě čp. 175 ve Špitálské
ulici. — C. k. místodržitelství v Prase se projeví
soublas a připevoěním stožárů pro elektr. ově
tlení uprostřed šelesoého obloukového mostu přes
Labe dle náčrtku jebo. — Stavební změny, pro
redené p. Janem Kubečkem, bostinským, v domě
čp. 817. byly sobvájeny. — Příjate byla offerta
p. V. Škody, mistra kamenického, na dodásí sbý
vajících šulových součástí pro úpravu obca 
mostí u nového Labského mostu. Na žádost
řiditelství městského průmyslového musea pro
půjčen byl foyer měst. divadia pro výstavu sklad.
sochaře p. Fabiánka do 19. února t. r. — Návrh
úpravy průčelí novostavby dvoapatrového doma na
staveništi č. 3. v bloku XIV. p. Jaroal. Ludvíka
byl schválen. Jedna žádost sa svýšení chudinské
podpory byla samítnute.

Mariánskádružina mušů a jinochů
v Hradei Králové pořádádre 20. únorat r.
v sále Adalbertina o půl 7. hod. přátelský večí

rek © pestrýmprognen. Na večírku tomto majíúčast i rodiny álů a -bostů. Vetup dovolen
ponze zvaným a podály uvedeným,

Ochotnické sdružení „Tyl“ předvedlo
nám v neděli dno 12. února za fízeníp. Panle
jedno z nejlepších dramat ©Schěntanovských:

soupý konsek.“ Kus tento zajímavý svou komplikací zápletek — jedna drubou stíhajících — a
přece harmonicky s úspěšně rosluštěných vyža
duje ensemblu již vytříbeného, aby se neminul
efektem. Jost nám však projeviti nemalé potěšení,
že „Tyl“ požadavkům bry znamenitě dostál. Jed
potlivé úloby byly velmi případně charakteriso
vány. První větší debat slečny VI. Běhmové budí
naději, fe slečna vyspěje v dokonalou sílu dra
matickoa. Též souhra byla dobrá. Režie jevila
osvědčenou póči p. Paulovu. Jen ty diduhé pře
stávky! Těšíme se zaze na nové představení.

Městské divadloKlicperovo vHrad
el Králové jest: v únoru: dne 26. pro
Spolek pro podporu Šenského vzdělání (koncert
aločny Mario Dvořákové); v březnu: dne 5. pro
Sokola, 12. pro ochotn. spolek Klicpera, 19. pro
Spolek pro podpora ohudých studajících, 26. pro
ochotnický spolek „Ty)“; v dabnu: dne 2. pro
ochotnický spolek „Tyl“, 9. pro OyrilakouJednotu,
16. a 17. pro Pěvecké sdružení Moravských uči
telů, 23. pro Hodebví a pěvecký spolek, 80. pro
ochotnický spolek „Klicpera“; v květau: pro Vý
chodočeské divadlo.

Ku ve divadle. Koncert Šev
Číkova kvartetta dae il. února 1911po

příležitost i mladé toto jež
důstojně kráčí ve šlépějích staršího svétosnámého
Českého kvartetta. Program zajímavým byl tím,
že vedle známého Loveckého kvartettu hMosartova

A-moll kvartetto, sfídka u nás slýchané. Vzbledem
k provedení konstatovati dlužno soamenitou souhru,
která po několika prvních taktech Glazounovova
kvarteta skvěle se uplatnila. Zvláště mile působí,
jak individaelaě jsou při souhře ovládány jedno
tlivé nástroje; každý oástroj jak by mlavil svou
mluvou, a přec zcela nesápadně přejímaly mástroje
po sobě imitační motivy, aniž by barvou tomu se
lišily. Z Glasouoovova avláště třetí věta svižným
přednesem obecenstvo uchvátila; v Mozartově
kvartettu máme za to, že ukvapené bylo tempo
prení i čtvrté věty. AČ jsou obě věty „allegro“
a ne dvě strany, přece jen tempo bylo příliš ry
chlé, tak že lecjaký detaill nevynikl. Také přílišné
manýrování v tempu 3. věty nesonhlasí dle našebo
sondu schápaním doby mozartovské. Za to však
přednes Dvořákova kvartetta byl „mistrný a pro
oítěný, kde každá z překypojících myšlenek Dvo
řákovýchv rámci zoamenité souhry skvěle ae uplat
pila. Šovčíkovokvartetto provásí naše přání, aby
dočkalo se dalš ích zasloužených úspěchů světových

Židovský „Ratibor“ dělá hlempého.
Odsoudili jsme po zásluze surový útok „Ratiborův“
ns pěvkyni al. Destinnovou a 8 námi souhlasila
celá bradecká veřejnost, které posud civilisace a
společenský takt není pojmem neznámým. Ovšem
jest pochopitelno, proč se nešlo v rukavičkách na
úličaíky, jichž hroší kůže svou tvrdostí vsdoruje
civilisaci nejprimitivnější. Teď „Ratibor“ po vý
prasku dělá hloupého a vymlouvá se drze, že
feuilleton byl atředověkou vymyšlenou pohádkou,
„v níž vůbec nikdo (!) nebyl jmenován sni uasna
čován (!), děj docela opymyšlený,a nota bene ai
ne původní.“ O Destinnové nebyla „vůbec řeč“.
Zrovna tek bezcharakterně ječí kluk chycený ma
hrachu, je-li důkladoě chycen sa vlasy. Ale mapoň
posoale veřejnost z vlastaího doznání pokrokářaké
tiskoviny, še (afo ke dpinění lidí ušívá oymyšlo
mých historek. Dnes může al tedy učiniti kašdý
úsudek o hodnověrnosti okandálních historek 0
kněžích, kterými se „Ratibor“ jen hemší. „Hati
bor“ se borší nad mázvem „intelligentní lůza“.
otisknůtým v „Ceehu“, pro jeho přívr
šencofja dopisovatele. Bawi uznávame, že to sloro



„intelligentní“ není na svém místě. Pro tukové
srůdné charaktery, kteří po způscbu krys libují
sí jen ve spodinách lidského života, násev „intelii
gence“ jest vlsetně sneh »dnocovánípojmu kultary.
— „Článek byl vymyšlen, Hradce se netýče“,
křiší nezbeda, sby mobl nějek vyklovsnout. Jako
by bylo váhodné, že pa tak dlouhém čase téměř
v 'ediném dvi „Ratibor“ se synem Heliovým v
„Čase“ tak ápadné 90 doplňovali; jako by chy
trácký názov místa a jiné okolnosti nenapovídaly
tolik, že samy „Orl. Proudy“ s „Kraj Král.“
ostře protestovaly proti té avlčilostil „Osvěta |“,
dne 14. (. m. napsala: „Pokrokovost a 8:0 nost
sou dvě věci nerozlučné. Feuilleton „Ratibora“
yl všeobecně odaodzen, pramic nepo? sbabilý

stdk a vytděky, věc byla příliš průhledná u už
proto odsouzení hodna, že by mohla vsbuditi
stín urálky tak vzácné umělkyci, jakou je al.
Emma Deostionová“. Prý pokroková strana není
za ten čin spolazodpovědna, protože „Ratibor“
— není a nebyl listem strany. Překvapojící sdělení!
Tedy Dr. Hostovský, J. Novák, Strete atd. a Ma
char naposledy nejsou ani pokrokáři? Ovšem jest
pochopitelno, proč zvláště nyní po blamáží „Ra
tibora“ od těchto sloupů zdejší Autiky sami ně
kteří masarykovci se odvracejí. Měli k tomu již
dávoo příčin jiných dosti; obecně známé ty pří
činy uváděti jest odporoo aproto je ponecháváme
k rozboru chemikům, kteří rádi analysují stuohllau.

Na poškozené povodní v Kunovicích
na Moravě a na Slovácku, sešlo se z diecése 2000
korun, které byly odeslány nejd. k. a. Konsietoří
v Olomouci k rozdělení. Všem dárcům srdečné
Zaplat Pán BůhI

Z městského průmyslového mnses
v Hradec! Králové. Z knihovnya čítárny mu
sejní. Čítárnu navětívilo v měsíci ledou v 11
přístupných dvouhodinách 750 030b. Nově vyklá
dány časopisy „Beton ond Eisen“, Malířské Listy,
Technik u. Wirtschaft, Zahrada domácí a školní,
ChristlicheKaast,Euporiam. — Do knihovny
věnovali růsné spisy pp. dr. Ot. Klumpar, Jiří
Tolman. inž. Jindra, museum v Pacově, p. Fr.
Krejčí v Chicagu, vydavatelstvo Zahrady domácí
a Školol (výměnou), nčednická besídka v Obru
dimi, obchodní komory v P,ase, Plzni a Budě
jovicích. Do knihovny vřaděno: ©Haberlandt
„Osterreichieche Volkskunst“, Měhleisen „Decken
verzierungen“, Blitelicbtphotografie, Phot Unter
haltuogabuch, Rodinný dům, der Wohohansbau,
Vzorné návrhy pro stavbu dělnických domků. Pan
prof. Kotěra v Praze věnoval do sbírek kožený

ás vyšívaný, p. B. Kašpar pamětní medaili.
árcůmdíkyl|— Mistrovský kurs obuv

nický zahájen byl v pondělí dne 6. února v Nové
Pace. Kursu za řízení odb. učitele p. J. Laštovky
účastní se 16 mistrů a tovaryšů. Zbošísnalecké
kursy pro obuvníky a koželuby, krejčí a příbuzné
Šivnosti připravujíse na březen. — Přednáška
p. inep. L. Weigaera „Žena v řemoslech a živ
postech“ uspořádána bude počátkem března v čí
tárněmusejní.— Výstava plastik p. Fr.
Fabiánka prodloužena byla do neděle doe 19.
února. Do 12 úaors navštívilo výstavku 406 osob.
Výstava obrazů a plastik Bří. Laudových otevře
na bude počátkem března. V programu vedle toho
výstava krajek a ukásek prací z malířských kursů
technologického muses v Prase,- pod vedením
prof.Benešeprovedených.— Za členy musea
přihlásili se pp. F. Rejthárek, professor reálky.
generalmajor v, v. J. Pokorný, J. Fér, řiditel
Ž. Ú. Ú. s chotí, dr. Rad. Fiedler, c. k. mlstodrž.
koncipista, C. Freitsg, professor lyces, Joa. Jarý,
sámečnický mistr v Král. Městci a Fr. Širůček,
o. k. vrob. ber. správce zde.

Jmenování. Radon zem soudu pro Hra
dec Král. jmenován Fr. Barcsl, okresní oondce
-+ Mi. Boleslavi.

Výstava plastik akad. sechaře Fr.
Fabismlka. Akad. sochař p. Er. Fabiánek, žák
umělecké bkoly mistra Myslbeka, pořádě v těchto
dnech ve foyeru měst. divadla výstavu svých

lastických děl: jednak studií jednak portraitů,
V rácech těchto jasně uračí se i nadání i umě
lecký eměr p. Fabiánkův; leč ani nozapírá se
+ nich blabodárný vliv geniálal tvůrčí ally Myel
bekovy, jež patrné vzpružila uměleckou snaživost
p. Fabiánkovou. Právem kladou se v portraitech
na místo první skizza a portrét zvěčnělého mece
váše praesidenta Hlévky, v nichž několik chara
kteristických tahů markantního zjevu Hlávkova
šťastně zachyceno a v lepou pásu uceleno. Několik
dětských hlaviček dosvědčuje, že mladý umělec
má vniímavou mysl i pro měkkou linii dětské něhy;
smysl pro ladnon linii prozrazuje i skizza „Na
eaních“. Porozumění pro draperii plastiky shledá
váme vo stodii mnicha a v něžné studii bablény,
která zvláště jímá milým výrazem tváře. Neschá
zelí ani stopy mobutného 10smacbu Rodinovského.
— Umělec setkává se po zásluse se svými plasti
kami se sympatií uměnímilovného obecenstva, jež
sřejma i s návětěvy výstavky ze věoch kruhů.
Mezi návětěvníky znamenati i Jeho Excellenci
nejdp. biskupa, který se vyjádřil k přítomoéma

umělci jak o celkovém vkuuném nepořáání |“stevky, tak i o jednotlivých věkterých plastikách,
svláště vůak o portrait Hlávkověvelmi pochvalaě.

HII emise ahelí České banky, Tímto
dnem přistupuje banka na základá roshod

natí správní rady ze dne 8. únorat r, aplpomoc
děsné valnou hromadou 'ze dae 9. března 1909 a
úa základě otátuihbo ochrálení dotyčných směn
stanov. k svýšení akčlového kapitála ze 4 nu 8
milionů korun. Důvody tohoto svýšení plyhou
« mohutného vzrůstu a rozšíření činnosti banky
(mimo Jiné zřízením Úliálek). vzhledem k čemuí
Jest třeba, aby aeafiile vlastal prostředky a uvedla
Je v soulad se svěřenými vklady. Z upigavacích
podmínek, jež podrobně obsaženy jsou ve vkusně
úpravených prospsktech, které banira na požádání
ochotně zašle, vyjímáme, že na každou atarou
akcii připadá jedna nová za kure K 410 —, sta
novepý pro pp. akcionáře a K 415-— pro pp. ne
akciooáře za každou akcii. Upinovací Ibůta k-něčí
31. březnem t. r., do kdy třeba alošiti první
splátku K'110 — resp. K 116 —. Upsané obnosy
zúroší se 4!/,9/, Akc.e budou uvedeny během
tohoto roku na Pražskou borsa. Všem kruhům
české veřejnosti naskýtá se -tu příležitost zlakati
výhodně ryze český, dobrý a výnosný papir (di
videnda Bi/,*/,). Zároveň upozorňujeme na vy
hlášku v dnešních insertech.

Únorové emisní číslo baokovníchspráv
6 banky vyšlo právě s bohstým obsahem,

z něhož uvádíme zejména úvabu z krabů kapita
listických „Dividendy“, dáie článek měna a způ
soby placení v Egyptě, bursovní přehledza měsíc
leden, zprávy o činnosti ké banky a její fli
úlek, slosovací list atd. Bankovní správy lze ob
dršetí zdarma u pokladen České banky fliálky
v Hradci Králové, která je na požádání též pra
videlně sasílá úplně bezplatně,

Komcert slečny Marie Dvořákové nejlepší
Bončasné české virtnosky na klavír a p. prof.
Pavla Dědečka, virtuosa na housle, pořádá se
v neděli dno 26. t m. v městském divadle Klic
perově. Koncert ten zajisté bude atkvostným umě
leckým požitkem prvého řádu. Předprodej listků
obstarává koihkupec p. Píša.

Účetní výkaz matičního plosu1911.
Sabskripce 1020, vetapně 29802 K;dohromady
182302 K. — Vydání sál 45 K, hudba 156 K,
dekorování 45, hudebně spaletou 1360 K, tisko
pisy 48-70 K, různé účty 9440 K. Výsledek tudíž
980-32 K.

Valná bromada Záložay v Hradei
Král. odbývati se bude dne 5. břesna o 2. bod.
odpol. v Sokolovně. Závěrečné účty za r. 1910
vykasují vzestup ve všech odvětvích. Uvádíme ci
ferní stav biavních položek koncem r. 1910 s při
pojením stavu koncem r. 1909 v závorce. Podily
členské K 80.109 (K 78 180), vklady K 1 769961
(K 1,629.672), půjčky K 2,607.664 (K 1,678061),
fondy sáruční K 195.727 (K 171485), obrat po
kladní K 14,274041 (K 8676671). Souhrn aktiv
31. prosince 1910 činil K 2,844.306 85, pansiv
2.480 67624. Čistý ziek za týž rok K 1863041.
Záložna podléhá porioné rovisi Jednoty záložen
v Praze. P.elední revise byle provedena ve dnoch
24 —W. ledna t. r.

Pěvecká jednota Vlastimil v Ku
klenách pořádala dne 10. února 1911 svoji 47.
výroční sobůsi, kterou zahájil vhodným uvítáním
pp. členů dlouholetý starosta p. Ot. Balcar. Nato
jednatel přečetl zásnam o poslední valné bromadě
a po schválení podal zprávu jednatelskon za rok
1910, která jednohlasně přijata. Zpráva pokladní
vykazuje příjem 281 K 80 h vydaní 179K 71h,
jest tedy hotovost 61 K 69 hb.Pokladní kniba pp.
revisory účtů s pološkami byla porovaána a na
leseno vše v úplném soublasu a v oejlepším po
řádku. Volby dály se lístky. Předsedou zvolen
zas: p. Ot. Bulcar, abormístrem p. Jar, Jebavý,
pokladníkem p. Petr Rablič a jednatelem p. Jan

Jedlý, Jindřich Jelínek, MUDr. Vanický, K. Ka
livoda a 3t. Můlier. Náhradaíky pp. Vilkt.Čejika
a Jos. Nejedlý, revisory dété pp. Ant. Šouba a

městkem p. K. Jakoubek. Členenr šepního výboru
svojen zase p. Jiadř. Jelínek. Ve volných návrsích
přijato, by archiv, který čítá 992 obory v osmě
2185 K 10 b, se vším majetkem Vlastimila, na
lésajícím se ve spěvní síni, byl pojištěn. Dale
přijato, by při pohřbu neb avatbě zpívalo se fen
členám Ovičení spěvní konáne zase dvakráte týdné
všdyvestředus vpátekod7do 6hod. veder.
Pan sbormistr přeje Bi větší návětěru, zvláště

pánů ve skouškách. Pau továroík Al.Nejedlýpředpláceti bude pro Vlastimil „Hadební Revul“,
Bačež mu vsdán vřelý dík. Sohůzi akonůl p. před

seda poděkováním pp. dlenům za jich účast apřeje Viastimilu mnoho zdaru.
Lomnice m. Pep. Dne 26. února od

přednáší zde p. Josef Kozel s Týniště n. Orl
Jam Matějka +.V pátek dne 10. t. m.

o 3. hod. odpol. zemřel v ČeskéTřebové po dl uhém
a bolestném utrpení tamní prvoděkan, vdp. Jan
Matějka v 67. roce svého věku a v 42. roce po
Zehnacého kndšetrí. Zesnulý narodil se r. 1844
v Libli u Častolovic, byl roku 1869 na knése

vysvěcen « pu po všechna kočžská létana pátronátě J.J. kolžete Liechtensteina. R. 1900
nabyl beneficia v České Trebové a u příležitosti
(Gen.kam. visituce, kdy fara tamní povýšena byla
ma děkanství, stal se prvoděkanem | Od Judského
roku byl spolu zomísařem ma tamní c. k. reálce.
Vpondělí dne 18. t. m. pohřben byl za velikého

účastenství na novém hřbitově českotřebovském.
Průvodu pobřebatko, jejž vedl vldp vikář Fr.
Miobalitechke, děkan Lanákroauský, sáčastailo 00

(na 40 duchovních opolubratří, zastupitelstva místní
i přifařených obcí, Četné spolky, veškerá školní
mládež a nesčetné zástupy věřících. V děk. chrámu
Páně prosesl krátkou ale vřelou vzpomlaku na
zesnulého vldp. děkan Noška, načet sloašil oslav
nostaí Reguiem vldp.konat. rada a probdět v. v.
V. Bier. Ave anima pis! B. 1. p. 4

Okresní memocnice v Pardabicich
Jest posud ve stava abnormálním a neutěšeném.
Není třeba býti žádným prorokem, a napřed uš
můžeme prohlásiti, že našfastná nemocnice v Par
dubicích tek dlouho nebude míti pokoje, dokud
tu potrvají příčiny oné rozháranosti a sporů,
v pichž nemocnice tone od svého počátku. Dne
15 t- m. měli opustiti nemocnici oba selraadéřia
primát měl zůstati v nemocnici sám. To byl úmysl
p. primáře. Nemocnice ge měla od lékařů boyko
tovat. Za příčinou urovnání téchto životních zájmů
nemocnice vyslala ústřední lékařská organisace
svoje sástapce minuloa neděli do Pardubic: dr.
Kotýnka, dr.Semerada a dr. Zahradnického. Okresní
výbor, zástupci lékařů a předseda nemocničního
správaího výboru p. Benáček radili ge o odvolání
boykotu lékařského proti nemocnici v Pardabicich
8 podmíckou, aby p. Booáček dal sekundárům
jakousi satisfakci. Jit v předešlém sezení okres.
sestapitelstva byl p. primář dr. Mesany vyzván,
aby p Benáčka žaloval u okr. aouda pro různé
přehmaty p. primáři p. Benáčkem vytýkané Jest
v Pardubicích zaámo, jak p. primář ae rád soudí.
Měl několikrát soudat líčení v Pardabicích, v Chra
dimi, v Hradci Králové, ale nastojte! Tentokráte
p. primář oežaloval, ale ponechal svoji spornou
záležitost k vyřízení lékatekéru orginisačnímu
ústředí, které patrně v nejlepším úmysla rozhodlo,
aby spur urovnala disciplinární komise okr. tastu
pitelstva. Protože však okr. sastapitoletvo Be
usneslo již předtim ponechati věc okres. soudu,
uložili zástapci lókařské organisace p. primáři,
aby proti tomuto usnesení okr. zastupitelstva podal
odvolání k sem. výboru. — V sobota dae 11. t. m.
měl p. Benáček soudní líčení u okr. souda v Par
dubicich, jsa žalován správcem nemocnice p.
Kašparem, o kterém ee prý vyjádřil, že účetnictví
jako bývalý medik naprosto nerocamí. K rozsudku
však nedošlo — se účelem vyslechnutí nových
svědků. V pondělí a úterý konalo okresní zastu
pitelatvo nová dvě sešení, v nich ma programu
byly sáložitosti nemocniční. Tak ošklivé jsou po
měry nemocniční v Pardubicích! Tvrdí-li „Osvéta
lida“, že krise tato v memocnicise sotva zužebuá,
tvrdíme to my takó a sice na tak dlouho, dokud
potrvá hlavní příčina této krise.

Kuchařská a hospodyňská škola
v Pardubicích uspořádaladae 12. úcora ku
chařskou výstevu svého oméní v malém sále mě
šťanskébesedy.Výstavatěšilaseneobyčejněvilné
návětěvě jak se strany dem tak i pánů, takže
místnost výstavní nemohla váeohy zvědavé avi po
jmouti. Žákyně a dámy, které oavštěvovaly odpo
lední kuray vaření, ukázaly oa výstavě, jských
pokroků se ve vrém odboru na kuobařské škole
dodélaly. Touto milou výstevkoa ukončen byl 1.
běh kuchařské školy a 2. bób začel dae 18. února
t. r. ve vlastní kuchyni oa Starém Městě v Per
dabících. Ředitelem školy je p. Č. Váňa a vyu
čaje odborná učitelka M. Zoubková.

Úmrtí. V Pardubicích zemřel 11. února t.
r. JUDr. Alole Tarek, adrokát, ve stáří 45 roků
na sonchotioy. Byl pro svoji milou a vlídnou po
vabu velice oblíben a u vásobecné vážnosti. Za
veliké účasti občanstva pardabssého a okolath:
byl dne 14. toboto m. na hřbitově pardubském
pochován.

: Hanmifostační schůze pre drahou
„českou nalversitu v Pardubleich konala
se v besodním sále městské radnice v nedělí dne

tenství všech vrstev pardubského občanstva. Po
zahájení schůze p. starostou Prokopem promlavil
p. dr. Janovský, umiversitoí professor, o potřebě
drahé české university. Po něm ujal se slova prof.
Hlaratý, zem. poslanec Fraat. Udržal a dr. Lipčík.
PHsluňovu rešoluci se učitelstvo podal p. Velinský,
učitel = Přelouče a p. Hlonšek s Pardabic. Ža

Šivnoaleostvop. Sochor z Pardubic. Schůse skozčila o půl 1. hod. odpoledne.
Hodná mládež. Na novoměstskéškole

v Pardubicích seprali se před školou dvašácí dté
ebecné koly. Jedem s nich vypůjčil si od svého
kamerada nůž a vrazil bo svému seku do boku.
Těžce zraněný musel býti odrezen do olresní
Dumoonice.

. Právníci východních Čech pořádají
dne 38. února 1911 právnícký ples v Pardubicích
Ba „Veselice“ pod protektorátem starosty král.
kom. města Pardabie p továroíka Josefa Prohopa.
Ples tento sledující vedle své stránky zábavní též
účel eblížiti voškeré příslušníky stavu právnického
celých východních Čech aliboje dle vykonaných
pHprav a všeobecného zájmu býti pravým oido
rádem nejvybranějšího světe dámského | pánského.
Ctěné reklamace přijímá plesový výbor. Vetapně:
rodinný lístek 10 K, lístek pro osoba 5 K. Ple
sová kancelářotevřena budeod 15.února vho
tela Veselka.



Velká katastrofa v koňské atáji.
"Velikou škodu způsobil v Končicích u Nechasic
„seopatrný čeledín us Harrachovském panstrí, Ode
Šel z koňské stáje, kde měl opatrovati 6 párů
konf, v noci do bospody na pivo. V jeho nepří
tomnosti opedla bořící lampa, která zapálila sláma
a hnůj. Kouřem se udusilo 9 konf a 3 stěžka te

-usdraví. 
Čásinv. Manifestační schůze pro

bročnskou ualversitu, svolaná si. městekou radou
-do zasedací síně obec. zastupitelstva, konala se sa
-četné účasti zástupců intelligence,rolnictva, živnost
pletva a dělnictva a vyzašla v nadšený projev
souhlasu s tímto základním kaltaroím požadavkem
našeho národa. Schůzi zahájil instraktivním pro
slorem porkmistr p JUDr. J Zimmer, po němž
tlumočil přání středoškolských učitelů prof. A.
Tomea. Na to ujal se slova universitní prof. Dr.
-Čada, jehož řeč bluboce obsažná, logicky spořádaná
a okvěle přednesená shromážděci eloktrisovala.
Důvody historickými i statistickými vyloživ nntnost
sřízení drahého vysokého učení pražského, vyvra
cel všecky námitky, jež činí se proti tomuto přání

-národa se atrapy Němofr, dokládsje, že podle
výše svého vzdělání, své poplatnosti a své popu
lece měli bychom právo ne na dvě ale na tři ani
versity. Spontanní potlesk, jimě řeč zaamenitého
professora učence a výtečného řečníka byla od

"měněna, svědějl, že posluchačstvo ho pochopilo a
še každý 50 stane apoštolem této myšlenky vne 
širších krazich | Po slovech p. MUDra Tesaře,
jeně slíbil jménemměstskéhozastapitelatvaa všeho
občenstva Čáslavského pracovati pro nejintensiv
nější porozamění tomuto národním cíli, přednesl
p. vrchní pošt správce Procházka příslašnou re
eoluci, která zaslána bude vládě i zástapcům ná
roda. Ke echůzi došly souhlasné přípisy poslanců
p. ela. rady Blažka a J. Exo. p JUDr. B. Pacáka.
— Rozpočet. Byli jsme vysváni z několika
stran, abychom vznesli dotaz, proč Ist38 tištěný

"rozpočet král. města našeho dostává se do rukou
jenom některým poplatatkům naší obce. Iofor.no
valí jsme av o tom a oznamujeme, že prý letos
vůbec neměl býti rozpočet tisknnt, aby 8e něco
ušetřilo když opposice stálo Ládá Šetrnost. K přání

-však p. řed. kanceláři J. Dlabáčka povolila měst
ská rada obmosený počet výtisků, které může si,
„pokud zásoba stačí, každý na požádání vyzved
moati v radoici. Poplatnici, jimž dříve rozpočet
býval doručován, budou tím ovšem překvapeni,
nebot byl-: vydán za jejich peníze, pochopitelně
"bude se jim to sdáti kuriosní, aby chodili oň žá
„dati. Jinak však se k něma nedostanou, leč by
ovšem jejich sástapcové uušli jinou cestu k do
:ročení. — Hiedá 60 dál Kdo přišel v minn
lých dnech do děkanského chrámu, byl překvapen
nakupevou hradbou, přepatající vchod do presby
téře, za niž nikomu vnikoonti nebylo možno, ne
ohtěl-Ji alydeti ukázky zdvořilosti zaměstoaných
tam zedníků. Ostatné nebylo (řebe ani tam cbo

„diti, neboť rány motyl, sa bradbou ae ozývající,
dokazovaly, že se tam kope. Prokopávána byla
půda přeabytéře, majde-li ne tam něco. Naály se

"tam kosti dle věcho býv. sdejších farářů, neboť
při odkrytí několika hrobů nalezen byl starodávný

„zlatý prsten nejspíše asi tak zv. notářský a po
zůstatok modlitební knihy. Co všsk při tomto ná
lesu překvapilo, bylo, še lebky těchto sesnalých

-byly eobrápy a ve Škatuli odneseny — do muves.
K čemu se to stalo, naprosto nevíme, neboť do
Prahy sned nepůjdou. Nevíme také, kdo dal do
volení, aby pozůstatky byly + kostela odpášeny;

„povolané k tomu krahy 0 tom aspoň ničeho ne
věděly. Že by pak museum ee proměňovalo v kost.
nici, takó jeme neslyšeli. Jeme tobo přesvědčení

„a o Dámi všecka diroká veřejnost čáslavské, že
mrtvým mé býti dáo pokoj. Natropeno bylo 8

„kostmi zemřelých Čáslavana u nás už dost mrzu
tosti. připomípáme jenom vandalismus na hřbitově
u sv. Alžběty, válející se části kostí kol chrámu
ar. Petra při kopání jsm pro lešení atd., takže
by už jednou mohli míti dotčení pánové rozum.
-Prárem podotkli mnozí občané o tom hovořící, še
evapgeličtí spoluobčané, neřka-li židovští, by si

"toble libiti nedali, že jim by se to udělati nilsdo
-amineopovážil Nedivíme 6e pak, že se dnes zmabá
„u sás agitace pro pohřbívání obněm, neboť kde
se boří pieta k pozťstatkům mrtvých předků. tam
„Jinak to ani nejde. -Čí aned je to srovoa účelem?

Pod Železnými horami. 8 velikon6

S nokyjo Sodalkány] pěknáv y , které podaikány jsuu v sáéjmn

"dlonšení železniční tratě Vápenný Podol — fo.
„mošnicea Třemošnice—Chotěboř.Dráha teto
„měla by dalekosáhlý význam pro celý kraj a proto
není divn, že zástupcové oměch obcí okresu Cho

"těbořského, které vidí v tomto komunikačaím
„prostředku všecek svůj badoucí život, jsou ho
tovi k obětem vzhledem k cbudobé své aš pří
„kladným. Tím více však saboleti mueila každého
„S ajch zpráva bohatóbo okresu Čáslavského, še
vůbec akce té finančně ne nesáčastní, poněvadě
prý nově projektovaná trať poměrně k požado
vanýmnákladům okresu se nedotýká; a ješté více

„sarmootiti muaila je zpráva městské rady čáslav
ské, že ani ke schůzi v vémém sousedství konané

dasedy své nevyšle, poněvadě prý pro iněsto"Čáslav v prodlovžení dráhy šádného prospěchu
povidí. Nevíme opravdu, z čí hlavy odůvodnění

„přvébo 1 drabého odřeknuti vyšlo a nechceme vě

řiti, že by to bylo názorem toho, kdo v obou

korporasich stoji na vůdčím místě. Domnívámesespíše, še pracují tu jiné vlivy, jimž dvojušnobný
p. starosta podlehá, neboť i se stanoviska čiré
opravadinosti 1 poubého nepfedpojatého rozamu
ten i onen důvod k odřeknutí odpadá. Byli jsme
sice dosud vědy v našich obcích zvyklí na sdrže
livé jednání pánů z města a kraje, ale že da
dočkáme chování tak očividné otčímského, toho
jeme se nenadáli. Doufáme, že snad aspoň v po
uledal chvíli osve se trochu citov pro opomíjené
zapadlé kouty této periferie okresu čáslavekého a
že nebudou nám sousedé naši v okresu chotěboř
ském vyčítati nebu co ještě boršího — se vysmívat!

Lhůta u Ronova nad Doubravou.
S potěšením můžeme očekávati, že naše dlouholeté
přání, abychom měli také k nám okresní silnici,
bilží se pomalu ku svému uskutečnění. Přičíněním
p. Václava Skokana. purkmistra v Ronově n. D,
zahájil al. okresal výbor © Čáslavi dalš' jednání
Bu al. patronátním úřadem v Ronové n D., resp.
s úřadem farním vtran odprod-je zádušních no
zemků, kody nová silnice má se bráti. Všichni
interesenti jsou záležitosti velice příznicě vaklo
něui, takže jak dojde povolení v příčině odpro
deje od vyšších nadřízených úřadů. bude silnice
definitivně povolena. Že pan starosta města Bo
nova o. D. je avědomitý a poctivý (neslibuje, co
eploiti nemůže neb nechce), jest všeobecně zDámu.
Co mu scbází ve vyšším stupni na raffnovanosti,
to převyšuje daleko poctivost. o niž gezajisté vše
poplatníkům v prvé řadé jedná.

Poméóry ma škole v Úplel. Letos ua
sdejší chlapecké škole na propouštěcím |vysvěd
čení dostal jeden chlapec z mravů třetí stapeĎ
s drahý pátý stupeň. Rodiče obou chlapců podali
stížnost k zemské školní radě a tato poslaa
příslušné listiny místol dkolaí radě k vůli zavedení
vyšetřování. Ve stížném dopise byli učitelé obvi
něni, že nezastávají dobře avých povinností. Prý
jsou vioni aami, že si jich žáči neváží; nechávají
prý ae tabati za kabáty a i jinak 8e chovají tak,
že ztrácejí u žactva vážnost. Výše uvedení chlapci
obdrželi špatnou saámku z mravů proto, že dě
lali na ačitele dloubý aos. Ovšem cblapeckou tu
rospustilost dlužno rázně odsouditi. Ale přitom
8e vynořují myšlenky, proč nyuější učitelstvo to
lik ztrácí na autoritě. Což když chlapec pozoruje
stejmě na některém učiteli, že si týž často teké
autority neváží, ba že begatelisuje i věci věřícím
ketolíkům posvátné? Píeatel těchto řádků ví, že
jedoa učitelka chová se v kostele nepřístojněji,
než jak by ve musilu chovati i v poubém divadle.
Žačku dá kře-ťanské pozdravení, ale učitelka za
zdvořilost Jí odsekae: „Jdi ší Bvon ceston, žádný
83 tě o to vepr síl“— Ba dokonce jeden učitel,
když byl od žáka křesťansky pozdraven | odpové
děl tizuš : „Drž budu!“ Zeptejte se třebas Židov
ského nčitele, zda tako 6 odpovědi jsoo paedago
gické a zda mohou zvýšiti ačitelstvu autoritu! —
Jiný případ: Učitel ptal se žáků, kdo byl na půl
nočaf, Pruč ee jenom tolik o to zajímal, chodí-li
sám do kostela jen tehdy, když musí? Když se
šáci hlásili, řekl jjm vychovatel: „Že ae vám
chtělo| Na to máte Času dost, až budete velcí.“
Ejble, pokrokářští ačitelé prohlašují, že má býti
náboženství věcí úplně svuromou, že do Školy
nepatří, ale sami dávají náboženské otázky ducele
v bodinách nenáboženských a tak Činí z nábožen
atrí véc veřejnou Jedaou bylo před zpovědí. E
vangolický učitel pončaje „otcovsky“ žáky. 7e
„teď ještě musí, ale až budou velicí . . "“ Není
tohle smělé vaahování do učiva knězova? Jak pu
tom hoch takto poučovaný svou zpovědní povinnost
vykoná? Věra my katolíci oltíme velmi dobře. jak
by bylo potřebí, aby kola byla konfessijní. Mlá
dežse oyní svláště ráda kostelu vybýbá, suto však
veiice vzrůstá život hospodský, při němž Se pro
blil. mnobo peněz. Ovšem velikou vina na tom

30 nevěrocký tisk. Bylo by velmi dobře zaříditia pevnou organisaci mládeže katolické, protože
mládeš zdejší jent lákána k liberálaím Sokolům
nebo k soc. demokratům.

Výsledek včítámní v Úplel. V závor
kách přip-jojeme stav před 10 lety. Nynější počet
obyvatel 6800 (4810). obytných stran (rodin) 1615,
obydlených domů 601 (887), neobydlených 28, ka

evang. aogsburakého 22 (7), evang. svob. reform.
Irriogiánů 13, evang. reform. 92 (88), jeraelakého
108 (88), bez vyznání 28 (4). Pučet obyvatel ná
rodnosti české 6653 (4743), německé 148 (77),
italeké 1. -- Počet koní LU5 <68), bovězíbo do
bytka 141 (181), koz 181 (173), vepřů 30 (9).
úlů 6U (29), slepic 1221 (670), bus 48 (34), ka
chen 9 (28), jiné drůbeže 87.

očemsko, Dostala vo maveřejnost zpráva
o činnosti veřejné Rudolfovy nemocnice v Opodaě,
jiš podal primář nemocnice p. MUDz. Jar. Zim
mer. Z ní možno se dovéděti, že v roce 1910
ošetřováno bylo 1605 nemocných, s nichž jen 63
zemřelo. Počet lůžek obnaši 79. Taxa ošetřovací
obnáší na II třídě 5 K, na III třídě 170 K L4é
kaři jsou: Primář a operaér: MUDr. Jar. Zim
mer, ordinojící lékař: MUDr. Václsv Cypra, se
koadární: MUDr Jos. Straka, Externí: MUDr.
Františka Kyočlová. Oš -třování nemvcných vyko
návají: 1 operační sluha, 1 civilol ošetřovatolka,
8 sestry Česko Diakonie. Kuchym vede 1 sestra

České Diakoale. A tu právě jedno zaráží. Dříve
byly v této oemocnici Miiosrdné nestry a nyní
se nového p. primáře jsou zde ponenáhlu zaváděny
diskonisky, ačkoliv okres opočenský má lid až na
nepatrný slomek protestantů helv. vyzn. a židů
vyzvání katolického Nemá zde býti lid katolický
respektován, aby obaloužen a potěšen byl ve dnech
boleati a v posledních: hodivách od osob 8 ním
stejné víry jsoucích? Může se toho dočkati od
osob, které jsou vychovány v odporu proti katoli
kům? Lékař ví, jsk mocně k vyléčení působí
klid © povznesení duše trplciho> Kdo tobo příčí
nou? Buďto sám p. primát, o němž Be poslýchá,
že jest evangelíkem. Nebyl by to klerikaliemus?
Nebo sprivat výbor 8 p. Adolfem Vulfom, okres
ním A vpočenským starostou v čele, a pak tu je
vyložena otevřeně bezohledná cesta pokrokářů,
kteří zde nabyli veliké moci. Čo tomu řeknou ku
tolíci? Právě jaou žádány obce o příspěvek zoačný
na přístavbu nemocnice. Dají, ule 44 jedné pod
míoky: Af jsou zavo zavedeny ku ošetření osoby
katolické. Soad to nemocní zadlouží. Nenf nemocný
člověk přece jako rozlámaný trakaf, kterému to
je jedno, jak se udo ua při správě dívá. Heslo ať
zní: Do opočenské nemocnice katolické ošetřova«
telky! —

ummmKupte si za IK1-70 důkladný opis mm
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.:
Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradoi Králové.

Dobruska. Obecní epráva uvázla nyní nu
mrtvém bodě. Starosta obce p. Eduard Žižka. lé
karník. se z hodnosti poděkoval. Poněvadž neudal
důvodů, byl požádán, by udal zákonitou příčinu
a resignace zatím nepřijate. Tak ma Dobruška
nyni oejistou hlava. Těžko je v Dobrušce vlád
nouti. Tolik pokrokových zařízení by bylo třeba,
a:e není peněz| Jen dluby, veliké dluby, zovíněné
zbytečně drahou stavbvu Škol, zbývají k disposici
p starostovi, by je mořil; pak 380 procent obec
ních přirážek, při jichž placení obecenstvo drvně
zpívá o správě města a konečně členové zastupi
telstva, kteří by sice na útraty obecní chtěli všecko
podporovati, ae sami (i bobatí Belaristé) mají
kapsy zapiaty. Z toho ovšem bouře u těch, kteří
musí 180 procent obecních přirážek platit. Proto
lepší útěk! Téžko tahati obecní kára, propadlov
tolig do babna dlabů!

Něm: Brod. „Hlasy z Posázaví“ prožívají
v posledoí době těžké chvile. Přišel na ně čas
trpk“ch skoušek. Proti nim zadal z nenadání ne
příjemný ledový severák. Došla totiž konečně
zdejšímu občanstva míra trpělivostí a to nyní sa
číná se proti nim posvédati. Proti „Hlasdm“ zu
bájen prudký boj v „Nevdvislých listech“, jebož
účastaí se horlivě svíáště ti, kteří do nedávna
„Hlasy“ podporovali. „Hlaey“ nad tím nevděkem
jsou ploy rozhořčení — boloé výkřiky vyznívají
z jejich lítostí sevřených papírových útrob. K nářku
ua nevděk pojí se též atosky „Eilasů“ na nezdar,
8 nímž se jejich námaha ns poli osvětovém po
tkala. Co se napracovaly, aby to „černé nebezpečí“,
klerikalismus, od lidu odvrátily, co se navarovalyI
Všechno maraol „Černá nobezpečí“ „řádí“ stále
brozačji v řadách obového lidu a jeko příšera
a hrozoou gilva valí 80 stále vpřed, alavíc všude
triumfy! Béda, běda, běda! Kde koho zachvacuje.
„Hlasy“ nestačí avým čtenářům hlásati četné o běti
toboto „moru“. Posledně mesi jinými hlášen případ
zvláště tragický Nese nadpis: Smutný zjev. Už tea
nadpis je amutoý, což však teprve zpráva samu, jež
pod ním ovedena! Vsmuž se, čtenáři milý, co uslyšíš,
je vskotko hrozně. Zpráva zní: Zaábavukfestan
ských sociálů dne Ó. t. m. navštívila téš choť c. k.
inženýra pl Koudelková, do nedávna předsedkyně
dámské vzdělavací jednoty „E iška“ — Vidíš,
štenáti milý, co se v Něm. Brodě všecko dějeI
Mnozí lidé zde jsou tak neopatrní, že navátěvují
místa, která se Dacily „Černého moru“ jen bemží
a tak dobrovolné a lehkomyslně jdou své záhubě
vatřic! Varování „Hlasů“ jakoby neslyšeli. „Hlasy*
nad tím skoro zoufají, než přece ještě neztrácejí
nadobro hlavy. Hledí zachrániti takové nešťastníky
tím, že je vezmou do „horké“ koapele, vatříkoou
Jim při tom pod kůži zvláštní serum „klerikálo
smrtič“ zvané a uloží jim pak přísné místům ná
kasy se vybýbati. Všechov to opatření však prý
nepomáhá a tak „černý mor“ šíří se dále, hroze
sachvátiti i „Hlasy z Posázaví“, ješ stracbem před
ním už nyní pozvoloaumírají...

Chradim. Otiskauvše| předešlý týdea
zeslanou správa o úibřinkách chradimského Sokola,
považojeme sa spravedlivé otisknonti i hlas strany
obviněné. Slov. p. dr. Psppich, tedy muž kompa
tentní, zaslal nám toto přátelské vysvětlení: Ke
dlánko„ŠibřinkySokolacbrudimského“,
ureřejnénéma v č 6. letošaíbo roéuíku „Obaovy“,
v němějsem jako starosta jednoty dovuláván, abych
ee postaral v jednotě o kurs „pro slašné cho
vání“, budiž maé dovoleno sdělit: podle pravdy
následující vylíčení pravého stav váci: V letoš
míchŠivřinkách chradimakého Sokola nebylo žádaé
půinoční 6060y, v které by byli vystupovali
někteří herci v řeholaím oděru, kteří by bylí měli
úkol parodovati klášteralky, — norcili -aby byla
„nosena jakás dívka sálem sakolny, které vzdá
vána od některých návátěvníků pocta,8 jakou tet
kárámo se © katolických kostelích“. V půlnočeí
ecóně účinkovali pouse bratři se sábarního od



i : Jestliže jediný s nich počínal
si veseleji pří vystapování ciownů, dělose to bes
Jakékoli parodie v rámci slušného veselí maso
pustního. Nějaké sproatoty nebo nějakého urášení
at náboženského přesvědčení nebo společenského
mravů nikdy v Sokole chrudimském nebylo a ne
bylo by ami mnou aui kýmkoli z rýboru Sokola
trpěno. Také poznámka o parodování kolínské
poutí do Chrudimi v dřívějších Šibřínkách nese
kládá se ma pravdě. Chrudimský Sokol těší se prá
vem dobré pověsti ve avém styku s celou naší

čonského a v odmítání všeho, co je sprosté, ba
nální nebo nechatné, jským by zajisté byla také
jakákoli parodie náboženského nějakého zvyku,
obřadu neb pod.V Chrudimi 14. února 1911. Dr.
Karel Pippich, starosta Sokola. — K těmto řád
kům jeme muceni připojiti několik vysvětlirek dle
jiných správ, ješ nás došly. Rozhodně nepochy
bojeme, že p. dr. Pippich onobně jest nepřítelem

bpých scén, jaké se líčily v 6. č. „Obnovy.“
dle soublasných správ očitých svědků půl

nočníscénaseodehrálaod hercůna účetstava
řeholního. Dojem úděmetnictva nedá se popříti a
pořadatelstvo mělo řádně zakročit. Přátelé „So
kola“ výstup herců sami odeuzovali. Parodii ko
linské ponti z r. 1902 takó Jse těško vyvraceti,
sami poutníci kolínští činili z tobo důsledky. Dále
výstupe dívkoupůsobilskotečněpohorňlivě; bylo
vyslovováno zřejmě, že jest to parodie úcty Ma
niánské. Takéne ta sáležitost jiš úředněvybetřuje.
Kroky ty se nestaly mazákladě klepů, ale na zá
kladě uvážlivých dojmů. Nutno tedy dbátí roz
hodně příště větší opatrnosti.

Různé zprávy.
Ce katolický tisk tvrdíti momál

„Jlový Věk“ otiskuje ze „Selské Obrany“ výtka,
de jsou v Hradci Králové páni „neohrožení a sta
teční proti našemu hnuti“ (?),sle proti pr. Haídkovi,

terý patří „diecézío i P pojena Ná oehoeupitiajej zakřikaooti,Při otát
re snad nechtějí?“ Odpovídáme: 1. Proč
soPraha tak naivnětáže, kdyšso mohla a měla
přecenapředpřesvědčitio nademstanoviskaprávě
s „Obnovy“ vytištěné již dne 10 t. m.? Tam jest
věnován Bnidkově činnosti téměř celý sloupec.
Taslova si nedá Hoídekjictě za rámeček. 2. Hai
dek náleží svým stavem posud dlevési
budějovické; zde nepřijal žádné církevní služby,
sale působí v Chrudimi jako professor historie.
8, Farář Vacek, farář Blabovec a kaplaa Kroiher
působí v diecési budějovické docela v duchovní

právě. A to je zjev ještě smutnější. Za to všakecésní komitét budějovický nemůže srovna tak,
jako nemobou o vaní katolíci hradečtí za
Hnidka. Lži, které nedávno trousil, zajisté mu
pezabeptals čádná katol. organisace a my jsme
se proti nim předešlý týden ohradili a voňkorou
rázností. Odeouzení Hnídka a odporučení kandi
datury Myslivcovy v témže čísle nejlépe vyvrací
domněnky „Našeho Věko.“

Podivnáhoriivostvhájení pokroku.
Franciemá pokrokuažnazbyt—až sev ném
dusi. Mají-li však býti nynější pokrokové poměry
ubájeny jak proti cizinoům tak vnitřním nepřátelům,
jest potřebí silné ruky, sdutného vojska. Ať už
ideální lidé sebe více se starají o odsbrojení,
věčný mír, © aahraření boje těleaného bojem du
ševním, přítomná drsná sitaace vyžaduje k obraně
proti nepříteli apolehblivého vojska. Kdyby na př.
němečtí nebo angličtí „spátečníci“ udeřili na
Francouze, nenbrá.í ae tito sebe vtipnějšími afo
rismy a neobměkčí vetřelce ani nejnadšenější
básní. Přítomný život bohužel jest velice prosmi
cký, což uznává sama francouzská vláda, která
stále vojsko rozmnožuje — a to ještě a větším
chvatem než země „méně kultarní.“ Jaké však
spolehnutí na ozbrojenou moc, která tak často ne
boaří proti představeným, ješ mé hájiti? ©Dochá
zeji stále nové správy, jak oddily vojenské vypo
vídají poslušnost samým důstojníkům a to Často
a příčin nejmalichernějších. Zkrátka vojáci fran
eotsští zřejmě dokazují, že nynější „pokrokové
řády“ v nich nebudí vadšení, že jen 6 odporem
dávají se nutiti k jejich obraně, Zase nový doklad!
Pařížský „Journal“ oznamuje, že deset dělostřelců
ve verssilieských kasárnách odepřelo slažbu, po
něvadě nedostali ráno chutnou polévku. Děloatřelci
byli od dínhé batterie 11. pluku. Kapitán Romu
egere vypravil se k dělostřelcům a mírně jim domlouva!,abyjenvsedlinakůň,žesámseoto
postará, aby měli bojsou a cbutnoe snídani. Dě
lestřelci dali ei říci a poslechli. — Na druhé
utramě pak důstojníci so vší beszcitaou bezohled
ností postopojí proti vojákům, v nichě necítí re
volačního kvasu. — „Derl. Tagblatt“ oznamuje:
„Vmocikozal se mez: dvěmasbory nočalmanévr
ne tempelbofské pláni. Vojákům bylo kopati

ji
Bs:Ě :Ť5 Je nebylo viděti jako

cil nepřátelských mitraielieus. Cvičení trvalo aš
do časných hodis ranmich.“ Tedy poměry hodně

rozhárané, nedůsledné. Jak asi by dopade proFrancii veliká válečná akce? Stávka železničních
sřísenců napovídá, že by dobrá třetina vojáků
v okamliku nejkritičtějším zahodila sbruň.

velnemyšlenkář „Nový
Věk“ píše: Obchodník Emaauel Novák v Českém
Brodě obdržel nabídku Jisté rmy, označené jako
„firma křesťanské“ Rade sedl a napesl firmě té
tuto stručnou odpověď: „Jsem volnomyblenkář a
kupují jes u členů, boď volnomyšlenkářů aneb u

G, ktěří jsou bez víry.“ — Emaouel Novák je
obchodníkem obilím, mlýsskými výrobky a umělým
bnojivem v Brodě. Kapoje jem a volao
myšlenkářů a besvěroň: sle komu prodává? Dle
úředních výkazůčítal Český Brod loni 4011 ka
tolíků, 124 nekatolíků, 93 židů a 6 osob bez
vyznání. Pau Novák neprodává ale jen českobrod

ským, o ie zajisté i okolníma obyvatelstvu a tomusnad nejvíce. Nuže vikariát Českobrodský vykazuje
82.231 katolíků, 989 nokatolíků, 366 židů a 26
osob bez vyznání. — Kdyby ti katolíci na Česko
brodaku jeu trochu uvědomělí byli, mohl by Em.
Novák tak se k aim chovati jsko 80 oborá? —
Koráž Norákova ještě ostřeji se rysuje, uvážíme-li,

že firmy jsou osnačovány slovem „křesťansky“obyčejná nikoli z nějaké horlivé příchylnosti ke
„Elerikalismu“, nýbrž na rozdíl od firem semit
ských. Patrao však, jak „V. Myšlenka“ zpraco
vává své čtenáře vo prospěch židovstva, kdyš od
chovanec volnomyšlenkářeké školy cítí nervosita
jiš při pouhém alově „křesťenství.“

Hajostát českého a ího pohla
vára esimil Maďarii. Zásvorkadá si na svém
otikotním vystupování velice záležet — víc než
na úspěšné prácí bospodátako-politické, k vůli níž
jest zvolen v přední řadě od důvěřivého lidu.
Zase nový doklad! Aby měli Maďaři nálešitý re
opekt před českým lvem, dal ai jako delegát
v Pešti vytisknouti maďarské visitky; tek se Ma
daří dověděli, jak jejích řeč jest velepotřebná
i u vzdálených Čecháčků. Uměl-li maďarské oti
štění svébo titulu Zásvorka správně přečíst, noviny
pesdělují. Ovšem hleděl také buditi dojem vad
bytečnými řečmi, jimě ce Maďaři masili jen uemí
vati. Jeden s členů maďarské strany Justhovy řekl, že
zápas český mé maohbo podobných rysů (11) se
sápasem, který veden Uhry o svou 4 ost
a uplatnění práv (proti Slovákům ?); tázal se Zá
svorky, sda nebude vykřičea jeko stramaík strany
Justhovy. Ale Zázvorka odpověděl: „Pokládal
bych si to jen sa čest, neboť jeem vědy dovedl
oceniti význam nacionálních zápasů.“ Sami avá
žliví agrárníci musili býti zaraženi, jak tam ha
sardně plýtval oláron, ktará kolem jeho hlavy bas
osobních záslah byla rozprostřena. O „akci“ Zá
svorkově napsal 6. t.-m. „Pester Lloyd“: O ně
jaké „akci“ pana poslance Zázvorky nebo do
konce o „alisocich“, které by byl usaviral. není
tu povědomo ničehož. Jeho návštěvý v jednotli
vých klabech byly posuzovány pouze a veselé
atránky zvláště proto, že do sněmovny
dostavil ae ve společností jakéhosi Kollischer —
Kchans (Peršsna), který tem rozdával broSurky
o své dostatečně známé aféte.“ — Maďaři se emějí
a agrárníci (s nimi bohužel český lid vůbec) mají
o jednu blamáš více.

Uherská vláda a vystěhovaleotví.
„Zeit“ uveřejňuje obsab smlouvy uberské vlády se
severoatlantickou lodní společností. Ze smlouvy vy
ovítá, še uherská vláda nejen nesnaží se velkých
rozměrů nabývajícímu ge vystěhovalectví s Uher
odpomábatí, nýbrž spíše bere oď lodní společnosti
podíl na siska « každé blavy vystěhovalce. Toto
účastenství na „lidokupectví“ vynáší prý uherské
vládě ročně více než dva mil. kor. Ovšem Maďaři
obětují rádi zájmy svého státu svým kspsám a
a národnímu dovinismu, ueboť většina vystěbo
valců s Uher jsou Slovani, hlavně Slováci. Ma
daři tak jednou ranou sabíjejí dvě monchy,slská
vají peníze -pro státní pokladnu na maďarisaci s

prodeje“ Nemaďarů do Ameriky a sároveň vystě
Řovalectrím Nemaďarů mění 66 pouěkad poměr
mezi várodnostmi a zastoupením ve správě státní
a parlamentě v Uhrách ve prospěch „rytířského
národa.“

Pruský Němec ©krakovských uni
versitních škandálech. V „BeriizerLokai
anzeigra“ rozepesl se professor beriioské univer
sity dr. L. Berohard o krakovských bouřích stu
dentských a poměru jich k praskému poláctví.
Prof. Bernhard tvrdí, še sjtuece Poláků není příz
nivá. Pokud 4il energický prelát Wawrsyniak, že
lesnou rakou třímal celou finanční organisaci
v Posnaňeku. Ale jiš za života jeho vystupovali
proti němu. Nyaí teprve ae hlavy nespokojenců
vstyčují. Němci prý by měli této chvíle využitkovat
válešité. Budoucí úpadek polakých sil vidí prof.
Bernhard v úpadku ndbošnosti a ve stále če
vamábajícím bojí jistých živlů proti církvi. Sta
povjsko toto k církvi a duchovenstva akcentuje
professor Bernbard motivuje historicky, še v Polsku
pojmy „Bůha vlast“ byly úplně nerozlučné ašovtortkvělemocPoláků.Válší-inyní| odnosí

olrůví, ssma s seslabuje. 4 důvodu

vítá Derkaní krahoví Šinadály. Praví:“ Kasimír ermana, ppoli kterému sto
denti krakovští vystoupili, byl ještě před několika
měsící v Posnaní. Byl to jedea s nejbližších přátel
peboštíka preláta Wawrzyniaka, onoho muže, kte
rému Poláci + Prusku vděčí svoje současné fi
mančajctví a svou bospodářskou organisaci, Dr.
Zimmermana redigoval v Poznani časopis sociálně
bospodářský (Ruch chrzesciansko epoledany). který
zabývá se otátkon dělnickou v duchu katolickém.
Dr. Zimmermann jest jedním r nejlépe oriento
vaných kněžských představitelů systému polského,
systému, který a tak velkým úspěchom postavil
se proti politice praské kolomimačaíkomise. Tyto
úapěchy způsobily, že dr. Zimmermann povolán
byl za profesora sociologie ne universitu kra
kovakou Professor Bernhard dovozuje, te v Kra
kově ojgnalisován boj proti systému vlády kněšské
v organieacích | hospodářsko-politických, který
svláště v pruském Polska kvete. Nepokryté do

znává prof Bernhard: „Nelee oben še hospodářská sila a pohotovost těmito boří
vnětřními těšké škody " — Dále píše prof.
Berohard: „Nedávno zemřelý prelát Wawrzyniak,
který duchem prorockým hledél před sebe, pra
coval v posledních letech svého žítl syatematicky
na tom, dby vůdčí místo duchovenstva v hospo
dářské budově polské také pro budoucnost upernil.
Sjedootil kněze ve Svazu hospodářském a při
poutával k sobé lidi, kteří by mohli v díle jeho
pokračovati. On to byl, který provedl, še dnes
většina polakých epolků v Prusku je vedena kač
žími a že zodpovědná místa ve finančnictví pol
ském mají nebo alespoň kontrolují kněží. Prelát
Wawrsyoiak využitkoval pevně semknutého celka
klorikálního, aby epol:čaosti polské dodal trraa
livosti a jedaotnoati. Nevěřil, še by rozbité mě
Manstvo polské moblo vlastníní silami takové dílo
dokopet a věděl dobře, še „demokratické“ sta
novisko polské je vo skutečnosti sdánlivé deme
kratické. Je sice vše sorganisováno ve spolcích a
činovníky jsou lidé volení, ale v pravdé vládne
jen uěkolik vůdců osvédčených. Nad poměrné
nízko stojící demokracií vznáší se moo diktatorské.
Aproti této mociženese vlas. Je tvpak eba
rakteristické, že v Krakově povstala nyní bouře
proti jednomu nejnadějnějšíma žáku toho člověka,
kterému Poláci v Prasku vděčí dodnes svoji bos
ževnatost a odporu schopnost“ — Vývody prof.
Bernharda jsou jistě zajímavé. Ukasují jasně, pre
koho vlastné židovakoliberální stadentstvo kra
kovské pracuje a kdo je vlastním ochráncem nej
důležitějších zájmů polských — totiš koěžetvo.
Prušák profesor Berabard, vlivný činitel onídlovací
komise, raduje se s krakovakých událostí! Nemělo
by to býti memoatema výstrahou?

Vybarvuje se. Nově jmenovaný prvnístátnímáviadnívPrazedr. Saadmana,kterýbyl
s.maobých stran líčen jako objektivní útedaik,
přiznal uš: barvu. Dosud vědy býval nad úře
dovnon pražského prvního státního sástopce nápis
napředčeský apakněmecký.Dr. Sandasnadal

tabolkuodstranitaŘeským kdy Mnápison naplníněmec a .
volil niktorý er úředník re Vídal, co by toma
Němel říkali?

Pončšní cena dětí. Ve správě uveřej
něné zdravotnímúřademv městě St. Sacrameata
(v Kaliforaii) obsaženy jsou zajímavé údaje o pe
něžní ceně dětí. Jako základ slouží výdaje sa vy
chování od narození až ku dvacátéma roku. Dle
uvedené správy činí tyto výdaje 4150 dolarů. Ve
30. roce má muž, oceněn obohodač, cena 16.000
dolarů; odečtome-livýdaje od narosení ašku 20.
roku, to jest až po doba, kdy mat vydělává, zů
stane brabý přebytek 11.860 dolarů; odečteme-li
dále od této číslice výduje výšivy ažku 80. roka
páčené na 10.160 dolarů, zůstane vědy ještě čistý
zisk 1700 dolarů. Průměrná cena všech hochá
Bpojených států byla odhadonte na 2000 dolarů
za ohlapce. Na zák.adě těcbto výpočtů představoje
pracojící živel, který jest zaměstnán v dílnách a
továrnách, pouze ve státě Kalifornii skoro sedm
miliard dolarů, aneb polovici ceny všech ostatalch
pramenů bobatatví.

Věeliees. Schodek orětové výstavy loni

Nenadálým! mrasy a vánicemi zahynuly v jižním
Kavkezu milliony růsného ptactva, které se tam
následkem teplého podsímu usadilo. — Cestovatel
Arabií prof. AL Mawil jmenován byl od dánského
krále komandérem danebrogského řádu. — Po
něvadě nebude Ise předlobu Draneckou vyřídití do
konce tohoto měsice, bylo sabájení odvodů určené
us 19. dubna. — Polední výstřel zaznél 9. t. m.
z Mariánských hradeb v Prase naposled. K vy
pálení tohoto posledního výstřelu vyslala městeká
rada — deputaci. — V Buenos Aires serřel sta
řičký farář Valero, který nešťastného císaře mexi
ekého Maxmiliane před smrtí vyspovídal. — 8.
února přijel císař do Budapešti. — Loterie jest
sákonem odstraněna — vo Francii. — V Bade
pošti savládi boj proti dloabým démekým Jeblicím.
Za několik týdaů bylo jich tam zabaveno 1286.
— V Plani oapočteno 80.044 obyvatelů (v tom
2996 vojáků, Němců 9247). — ABletémanželství
Mlarili v Šaraticíchna Moravé SZletý rolník K
Zeman se svou Sbletou šenou Klárou. Potomatvo



jeh čítá 68 duší. — Na valsé hromadě němec.
olkobuadu v Dieci 10. t. m. konstatováno, še

v postedut době přes 100 čaských roi
níků selské statky v Hor. Rakonsích za obnos
9 mil. K. Z toho strach v Němcích a stafost, jak
vzrůstČechů sastavit. —Sletý hoch J. Rochelt
zachránil dvs bratry H. a A. Zacharníky, kteří
při klouzání ma zamrzlé řece u Jemnice na Mor.
se probořili.— V Křištálovém paláci v Londýně

vyslaven na výstavě ptáků kanárek za 24.000 K.
— Židé zůstanou v Prusku i nadále vyloučení
2 důstojnického stavu. — České hnotí anarchistické
se přes všechny pereekace rozšiřuje a při tom vě
naje se posornost zakládání všeodbor. orgavisací.
— V celé řadě měst v Čechách a na Moravě ko
pely se 12. t. m. manifostační schůze ve prospěch
stisení české aniversity v Brně. — V Italii zavládla
velká zime, spousty sačhu na mnohých místech.
V Messině s Reggio di Calabria byly dokonce
školy pro zimu savřeny. — V Přemyšlu v posled
ních dnech smrzli na bradební stráží dva vojáci.

— Plicní mor s oka zavlečen jest jiš naSibit, čímž obrošeno Rusko. — Italie opevňoje
Benátky.

Dříve popravom mož odsouzen byl
od pokrokářů a 90. demokratů farář Prokop Holý.
Jestliže upadají pokrokářští fanatikové do mosle
mínského bněvu nad kněžetvem vůbec, tím hůře
řádí proti knězi, který se někdy účastnil organi
sovásí katolického lidu. Na Holébo učiněno ndání,
še se dopustil semorálního skutku na děvčeti
školou povianém. To stačilo již k sabájení nej
praděí palby proti obviněnému. Na přímý a dů
tklivý dotaz příbramské „Spravedlnosti“ prohlásil
Holý, že jest nevinen. Jit to bylo podivné, že U
dází bošseno do veřejnosti právé ve chvíli, kdy se
měl Holý etěborati na jinoa fara. Udání posláno
přímo na — mipisteretvo!! Do Hbit poslánojako
na zavolání 200 čísel „Venkova“ s příslušnou
zprávou. Lbalo se, že „Spraveilpost“ předem
tvrdí, že k líčení nedojde. Tu prý vidět veliký
vliv bierarchie! — Korunní svědkyně Rosalie
Loudová dle avědečtví učitelů není pravdomlavná.
Jókat se vyjádřil, že děvče dospělo věku, kdy
předrášděnost zvyšuje a mate fentasii. Ale po
krokáři třepali katolíkům před očima rozborleným
dopisem bratra onoho děvčete. „Spravedlnost“ na
psala, že dopis psám strojeně, če takovými dopisy
intimně obyčejněbratr bratra nepíše; svláště když
o obviněném knězi se tam píše „veledůstojný pán“l
Dopis ten vykazuje křiklavé nesrovnalosti s tím,
co dříve pokrokářské listy aveřejnily. Již dříve
kašdého zaráželo, jak mobla (dle pokrok. tisku)
matku poslat nedospělé děvče vyjednávat o pobřeb!|
Nyní je uúšěltě sjišlěne, že :
ustka. Do Abit doály oslé balíky „Jiekry.“ Ka
podiva „Jiskra“ sačsíz „shánět materiál“ tobdy,
když nejostřejší bomby byly jiš vypáleny. Dívka
R. Loudové brosila jiš loni me jaře, když byla
trestána, še se sa faráři vymati. Nadělala jednou
veliké klovety na dárče KZ, jako totéž bylo
v nemravném styktf s jádním hodšem. Na vše
obyčejně dokládula se přísahou. Ale dle pokrokářů
„dobře spravodých“ svědestýli dítky té fazář
spěchalnomravnýčis předtváří dětí veAkálol!
Pokrokáři prorolávali do světa, še farář brával

De cestě do s008důvánul. An ko ši,3e bral stejači .hocbya dos muže. Děti bý
valyu měbovšdyo většímpočtu; atyto nevědí
slo o tom, že by se byl zvláště s jedním zaměst

m a l. nápadné KOÍEké Waraktoevšeho i
8 on, vj9 jaké© yvrhly40 na fáráře dříve,t0ě VT"edsotron Jeká byla
jejich tendence, patrao ztoho, že přes měsíc jest
vláčen farář nejhoršími stokami. Zde vidíme sou
stavaou s rafinovaně promyšlenou akci tendenční.
Faráři bylo posláno od různých individuí více vy
děračných dopisů. Kdyby faráři byly skutečné do
kásány avrhlé čioy, odsoudili bychomjej ještě
pásněji než domoralisovaného soc. demokratů. Leč
se správ uveřejněných vysvítá, še v budějovické
díecési pracuje zrovna taková fanatická a jízlivá
klaka, jako ta, která sbanobila + biskupa Haise.

votický soud na i (
šetřenípomluwosoudnířísenísastavílDál sd
leje, še otcové těch děvčat, která prohlásila R.
sa sprzněná, šalovali ji pro lživé udání dětí. Jsme
svědaví, zda „Ratibor“, „Čas“, „Orl. Proudy“ atd.
advolají.

K celémudmočnímuEP“ našeholistu je přiložen prospekt firmy Maggi, který do
jeme pozořaosti našich čtenářů. Je v sájmu

6 bospodyhky používati za nynější draboty
k přípravě hovězí polévky Maggiho kostky, ježto
amolňují snačné úspory. Maggibo kostky vyrábějí
Be pouze v jedné a to nejdokonalejší jakosti a
stoji pouze Ó baléřů.

KE. přslohae. Též přikládáme do všech
dnešních čísel důležitý prospekt České banky, jejž
odporučujeme vůnetranoé posořacoti

PanuBohurilu Bekovi,
mistru sochořskému a fezbářskéma

s MečeKutné.
Vzastonnaní vldp. děkanaJana. Cizke s 8;

np) ZOZAOEANcaseta: jakokadnákíi úbláku

"i Kl Páně:a Hotch, kterávšem kv8 ji)"chfám Páně na Heměích, rá všem "kji
pot: : př Selen přessá, 4

výras tváří do posledního detailu seovaný, jemné
polyohromie,bohatost rámů dodá o van vase.
šenéhosovnějšku. 2.

Proto s tím nejlepším svědomím můžeme tento
náš český závod doporačiti všem vid. farním úřadům,

neboťse solidností jeho všichni jiné spokojen! budou.Bůhšeknojnadále pracímVašín!

kaplen v Chocni.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 11.úpora 1911. 1bl

pšenice K 16-10—17-20, dita K 1320—13-00, ječmene
K 11*80—13-40,ovsa K8-00—9-0, prosa K C0*00af
00:00, vikvo K 15-00—V0'00, brachu K 27-00—30-00,
čočky K 36-00 —32800, jabel K 26:00—00-00, krup K
$4'00—38-00, bramborů K 5-00—6-00, jetel. semeno
červ. K 94'00—110-00, máku K 49*00—4200, Iněn.
semene K 30-00—83-00, 100 kg šitoých otrab K 18:00
sž ——, plenič. otrub K 12'00—00-00, 1 kg másla
K 233—2'68, sádla vepřového K 2-30—0-00, tvarohu
K 0-34—0-82, 1 vejce K 0-08 —0*09.1 kopa selí K 9:00
až 20:0, 1 kopa kapasty K 300—4:00, 1 kopa drobné
zeleniny K 1:00—000, 1 kopa osrele K 0*00—000,
1 bopa petržele K 0-00—0-00, 1 pytel mrkve K 3:00
až 400, 1 hl cibule K 6-00—7-0, 1 bl jablek K 12-00
aš 18-60, 1 bl brašek K 00-00—00-00. 1 bečka švestek
K0'0—0-0. — Na týbodní trhdne 11. února 1911
bylo přivezeno: pšenice hl 232, dite hl 159, ječmene
hl41, oves hl 129, prosa hi 0, jehel bl 00, jetelového
semene hl 26, máku hl 3, selí kop 10, cerele kop 00,
kapusty kop 11, drobné zeleniny kop 44, potržele
kop 000, mrkve pytlů 9, cibule hl 45, brambor bl
62, jablek bl 36, hrušek bl 000, švestek beček 000,
vepřů kusy O, podavinčat kusů 000, kůslat 6.

Venkovský závod stavitelský
přijme vyškoleného a spolehlivého

SlarůlelSkho CTOSÍIČ,
(stavbyvedouciho)

absolventa průmyslové školy stavitelaké, pokud

možnose znalostí prací železobetonovýchvosa praxi. Místo toto jest stálée nejdéle 15. března
t. r. k obsazení. Administrace tohoto listu přijímá
nabídky s udáním dosavadního působení, strač
nébo životopisu a uároku ns plat pod značkou„Budoucnost“ do2. t. m.

W“ ©Kuptea rouáiřejtespis m
„p„šustičnívražda““

Feorrerova ve světle
rozumu a pravdy.

Stran 09. Cena 16 hal. PH hromadné záziloe větší ddis

Objednávky vyřizuje administrace

3

pijí denně mil
*liony pro její
nedostižitelné
přednosti. Jedi
ná skutečná ro
dinná káva! La
ciná a zdravá.

S CEN
Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Nábytek z ohýbaného dřeva.

Židle s obýh. dřeva Křesla bonpaohv růsmých úpra- G . . —robodKOBOK 9
Slojany «věšáky Kžealsna šroubu =

s ohýbaného Sodkťka našronbudřevaodKW— .- od... Kl2—

s já, v , ju
My“zič caňácíPe fa m

nářlzí velk žáyod $Jan Stoupa v Prag,
v „Časových Úvak“ v Hrade! Hrálové.

Dík předem platí vldp. Jos.

Měem--upřímné

polšíb: ústavu v Hořičkách.

Jinářišskáulice 1.

Krihlovi, faráři za vedení pohřbu
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868 V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1866.

Akciový kapitál K 15,000.000—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000"—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.
ČodnhníMéminíAtnkuíhkněníAdri

ko Š Přijímá vklady na běžný účet, vkladví kntžky a poklado. poukázky ba úrok

| 4%
Daš důchodkovou p'atí ústav sám. — Vkladní kofžky a složní lístky poštovní <pořitelny zdarna.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY. 1
Koupě a prodej osnných papírů ukládacich, losů, rent, doris, valut atd. |

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho drabu. — Financování podniků

S obchodních a průmyslových. — Vadis a kauce. — Eskont faktur a eraěnek. — BursovnÍ rozkazy Da
ě všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cokrem surovým. — Výměna koponů. — Inkaeso tažených

; ? papírů. — Promesay. — Správa cenných papírt. — Záloby na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Axkre
ditivy. — Remboorsní, daňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeh» drabo.

Skladiště spojemo železniční kolejí s nádražím. — Výhoda reexpedice. — Informační oddělení. — Úemoat.

| UHELNÁ CENTRÁLA
dodává veškeré druhy uhlí. — Anglický, belgický, vostlálský a slozský amthracit. Koksy slezské a svatežoviské. — Belkoty.

Kovářské uhlí.

š Telefon:HradecKrálové č. 9 a29, Praha č. 4508, Semilyč. Zi,Turnovč. 27.
3 Felegr. adresa pro centrálu, jakož | veškeré fillalky: »Kralobamkac.

+CM

8 usru“, brousící a lešt cí »t oj na kámen, pískovcové lomy s př pravenou zásobou 20.000 m!
velmi dobrého písk »voe,ve-keré práce soch. a kam. pro astivby kostelů, ško', v řejných asko ) 0

| U hd a ©soukromýchbudov,pomníky,brusy,žlabyatd.nabízí Ja n Nov o tn ý =Stanice se-.-záp. dráhy Ostroměř. strojníkamenoprůmysl— ,
j : v Újerdé Podhorním.

M 

| Záložna vHradní Králové:

| 5obtsí k tnku dne « břesnnnásledujícílosy M |n na splátky: - , ,
. — Pojďme za am, 14postníchřečína14 zastavení křížové

cesty. Napesl Alí. Pryč. Cena K 2—, |
-o poštou K 208 h.
LOS: Tahy Hlavnívýhra— Posl.tah| Měsíčně 4

100zi. los města Vídně* 'h 4+ 800.000— 1924 20— Patoro OXhOrÍ Seo ně" vyššteh

bal. uh. los červen. kříže %*%— 30.000— 1988. 2— © B, poštoua, Pek 7 5 Oe

bzl. los budapeštské | Fitomnosti. -— v DOSti.
basiliky Ah 30.000-— 1936 2 Otázka alkoholová še promlav.Na- |:

poal Fersti-Ložný. Cena 70 h, poštos |
Celá tato skupina za 20:-—měsíčně. 74bh.

= Kašlonjinouskupina(lo přází sestavíkamesiář.
Žádejte ve všech knihkupectvích nebo

přímo 0 aakladatele

RCS SRO Sordo B OE o V | ||| A,PROMBERORAv Obmouů

| odkazadddddddé JÍ
Mujiisi:Politické drudstvo tiskové vHradel —Vydavatel asodpovědnýredaktor AntonihPodmenu. —Tlokombísk. knihtiskárny v ErndciKrál.



„| LZnemravaělýtisk šíří pomluvy.)
Židovsko-helvetský „Čas“ uveřejnil v č. 39.

níže uvedenou lokálku, kterou ihned po něm otiskly
židovské listy německé, takže patrně běží o dobře
promyšlený ničemný útok, který jsme již v přede
šlém čísie „Obnovy“ nazvali po právu hyenismem.
„Čas“ píše:

„Cís. kr. okresní hejtmanství v Mladé Bole
alavi dostalo tento dopis:

„Já Petr F. P. Hašlar, děloík v Debři, osna
moji, že vystapojí s římsko-katolickécírkvea tů -tenu
bes konfese.

Narodil jsem so 29. června r. 1876 v Chrasti
o Chradie!. Patřím do příslušié obce Bradice (okres
Mnichovo-Hradiště.) Mcje matka ce jmenovala rodným
jzénem C:lestýna Havlova, otec můj pravý Jos. J.
Hai«, biskup. Matka 60 provdala za muže Václava
Bašlare, jelikož udržovala milostný poměr us Jo». J.
Haiseo. Tujejí muž se od matky odloučil a matia
se odebralak Jor. J. Haisovi, který ji vydršova). Po
čase jsem se narodil a můj pravý otec byl Jor. J.
Hais, tebdá biskup v Králové Hradci.

Doufám še moje osnámení bade c. k. okresrím
hojtmanetvím přijato s mně vyhověno. .

V úctě
Petr František s Pauly Haš'ar.

V Dobři 1. ledna 1011.“

Potud „Čas“ a po něm celá smečka židy pod
placených novin německých. :

„Zajímavým vystoupením z cirkve“ nazval
„Čas“ čin Petra Hašlara a my také přiznáváme, že
považujeme celý případ za velmi zajímavý doklad
zvičilých poměrů naší moderní doby, a také nevá
háme uvésti příčiny, proč se nám jeví případ tento
tak zajímavým.

a) Smutně zajímavým jest případ tím, že náš
tiskový zákon dovoluje, aby hyena v lidsképodobě
vyhrabala mrtvolu i nejšlechetnějšího člověka ze za
slouženého klidu posmrtného, vyvlékla ji na veřejné
forum a zde před tváři celého světa poslintala a
potřísnila čest člověka, který se brániti již nemůže.

Proti zákefnictví a hyenismu toho druhu není
v rakouském zákoně žádného právního prostředku
a žádné ochrany. Svrchu uvedená lokálka „Času“
nedá se opraviti podle $ 19. tisk. zák., protože není
zde již osoby, která by k opravě měla náležité le
gitimace; ani se nedá úspěšně žalovati, protože vý
sledek žaloby na tiskový přečin bývá dle smutných
zkušenosti velmi problematický.

b) Smutně zajímavým zjevem jest přitom také
to, že Hašlarovo oznámení 0 odpadu s hanebnou a
do aktu nenáležející poznámkou bylo c. k. hejt
manstvím v Mladé Boleslavi přijato za základ úřed
ního jednání mezi obecním úřadem v Debři a farním
úřadem v Kosmonosech, vzdor tomu, že městský
úřad v Chrasti přípisem z 15. října 1910 upozornil
c. k. hejtmanství na nesmyslnou báchorku F. Ha
šlara, který již po delší dobu obtěžoval tím různé
ú

c) Považujeme případ tento za zajímavý i
z toho důvodu, že nám dovolil nahlédnouti do černé
kuchyně pokrokového štábu, kde se fabrikují skan
dální historky a ničemné pomluvy iproti nejlepším
lidem. Nemýlíme se snad, když soudíme, že zde
běží o dávno osnovaný plán, v kterém pokrokáři

své nečisté ruce, což každý Čtenářsezná z uve
ch tků listů Hašlarových.

Pen ázka: Čím dokazujeHašlarsvé tvrzení?
Za důkaz uvádí: 1. Svou „paměť“ z mládí

a svou bujnou fantasii, které popustil uzdu ve svých
dopisech k různým úřadům.

2. Sdělení mrtvého již děkana v Kosmo
nosích, který prý mu pravý jeho původ „vyzradil“.

Oba tyto důkazy podrobíme kritické úvaze.

IL Bopisy Hašlarory v kritickém rozboru.
Jak v předešlém čísle jsme slíbili, uveřejňu

jeme dopisy Hašlarovy, jimiž obtěžoval od poloviny
roku 1909 různé úřady na Královéhradecku a jimiž
dokazuje své tvrzení.

Dne 12./9. 1909 zaslal Petr Hašlar, dělník
v Debři u Kosmonos, dopis biskupskému ordinariátu
v Hradci Králové, žádaje, aby mu byly vydány ně

jaké poručenské listiny po zesnulém biskupu Haisovi,
protože prý jest vlastním synem jeho. Vzpomíná prýsi nato,žechodilsmatkousvoudozámku
vChrasti,kdeprý mupanbiskupvždydával
mnoho „čtyráků“. Jednou také docela přijel pan
biskup za jeho matkou do lesa u Bradice, kde však

se s matkou jo nepohodli. Tehdá byla Hašlarovijiž 4*/, léta. Pocelou dobu svého života Hašlar na
tyto události z mládí si jen prý vzpomínal, ale nikdy
po žádném

v 31. roce věku jeho, to jest v roce 1907,

nýbrž velikého biskupa.

„Badou toma as tři roky, co jsem P Saslánčkan ka

novnik jmenem Josef Šimon mě povidá So tam m+
listinu s úrazovny e Prahy a še ji mucý vyhotovit.
Ptá se mě, vy se jmenojete Petr Hašlar? Jé, nato,
anc. Vás otec? Já; Vaolav Hallar, On, matka? Jó,
které prosim? moje vlastní somřele; 00; ta 00 se
mřele, Ja: Colestýna Hašlarova rozená Havlova. Vo
těcb slovech on se sarazý, zbledno celí a praví: Byře
hochu drabej, todle nevi tvuj pravej otec, tvuj pravj
byl biskupem, ne — né ty to nesmýš říct, alib mé
fe to neřekneš nikomu co šív bodu. On se celí třásl
a já plakal, políbil sem jej s alibil čestným alorem
fe 00 on živ bude vše sy nechám usebe. Všemě do
podrobne viprávěl. skrs jeho race šly od p. biskupa,
metince dopicy. I řekl sem jemu co já sy pamatoval
jeko mali chlapeček. Dne 16 břesna rok 1907 mě ode
vsdal co mě patřilo a 9 dubna rok 1907 jíš měl po
hřeb. Proplskal sem celé noci nad tim de otec tak
veliký sv a zajisté bohač s syn jeho chadý děloík,
který od malička v potu tváři volikýma mozolama na
rakou musy obleb se skály vydobivat.“

Tak tedy Petr Hašlar uvedl na jeviště roman
tické historie korunního svědka, ale již kolik let
mrtvého a rozhodně vymyšleného. Nemotornost to
hoto výmyslu vynikne, když si ujasníme, jak ne
myslitelno jest, aby biskup ku nepravosti používal
prostřednictví kněze cizí diecése a k tomu ještě
naprosto neznámého.

Kdo pak znal charakter zesnulého děkana
Šimona, neuvěří žvastu Hašlarovu, že by se byl
propůjčil za pomocníka v nedovoleném a trestním
počinání a že by byl Hašlarovi „prozradil“ pravý
jeho původ teprv po dlouhých letech, kdy „prozra
zení“ pro Hašlara nemělo vůbec žádného praktic
kého významu, protože pozůstalost biskupa Haise
Již na žádné nároky zřetel vzíti nemůže. Nedá se
ani mysliti, že by ještě před svou smrti učinil děkan
Šimon důvěrníkem svým člověka, který mu mohl
každým okamžikem způsobiti trapné chvíle před
soudem požadovaným svědectvím.

Mimo to ukážeme ještě, že v dopise o několik
dní později zaslaném děkanskému úřadu v Chrasti
liči „prozrazení“ děkanova Hašlar jinak, udávaje ta
kové okolnosti, které Hašlara usvědčují ze lži. O
tom však později.

Z kritické úvahy uvedeného svědectví děka
nova plyne, že Hašlar spáchal timto výmyslem nové
darebáctví na cti kněze mrtvého, jenž se nemůže
již hájit. A nejenom kritická úvaha, ale i autorita
tivní svědek vyvrací nicotnou báchorku o tajemném
sdělení děkana Simona.

Farní úřad v Kosmonosich, jemuž listy Hašla

rovy byly zaslány, byv požádán hradeckým ordi
nariátem, aby se vyjádřil 0 původci bídných utr
hačných listů a pisatele osobně upozornil natrestnost
jeho počínání, podal o věci následující dobrozdání:

C. 794.

Nejdůstojnější biskapský Ordin:riáte!
V nejblubší úctě dovolaji si připojití následující:
Z přebásených a s časem se nesrovnávajících

dat vysvíté, jako by Hašlar adával feru Kosmonosk.o
aa místo růsných schůzek a to myslím neprávem.

J6 jsem sde již 16 let a zemřelýE“ předchůic=,
který sde byl 60 let, nikdy se o J. M.Nejdůst p.
biskapu Haisovi nesmiňoval a myslím, še jej ani nesna'.

Tázal jsem se téš bývalé zdejší ospodyně al.
Laasové, které byla na faře zdejší 56 let, zda znala
Nejdůst. p. biskapa Haise, i řekla, še nikoliv; i tázal
jeem se, sda někdy byl též ns zdejší feře? [ řekia:
Kde pak! To bych musela já to věděti, kdyš otvírám.

S Hašlarem, myslím, po dobrotě še to nepůjde
a také si myslí, že se ho bojí; kdyš ce ma domlouvá,
trvá na svém.

Ze oprostého tonu a naprosté nesrovnalosti a
házení slov vysvíté zlomyslnost anebo popletenost
mosku, které, myslím, konec by se učinil rásným za
krošením, neboť s jeho dopisů jeví se neprostý odpor
tobo, co nesmyslně a báchorkami dokásati chce.

V Kosmonosích, dne 31. prosince 1909.
Václav Říha,

farář.

oliv Petr Hašlar prvýma dvěma dopisy
dělal dojem, jako by psal tajně z vlastního popudu,
vzbudily další dopisy podezření, že jedná z návodu
cizího. Dle listů těchto jeví se zasvěcencem Hašla
rovým náš „nejlepší český člověk“ Machar. Hašlar
v 3. dopise z 8. listopadu 1909 si stěžuje, že se
mu nedostává z Hradce Králové ani z Chrasti od
povědi a tu se obrátil o pomoc jinam:

ma do podrobna seroveň prosyl o tejnost a
KAZ T přídě Da p dne 7. t. m. do Mlade
Jeslaví a tam mě radil toto: A bych Vaši biskup

ské Visosti dopsal a později osobně se dostavil. A
bych vše do, boa řekl a šádal © yl Vaši bio

kupakou Visost, aby mně bylopostitaeté to“ 00Do mém otci čkatočně náloží. Pakli byok byl sa
veřejnosti. Byl jsem věra rád

mě básník Ms udělil i oto

kd tnut,“
TadobrádušeMacharova,kteráobjednala

hm

Hašlar dále znova v dobrotě dle návodu prý
Macharova dokazuje svůj domnělý původ a poznovu
dovolává se svědectví mrtvého děkana v Kosmo
nosich. Tentokráte však ještě s náramně důležitou
tváří sděluje, že má také v rukou 5 dopisů biskupa
Haise, jeho matce zaslaných. Jak patro, uvádí
Hašlar stále pádnější a pádnější dokumenty na
světlo. Přečtěme si tedy ten důležitý objev dopisů
dle vypravování Hašlarova:

Dne 16 břesna rok 1907 sy mě nechal p.d'kan
kanovník Josef Šimon s Kosmonor, saolati a jíš po
drahé mě vyprávěl de sem synem p. biskopa jenš
roka 1676—1879 i později v Kralovém Hradci úřa
doval a v Chrasti se zdržoval, dále že p. biskup měl
matinka moc rád, de akad matinka byla v Chrasti
tak neví jak ze scbaseli ale co se přistěhovali na
Bradlec tak še on murel dělati prostředníka. Dopisy
posylal p. biskop na mě a já je musel doručiti. Vaše
biskupské Visosti, ještě mooho toho c) mě vde řekl,
a ohadáček třásl se přitom aš kpolitováni. Pak odev
Pel trablík u stolu a dal mé poslední vůli mé pře
drahé matinki, kde mě matinke vše zděloje. Z dělnj
do můj pravej otec jest biskupem a co ji vše sliboval
a prošona se otrávila, co mám činiti a kam jíti.
Dále pět dopisu co biskop ptal matince. Vaše bie
kupoké Visosti! Pláča nad těmy dopysy neb muselo
to býti akratné a matioky. Poslední dopie co p. biskup
matince psal, přišlo jiá pozdě neb matinka jíš byla
mrtvé. V tom dopise dává p. biskap matince pokyny
roshodající, vněmš povidá farář Šimon pro Tebe při
jede odveze Tě na nadráši, dcóry sy vezme fořt a
Petřika dám do kadetky a Ty Cólopujdeš do klá
štera a Hašlara dám čólu do Terstu. Ubobá matinka
še to psaní nedostala dříve zajisté by sy smrd no
byla udělala. Odpuste Vaše biskupské Vioosti že o
těch psanich sem se dříve nezmínil, činil sem tak
proto de sem se bál šebích odopysy přišel, kdybych
je musel předlošiti.

Když již Hašlar nález průkazných dokumentů
oznámil, přistoupil hnedle k jádru věci, aby nepra
coval nadarmo. Hašlar také hrozí soudy a Macharem,
jestliže se mu nevyhoví:

Na sákladě toho oomě páo děkan s kanovníkřekl o těch dopisu a té poslední vůli mé předrahé
matinki a co sy jeko malí chlepeček: pamatují, na
základě tobo všeho „prosym“ Vaši biskopskou Visost
by mě bylo dáno „to“ co mě asi má patřiti. Neb jek
mě děkan sdělil še jeho jmění zůstalo ne biskupatví
Kralohradeckém kdys on zemřel. Tadíš prosym 0 „po
mofeni“ abych nemusel „syn“ takového světce praco
vati ve skále jsko otrok. Přijmu! bych třeba mýsto
nějaké kde bych si lépe a lehčejí chleb vydělal. Pakli
by mě bylo vše zamítnuto Vaši biskupskou Visosti
tak „rozhodne“ problašují že vše veřejně oznamym a
soudy budu vidobyvati a sajisté „Machar“ a jeho
spolu kolegove mě neopustí. Neb oni my radí nejdříve
abych žádal v dobrotě a prosbou, když to nepomůde
tak „právem“. Oznamoji dále, že dukomenty co sem
od matinkí jako odkaz obdržel, sem ochoten před
Vašimyočimyzničiti jen tenkrote, kdyš měbude
dáno „to“ comě plným právem náleží.

Blouznivý Hašlar jedná zde již z návodu za
kuklených zákeřníků, které blíže označuje v posled
ním 4. svém dopise z18.. listop. 1909. Je to če
ládka z „Volné Myšlenky“, která s Hašlarem chtěla
učiniti dobrý obchod.

„Jak sem předešlém psani Vaši bije. Jesnosti
psal, de sem vše dopodrobna vypsal velikému filosofa
a básníku Macharovy, a on mě poradil abych vše
ráději potichu a vdobrotě vše vymabal tak sem jej
poslech. Déle řekl básník Machar (kdyš sem jemu
ukázal poslední vůli mé predrahé matinki s poslední
dakomeaty) toto: Když Vém podobrém nepomůtšou,
Vaši povinnosti jest a bade aby ste vše soadně a vo
řejně rosblasy). Zároveň mě ohlasyl doktora právníka
který po prostudování mych dukomentu mě se zaručil
de sedarmo vše bude provaděti. Ač sem obe
můší prosyl o tejnost, nevím ktery ji
nedodrňol, sob přicházeji růsat politi.
oké velikani s prosejí takřka ovisra
seni coš já je vědy odkádi na doba po
sdější Ipřichásojí „ti“ jenš so jim říká
kacíři ač sou to spisovatele a volicí:
pán veliké poklony měskladají a nafzojí krásné zaměstnání ajoště ponímejem
abych je poslechl. Ano to ještě neudělám,nebod
tem spokojen svou prací otím a milují ji tak, še sem
takřke „vzorem“ svych opoladělníku,což ne jenom že
by dokásal zaměstnávate! ale dokášou i spolu dělníci.
A še sem peal Vaši bis. Jasnosti proto, še jako otrok
mesym pracovati vnejtěší to práci, neboť v tudobu
to mě „zabil“ kamarád azačal jsem okalu nenaviděti.
Nyní sase láskou Ina k práci ač stěžka sapomínám
na přítele, a kdyš přijdou „ti“ 00 cem jíš napsal sb
se mě poklonili, obdivují 00 mě jak statečně sypěl
ráci vedu a počinám. Nebudu Vaší biskopskou Jasnost

e obtěšovati ce psaním (možná deby to bylo Vaší
bis. Jasmosti optíšné) ale ukončují timto; Nechť Vaše
biskupská Jasnost rozhodne dle Vašehopřáni nebudu
ce jíš doprodovati, pakli mě Vaše biskupská Jasnost
„pomůše“ badu Ji pocelí šivot vděčen, paklibudu
novislišen skratka savršcn nechť příjmeValo

plakupaké Jasno o j dik. Zoufati nebudu! Ale pajdutam, pred matinka vo svý ednívůliac ma o .
Fraatiška Josefa L

Tam jemu věs do podrobna sdělím a poprosím
o radu.

NoboďnechcimémapředrahímuOtcori,a O DNP



Dále pros7m Vaši b'skapskoz Jasnost aby mě

ráčila do tutého prosynos f. r. odpověděti, p +0věď nedostano tak budu | bned psatí na kabinetní
koučelá? Jeho Veličenstva, oprosbos kdybych mohl
býti připaštén k audienci.

A pskJo vše dále tak, jak já bude chtíti.oroučim se v Úctě

Petr F. P. Hašlar
v Dobři dne 18 listopadu r. 1909.

p. Josefodol u Kosmonos.

Nevěřili bychom Hašlarovi ani tyto udaje o
jeho důvěrných stycích s Macharem a s jinými
„kaciři“, ale z lokálky v „Čase“ o odpadu Hašla
rově od cirkve uveřejněné, uzavíráme, že tvrzení
jeho o stycích 8 Macharem jest pravdě podobné.
Proto jsme oprávněni na základě jindy již proká
zané pokrokářské podlosti usuzovati, že celý tlach
Hašlarův je zcela sprostý hyenismus, spáchaný na
světlé památce + biskupa Haise, jenž zůstavil po
sobě dobrou pověst jako lidumilného a všeobecně
váženého církevního hodnostáře. Mělo se dokázat,
že ani takový muž nebyl bez velkých chyb a proto
se vyskytl lupič cti zesnulého. Zákeřným útokem
jest smělé tvrzení Hašlarovo. Přesvědčení své opt
ráme o skutečná fakta, která prokáží naprostou
lživost a přímo nemožnost spustlých báchorek
Hašlarových.

I. Pravý původ Hašlarův.

Hašlar také obtěžoval svými báchorkami dě
kanský a městský úřad v Chrasti. V dopise, za
slaném děkanskému úřadu v Chrasti 18. září 1909,
je křiklavý rozpor s bájkou Hašlarovou a se sku
tečnosti. Hašlar píše totiž o sdělení děkana v Kosmo
nosích takto: 3

„0 děkan) mé vypravuje, še otec tento 00mám,
byl četníkem a matinku sy nemlavil, pakod četafka ví
stoupl matinku sy vzal. Později se odstěhovals Chrasti
do Kosmonosa matinka již měle snamost p. biskapem
neb dvakráte zaní do Kosmonos přijel,
šádvýotomnovědě)nešjá,nebp.biskup zustal
umě a měposlal pro vaší matinku. Kdyš so
loačili podrube tak vaše matinka jemu slibila že tam
brsy zase pojede a take sa krátký čas se © Kosmo
Bos sa odstěhovali do Chrastia tam jelo ce
vy naredii.“

Na tomto místě je podvodná lživost Hašla
rova nejpatrnější. Hašlar tvrdí, že se matka stěho
vala z Chrasti do Kosmonos a pak opět z Kosmonos
do Chrasti, kde prý se teprv narodil. Faktum však
je, že se Petr Hašlar narodil v Chrasti 29./6. 1876,
pak se rodiče odstěhovali r. 1880 do Debře u Ko
smonos, kdež již zůstali.

Pravý stav věci objasňuje nejlépe zpráva dě
kanského úřadu v Chrasti, kterou uvádíme:

„Po svém vysvěcení ne kněžství 1373 — reforuje
nynější děkan Kobr — byl jsem ustanoven kaplanem
v Chrasti, kam jsem se koncem srpna přistáhoval.
Tenkrát bylo obyvatelstvo Chrasti usedlé, proto brsy

nel jsom osadníky měste, jejich povahu a hodnost,
O rodiaě Havlově doslechl jsem brsy, že oteo i matka
s odrostlé děti oddány jsou opilstrí — kořaloe, ano
de olzí majetek není před nimi jistým. Nemohu ce
určitě upamatovati, bylo-li to r. 1878 meb 1874, bylo
mně donoseno, že do rodiny Havlovy dochásí c. k.
četník Hašlar a jednu doeru ei namlouvé. Pamatuja
ei velmi dobře, jak obecenstvo chrastocké šehralo
na to, že c. k. četník ve slošbě (na stanici v Chrasti)
rodinu tuto, špatné pověsti, navštěvuje. Nasledek
návštěv Hašlsrových byl, že Celestina Havlova dme
26. února 1875 porodila nemanželskou doera Marii,
kterou mem. otec Václev Hašlar, bývalý detník, nevím,
dosloužil-li svá služebná léta neb byl-li ze slašby
četnické propuštěn, legitimoval sňatkem s C-lostinou
Havlovou 25. ledna 1876 v Chrasti usavřeným. Dne29.června narodilnse maošelům Hašle
rovým syn Petr Prontišek a 37. čsrvonce
1878 dcera Františka. Václav Hašlar noadil se v Chrasti

jsko obyčejnýdělník.Oba se píst a kradlia následek toho byl, de dle připojenépřílohy
rodina©Hašlarova 1690 vypověsena byla
saChrasti a maosilaChrast opustiti.

Pan biskup Haie zavítal poprvé do
Obresti 1875krátce před sv. Václavem.
VObrasti dlouho senosdršel vpodsimu
sačaly rozsáhlé opravy v sáémkaua ty
trvalyonepatrnýmipřestávkami hodně
dlouho do léta 1676. V době oprav pem
biskup v Chrasti nepobyl, na to 60 velmi

dobřeKrraé M$ přípis Hašlarův jest snůška výmyslů, ne
smyslů a tvrzení proti sdravému rosamu: Jako de
p. biskup © matkou jeho Celestinou Hašlarovou v zá
mecké sabradě se procházel, jemu dítěti kvítka trbal.
— Od časného jara aš do po posiního podsiau pra
cují četní dělníci v sahradě, ti Hašlarovou snali, ti
by to jistě nesmlčeli a bned mesi jidem rogaesli, tím
méné byse utejilo vypravování Hašlarovo o altánka.

Pak še p. biskup samýšlel Hašlarovou vzíti sa hospodypi a eo se tak nestalo, Hašlarová se otrávila, neb
že jezdil se Hašlerovou do Kosmonos, chtěl s mí

A aky atůfart tosmonoský„pradředkonl jetokschýskyatd., jaké to nesmysly©jaké nestvůry
do úst p. faráři kosmonoskémn! '

Z celého smotaného líčení Hašlerova připouštím
pouse, še jeho matka, jsouc 00 svou rodinou v bidě
s podsi, jiš v Chrasti neb pak = Bradloe posílala p.

biakupovi Foonebné listy a še p. biskupvo své dobrobějí nějský dárekoděliř-©

tila Hašlara, aby otropil poboršení profi
vi.

V Chrasti, 13, proslace 1900.
Jan Kobe, děkas.

-Nn

Očitý svědek současných událostí, dosud žijící
a veřejnosti zodpovědný, ČI zcela jinak poměry a
původ Hašlarův, který je tedy zcela prosaický a
všední. Že se Hašlar za vlastního otce stydí, lze
poněkud pochopiti původem jeho z rodiny pijanské.
Je snad duševně zatížen, proto trpí utkvělou před
stavou. Kořalka a Machar hrají důležitou roli v ce
lém případě!

Chrastecký p. děkan bezděčně projevil již
r. 1909 náhled, že nějaká banda Hašlara najala, a
náhled tento musí sdíleti dnes každý, kdo srovná
skutečnost s báchorkami Hašlarovými. Celé to ple
tivo lží a výmyslů je krátce přetnuto tou skuteč
ností, že p. biskup Hais do Chrasti přijel poprvé
27. září 1875 a po kratičkém pobytu ihned odejel
k vůli opravám chrasteckého zámku a vrátil se sem
teprv pozdě v létě r. 1876, tedy již po narození
Petra Hašlara, jenž narodil se jako manželský syn
29. června 1876. Tím ovšem padá to blabolení
o návštěvách biskupových v Kosmonosích, kamž
se rodina Hašlarova musila nutně vystěhovati 4 léta
po narození Petra Hašlara r. 1880.

IV.HodnověrnostHašlarova.| "Z

Jakou víru zaslouží Hašlar a celá jeho rodina,
dokazují úřední připisy z r. 1880. o a

L Opie.
Pod. 28. dabna 1880, Č. 375.

Na Václava Hašlara, nádenníka a jeho manželku
CelestinuHašlarova 3

v Chrasti.

Byl jste jiš pro vícero přestopků
proti bespečnosti jmění soudně po
trestén a nyní pro zločin krádeže k tu
hómu věsení na dobu 4 měsíců odsouzen,
kterfáto trest jste také již přestál.ím jest dokázáno, že jste os0b
nost cizímu majetku velmí nobespečná
a še padáte sa břemeno v obci. Ne tom
základě a vzhledem k usnešení obecního zastupi
telatva města Chrasti ze dne 22. března t. r. Da
řisuje se Vám, abyste do tří dnů, které se Vám
k urovoání Vašich. domácích sáležitostí povolají,
a celou svojí rodinou sdejší obeo na dobro opustil,
jinak by se proti Vám další fízení sákonné uavósti
musilo. Z toho nařízení odrolati se můšete k c. k.
okres. hejtmanství. :

28 /4.880, Patočka.
V. E.Opsal a zaslal polic, strážníkem 30./6.880.

"= Hašlarse zpěčovalvystěhovatíse z Chrasti,
proto podána záležitost c. k. okresnímu hejtmanství
v Chrudimi. —

u. Čs. 6367.

Vylisojíce správase dne 31. června 1880'76la'
304. vyzýváme obecní.úřad Václava Hašlara předvo
lati a jemu mým jménoln nafíditi, by ce svou rodinou
die rozhodnatí obecního úřada ze dne 28. dabna 1880,
čís, 315 do svého domova do 8 dní se ode
bral, jinak by šapem tem hnán byl. GB

Otom budiš protokol sepsán a jím podepsán.
Kdyby tohoto vysvání neuposlechl, budiž po

uplynutí lhůty Feřený protokol k dalšímu opatření
mi předložen.

C. k. okresní hejtmanství v Chrudimi, dae 31. čer
6 „4 VeD0e1880,

7 CK.mistodrěltelekýrade
Toply.

Tím končí se záležitost ovypovězení Hašlara
a jeho rodiny z Chrasti.

Předkové Hašlarovi byli oddáni opilství a kradli
lidem majetek. Potomek. jejich dal se do loupeže cti
mrtvých lidí a chvástá se s důvěmými styky s „nej
lepším českým člověkem“ a jinými výtečníky.

Nicotnost Hašlarova výmyslu o mimořádném
původu je prokázána: 1. zmatenými údaji Hašla
rovými; 2. vyšetřenými okolnostmi, které prokazují
fysickou nemožnost tohoto původu; a 3. špatnou
pověstí celého rodu Hašlarova, jenž nemůže míti víry.

Výmysl Hašlarův na prvý pohled je tak biz
zarní a pravdě nepodobný, že věřitimu může jenom
duševní obmezenec a propůjčiti se mu za propa
gátora může jen mravní sachátralec. Zda a jakou
účast měl Máchar v celé věci, nebudeme sami
rozsuzováti.

Jsme přesvědčeni, že bidný klep o synu
Haisově jsme definitivně odbyli a tím po zásluze
přibili na pranýř zvrhlost pokrokové současné spo
lečnosti, která se prohlašuje za výkvět národa.

Kritická naše studie bude jednou cenným pří
spěvkem pro kulturní historii mravně schátralých
poměrů nynější doby, ve které nevěrecký fanatismus
neušetřil ani hrobu katolického biskupa.

nU

Sociální besídka.
Tak h ozpátečnící“ v Be'gil.

Za katolické vlády, Která jest již po 26 let
v Belgii u vesla, učinil tento stát veliký pokrok.
Jen několik dat o tom ovádíme: Belgie má
dnea poměrně nejbostější síť železniční ze
všech států. Zádná jiná země neposkytuje tak

ljemnou a lacicou příležitost k cestování
ko právě Belgie. Od r. 1909 jsou Antverpy

nejdůležitějším obchodnim přístavem na celé
evropské pevoině, V žádném kulturním státě

motije se tak lacieo jako v Bolgii. Žádný jinf
ettt při tak velkolepém rozmacho průmyslo'
ubchoda a dopravy nemůže se pochlubiti tak
příznivým finančním stavem jako právě Belgiu.
R 1884 připadlo tam na blova 675 franků
státního dlabu, r. 1906 již jen 8:79frauků. Tak
výdatoě jake Belgie nechrání žádná jiná země
svůj průmysl a nepodporaje jej. Dia úsudku
samých evaogelických socialních politiků neu
činilo nikde jinde sa posledního čtert století
sociální zákonodárství a péče o dělnictvo ta
kový pokrok jako v Belgii. Za23 let s76 vlády
při neobyčejném stoupání rozpočtu nezavedla
kutolická většina avi jedné nové daně kromě
daně z lihovin. Od r. 1880 až do r. 1907 klesl
počet analfabetů v Belgii o více než polovici
— 1 21%, na 908%, Školství vyvíjelo ae utě
šeně a povšechné vzdělání obyvatelstva vzrostlo.
Protestantský patížeký„Tempa“ dodává k toma:
„Vláda pravice v Belgii dala Belgii krásné ob
dobí blahobytu a štěstí.“ A časopis „Tribua“,
vrgán to svobodomysiných zednářů, píše:
„Belgie může platiti za vzor a příklad jiným
evropským státům.“ Belgie, ač rovná 80 sotva
polovině království českého, má obrovské bo
batství kapitálů uložených v cizině. Dle nej
novější úřední zprávy má v Rusku 441 mil.
franků, ve Španělsku 397 milionů, v Koogo 828
mil, v Argentiaě 290 mil., v Německu 244 mil.,
v Egyptě 219 mil., v Holandsku 70 mil., celkem
tedy ua 3000 mil. franků.

Soelalistický milionář zemřel.Berlínský
boháč Pavel Singer neměl ovšem pro duševní
život sociální demokr:cie významu; k jebo
vůdčímu postavaní v německé socislní demo
kracii dopomohl mo jeho smysl pro finance
strany. Pavel Siogr byl židovský milionář ber
linský, který od liberálů přestoupil k sociál
ním demokratům, když se přesvédčil, že eoc.
demokracie stane se dědičkou liberalismu. (Jeho
příkladu ovšem následovaly brzy celé statisíce
židů, kteří zpozorovali, že pod radou vlajkou
kyne židovekémo kšeftařství lepší budoucnost.)
Lidovým řečníkemSioger nebyl a zaamenal více
na berlínské radnici než na říšském sněmu.
Singer byl s počátku tak jako Bebel nepříte
lem odborových organisací právě tak jako
v poslední době proti pořízení agrárního pro
grama strany. Stál vždyckyproti liberalipma,
ješto zastal dobu, kdy liberaliemnpronásledoval
sociální demokracii, byl proti epojenectví so
oialisticko-Jiberálnímu a nebyl také stoupencem
kaltarního boje, jsa protivníkem všech výji
mečných zákonů proti katolíkům. Ježto také
hlavní generálové červené armády v Némecku
Bebel a Volimar je:u jiš invalidy, je úmrtí
Sipgerovo, který předsedal všem socialistům
německým, pro jeho stranu ztrátou velkou.

Z Českoslovanské záložny. Střádankové
od 'člení, jež záložna v prosinci minulého roku
zavedla, velice dobře se osvědčilo. Až do dneš
ního dne vydáno je 70 střádanek a ušetřený
obnos za krátkou tu doba činí přes 2000 K,
ponejvíce lidí chudých. Viděti « toho, že při
dobré vůli i z mála dá se Řetřiti. Střádanky
Českoslovanské záložny jsoa nejlepším dárkem
pro dítky, jež se tím očí šetřiti na věcech
zbytečných; s pokladniček vkosné vypravených
mají radost a těší ae z obnosů ošetřených a
vkladní knížce přibývajících. Jaké obliby se
vtřádanky Českoslovanské zálošny těší, svědět
nejlépe, Že i z venkova nás docpázejí žádosti
ta zaslání pokladoiček. Velkou záslubu o tato
rozšíření má i vld. duchovenstvo, na něž jsme
ve obrátili se žádostí, aby naše střádanky od
poručovalo, zejména při výhodném zůročení.
(Vis insert v dnešním čísle.) Nedošli jeme
bohužel všade porozumění a n-ší akcí, jež
erměřuje k osamostatnění a bohatouti našeho
lidu katolického; neš přece velká část vid. da
chovenstva nám vyhověla; ba sami si akci
tato vzali sa vlastní. V této obětavosti jako
zářivý příklad stojí vdp. J. Špále, katecbota
Velvary. vdp. farař a dp. kaplanem s Unětic
a vdp. farář K. Bartovský z Citova. Doufáme,
že i ostatní vid. dachovenstvo podá nám ruky
pomocné a tak pomůže šířiti střádanky Česko
slovanské záložny v celé naší vlasti česko
slovanské. V nejbližší době obrátíme sena or

střádanky naše baď pro spolek nebopro jed
notlivé členy doporučily. Doufáme, že i zde
najdeme porosamění a že brzy nebade jediného
spolka, jediné rodiny, ba ani jediného dítka,
jež by neměly střádanky Českoslovavské sá
ložny a nás bude těšiti, že činíme vše, oo nám
možno, by lid náš katolický 60 osamostatnil
a Šetřil na budoucí léta. ,

PRVNÍČESKÁzs ANOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Provádíaamejvýhodnějšíchvět stazobnía pemaijní
Žádejte prospokt.



6hcefe sevýhodněošatiti2?
Vyžádejtesů. ihned osory pánských látek

>knahlédnutí. (Zvláště vsorlátky » Palméra«)
ed fy = ED.DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní českýsasíletelský sdvod | soubonníhozboží
1x sal.r.1876.

Kulturní jiskry.
Telstoj v Japemsku. Těžkose tázatipo

úspěšných praktických výsledcích Tolstého učení,
které vykazoje tolik odporů a nemožností! Vždyť
Tolstoj naposledy sám a trpkostí prchl s místa,

(ješ se soažil tak dlouho reformovati dle vlastních
zásad prakticky! A nyní? Patřme, jak vlastní jeho

(pokrevenci bádejí se a soudí k vůli hmotnéma
sisku o jeho spisy! Proto japonská vláda, která
není nijak zpátečnická, vystihla bystře, že by
nauka Tolstého nebyla nijak národnímu rosvoji

„poddavých zdráva. Proto sakézáno v Japonska
vydávati spisy Tolstého. Tedy stát, který byl od
pokrokářů prohlašován za tolik osvícený, projevil
silnějšího policajtekého ducha než Rusko.

Kde jsem tmářit V odpovědisvé na do
tesy po událostech ne universitě krakovské v posl.

-aněmovně 10. t. m. oproti přání projevenému
v jednom dotazu, že by belo bývalo lépe, kdyby
přednášky o sociologii byly bývaly zahájeny na
světských fakultách, prohlašuje ministr vyučování
br. Stůrgkb, že pouze bohoslovecká fakulta po
dala mu příslušný návrh. — Zato ieraelští sta
denti smobli se zatím na tolik, že sociologioké
přednášky rošili. Taková jest pravá podoba ši
dovskébo pokroku.

Bázný soud olympských prakov
míků. Masarykovci dělají velice krátký proces
s těmi, kteří náhodou zapomněli před nimi po
kleknoati. Vymrští se s brubého praku několik
ještě brubších kamenů a řekne se: „Zkrátka a
dobře.“ Že pešpinila pokrokářeká klaka Emmu
Destinnovou, jest jiš dostatečné známo. Maozi však
přeblédli, jak skrátka s tareckon ležérností popra
vil Zeyera Macbar. Ten drtí Zeyera v „Čase“ dne
5. a 12. t. m. touto jovišovskou kritikou: „Zeyer
byl slaboch jako člověk,slaboch jako básník .. .
Předloby. které měl, sředil, smalichernil, pokazil
— pozeyerovai vše svým jednotvárným způsobem
bes smyslu pro barvu doby a formy její. — Né
kolik mých řádek o Žeyerovi vzrašilo nékolik le
bek v království i markrabství... Maě je lbo
stejno, jak kdo .a co myslí a jak 0 tom a onom
soudí . . . Hlavu si rovaat nedám sikým, a každé
kantorování je sbytečno . . . Zeyer je mně přímo
typem českého katolického pošeara. Človék me
upřímný k sobě, neupřímný k ové práci, neapří
tmný k světu. ihoketuje se vším, před čím se za
staví. Nemá úcty k svému umění a pracuje bez
pocita zodpovědnosti. Je mi protiven. — Boud
svůj a sond těch lebek odkazuji budoucnosti —
jsem jist, že bude konstatovat, že to byly lebky
prázdné.“ — Ale která lebka to sde nejvíce duní?

Kostelní práce
pozlacovačsíké a řezbářské,

snovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIEULEC,
umělecký závod v Hradei Králové.

„Cstnáusnáníod vid. řadé duchov. kdisposicí.

Školský obzor.
ftesk framncensskéhoropubiikáne

ma moderní Školu. Liberální rovno „Tempo
meullleura“ uveřejnila tyto řádky: „My staří re
poblikání čekali jsme mnoho od školy a od jejich
vychovatelů pro osvětovou činnost lidského ducha.
Pr. gramy, všeobecné rukověti, občanská morálka
e realof nauky byly čisté deistické. Bůb a po
vinnosti, k Bobu byly na svém místě. Žádná
cirkev, ani církev římská neměla ve Škole roz
bodšího alova, dádná nedominovala, ale každá
byla respektována. Bobučel — všechny tyto krásné
představy laické o škole jsou ty tam. Valná část
„ačitelstva, větělnou to Špjbevci a křiklouni, ne-.
majíce svého přesvědčení, ukládají škole jiný ideál.
A jaký ideál! Vyrvati Boba ze vědomí, učiniti
s každého frencoazského dítka nesnaboba, mate

křesťanetví. Tákový je“ten“ duutoý progfam,

Šřdtňm domokrecie. Dosla bec obalu prani,

pravíme „ že je to pravda a pravdu blásati
je krásné, i kdyby nás očkdo povašoral za něco,
čím nejsme. Republika bez Boba s1smená konec
republiky, demogracie bez Boba je sesurovění
lidstva a národ bes náboženství jest jen optěním

po 60 všemi vředy, 8e všemi zločiny a Dědamiidskými s nejemůtnějších dob lidských dějin.“
Velikelopý dar na dostavění prvního

katolického ústavu ku vsdělání učitelů poskytl
nejmeuovaný ředitel z měšťanské školy, z diecése
královéhradecké. Právé odeslanými 500 K dovršil
dar na obnos 2000 X. Dar teoto se strany nej
povolanější je nejvýmlavněji podavým důkazem o
všenárodním blubokém významu toboto sáchranného
cábožensko-kultorního díla. Překvapuje v době,
kdy avykli jsme slyšeti o velikolepých darech
pouze na díla prostě národní, nebo charitativně
lidamiloá, aneb ne „Humanitas“ zoémé interna
cionální apolečnosti s pěticípou hvězdou. Nejme
novaný šlechetný dobrodinec vatoupil do menší
řady nejprorravějších upřímaých národovců a
praktických křesťanů. S moudrostí užil hřiven
svých Bohu a národu celému! Adresaa: Katolický
ústav učitelský (sekretariát spoliku)Babeneč-Praha.

(s

lzeCarneval I9ll <;
obrátíte-li se při svém nákrpu na

firmuFejgl 4 Byčiště
Jiříkova tř. proti nov. labskému mostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

novinky v plesových ozdobích, vějíře,

nÁLYbedr. a a arše, Ináre„ SOUpravy V 0 benů,
bílé vesty, veškeré klatovské prádlo,

moderní kravaty atd.

Kněšské kollárky
a patentní náprsemnky bez háčků.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo.
EB ,„Wzájemnost“í mm
eS* v Hronově čís. 186. “U8

Vývoz Inčaého-a tmodního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k simní sezoně:

Modní látky vinčnéi praci, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZefÍPY na kokile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

M$“Výbavy pro nevěsty "U8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 2J K zaaí

láme vyplaceně. 1 balík H zbytků vkusně rozdružených===- sal. =.
Obdršíte to mejlepší! |Křesť-sociál podnik!

Girový účet u Ústř. banky Účet pošt. ,
č. 111.610.

Českoslovanská záložnaVraze,
sapsané společenstvo a ručením obmeseným,

Spálená ul. ©. 9. 1.

Zárokuje vklady 4:/,*/,—4"/,*/,dlevýpo
vedi ode d.e vložení do dne vybrání.

Zepůjčujesvojestřádan ky úplněbezplatně
a vklady na ně očiněné úročí 5*/, bez vý

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelsy. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů30. listopadu1910 K 410000—.

Poskytuje zápůjčky oa směnky»ručiteli
(Beb pojistky), us byp-téky s morem libo
volným, záloby na ceoné papíry, eskootuje
faktury, obstarává nákup sboží pro své členy,

-koupi a prodej cenných papírů sa hotové i
na splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd..

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
schovává v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložna podléhá povinné rovici Jednoty záložen.
Úřední hodiny dop.od 1/,0—12, odpol. od /,3—5.;

čes. spořitelen.

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesoě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
vwJosefově

(dříveK. J. Saibert.)
Tamtéž Ilse dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétoy, obos jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za člsté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve Štěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odhadnatou prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉLA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové. ===

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

kórát 15 =. — Praha,

86, - :

Sklady:

Ferdinandova tř. 48. — 6 :

Cenníky zdarma a KŘ SSBoyfranko. S V%
Nejmišší měsíčn

splátky.

= P. T. duchovenstvazvláštnívýhody. a

2000060600()6606GGG60G06G66

Šeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knišky
= za49 až5%=

úrok ato dle výpovědi, =
SHP“Složnílístkynapožádánízdarma."UB

Uhlí nejlepšíjakostice nejlevnéji.1
3090000660G00606666E6



Doporučujeme =—=——————

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
nábrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém elohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a ros shotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím ae na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

ORP*>Závod založen r. 1898. "a

Přesídlení!
MB“Sklady "fi

ty K. V. Okuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.

Uznaný zaza nejvýhodněji a nejlevnější nákupní pramen v Rakousku veškerý

koslel noramenlů
le, praporů. příkrovů, koberců a

ovoráo mmáčiní ve výrobnách|jsejsta:závodu v Čechách, o. a k. dvorního Kotjava le

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové osnníky, tozpočty, vzory 8 6 zboží
k výběru franko.

Bes velkoměstské rožie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní afly ns venkově, čímě M
my u o 20%, neš všadeinde. " hovaší
Jahil. 100Jet. trvání a40 let. vlastníčimnonti.

Adresovánívědy doslovné ve vyprošuje.

KEBI X CBDX G6 X EBDX EDA ,

$Jan Horák, É
; soukenník
x v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

M
M

č vlněnýchlátek
Z své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná zmámÍí zvláště z kruhů vele

sm důst. ducbovenstva svědčí o poctivé ob
JZ Sluze mého ryze křesťanského závodu za

i dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosim, malou objednávku na

zkoušku.

| Volojemnélátky na taláry.
Ú Též na oplátky bez zvýšení con!

XeDCSDXKODX6DXG8X

Podobizny nejlepší!

„F LANGHANS,
o. a k. dvorní fotograf,

Hradec Králové
Adalbertinum.

UASUUJÍCÍ a ZASUUDU6
„n8 vysokou

skýchstrojů, on motorůa šicíchstrojů,

Boh. Mareš ©v Třebíči.
(Horava).

© <38844834 dr4
uš ERh | 1
ží O zdlošísílekzeSilidzsští
BEElis Tlí110 35. Sašišleo «S

E oi jdi jšié
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<
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Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma) M

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)ES
M Oratr P, J. Nodkudiy,faráře vo Týprachtisleb)
Mdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva jf
M svůj osvědčený a často vyznamenaný

i výrobní závod k
4všech kostelních paramentů,(

t Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka (ž

H 6 Bapožádání | franko zašlou.

sa příčinou přestěhování za levnou cena. K vi
děníma městských jatkách v Hradci Král.

B a

První českýkatolickýzárod re Vllní.

František RuberDílna ku vyšívání
"a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebes a

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

Mřeséíná listy
(exoffo)40 kusůza 60 haléřůnabizi

Biskupská knihtiskáru.

30606606660666606366066

Veledůstejnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujeci dopo
raěiti veškeré kostelní nádoby a

áno, adoto: mou>.rance, kalichy

sev opr, abnáaky,padáky,
„církevním vyhovující. k

Kaa úvodnílntodela.zlatía stříbříneboprotido
za Bové vyměčuje. Hotové

Předmětyalneb ey zon aR00 povíldpozněemní.Práe

C
cln nášiní ze seříbro véhoLčtaséhovšdymaskladě

Staré slato, stříbro a drahobemybupujs un nejvyšší osmy:

JAM STANĚK,pasiéaolsolgur
Praha L, ul. KarolinySvětlé,čis. 10.n.

Sklad
madonek,



bošenskézáklady E, Eo 00dějedane
Asi za poliikáké y mladočeské nebylo čilej
šího katolického hautí, ač krabý ma
eocialistický ta s vybísel, aby se katolické
spolky zakládály. Teprve v době nejnovější,
kdy zaslepená přímosuřivost protikřestanské
usiloje všéčhoo nábošenské přesvědčění a ch
tění vybláditi, katolíci se čile organisují, aby
odráželi útoky a obhájilizáklady, které nesbytny
jsou pro opolečenský řád, mravnost a jistotu
všelikého práva. Pane dre Huídku, jsou Vám
jako člověku všestranně vadělunému tyto sku
točn snámy?

opírá se Bůh, nesmrtelnost duše, plivá
ee na vše, co jest křesťanské, tvrdí co, še Krista
Ježíše nebylo, že kříž ve škole znemravžoje a
mnoho ještě jiného. Pane dre Hnídku, víte jako
člověk všestranně vzdělaný o těchto vě:eoh, 0
kterých se tak mnoho mluví a píše?

Katolici jsoů přesvědtsní, Zu mají právo
nejen přirozené, ale také positivní, aby se proti
všem těmto suřivostem bránili. Za tím účelem
se uvědomují a organisnjí, proto pořádají sdhbůze
a vydávají své noviny. Bylo by to nepopira
telným svamením jejich úpadko, blouposti a
zbabělosti, kdyby tak nečinili. Pane dre Hnidka,
mají katolíci právo své -uáboženství bránit,
mebo takového práva nemají?

Včele všech protináboženských duchů
jdou volní myšlenkáři, jejichž protikřestanský
názor není ničím vědecky odůvodněn, neboť
jest pouhým opsáním Haeoklových „Světových
Záhad“, které v Německu nejpřědnějšími očenci
jsou odmítnuty jako libovolná a lživá tvrzení.
Jest dokázáno, že ha enobýdh mistech ográr
nici s volnými myšlenkáři jsou za jednoa jejich
tisk vydatně podporují a rozšiřají. Z toho jde
Da jevo, že agrárníci o klamu filosofického a
vědeckého názoru volných myšlenkářů nemají
ani ponětí. My katolíci tvrdíme, že jeme o
všem tom dobře informováni, ač nekřičíme na
schůsích o všestranné své vzdělanosti a při
pravenosti.

Pane dre Hoídku, jest Vám známo učení
volnomyšlenkářeké a činíte si soud o jeho ne
bezpečných společenských důsledcích? Pane
dre Hnidku, jest Vám známa podpora, kterou
poskytojí agrárníci lidem, hlásícím se k asar
chisba ? Žádáme Vás, panedre Hinfdku,slušně,
abysle nám na několik táchto otázek odpověděl.
Ošekáéváme Vaši odpověď tím jistěji, čím upči

Z OBE EARENAKLEO
tořál.

abyste svá obvinění před touto veřej
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rání o páně Berolbověé Ati.

O„půdní Bartoškova avelbýchlgnkářů člověk. o
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enlš taky četřit; vy dva se k sobě hodíte jako
ryba k rodě.. .«

A tek se Nepustil přiženil. Začalo nové ho
spodaření. Aby se společné jmění rozmnožovalo
ještě víc, vymobl si do obsáhlého stavení šenk.
Nepuatil se dřel za dva, Nepustilka za tři. Lidé
o mich fíkali, jaké body si někdy popřávají:
oDvakrát týdně ti marnotratníci okrajují červivá
jeblka, snědí je a zapíjejí zelnou rodou.« Jednou
týdně pro nějaké malichernosti nedal Nepustil ženě,
še Bení bospodárná; a ona zase nějmíň dvakrát
mu „nadale, že: nešetří a rozbazuje. Nepustilka
od dření hrbatěls a sesychala se, chodila v ta
kových hadrech, že ji cisí příchozí považovali za
Aašinetářku nebo zlodějku. I dělnice, když byly
příliš nedbalé svého zevnějšku, byly kárány od
bospodářů výtkou: oChodíš jsko Nepustilka.« A
starý nosil místo Šlí uzlovaté provásky, Zsměňo
val na nobou dřeváky za boty jenom v neděli.

oKoukejte na tu Nepustilku«=, ukazoval jed
noho fošmourného dne Vacek. +Už zas běží
s vidlemi na pole jako koroptvička. Před třemi
dny ji trkla kráva do oka, až si myslile, že jí
vyteče. Ještě ma nad okem živé maso a už běží
jako s keserem| Vtělený bladl A zacouraná jeko
cikánka! Pro koho ti lidé tolik škptí, když žád
ných dětí nemají P«

Nepustilka na vzdáleném poli kuchala vid
lemi do bromádek 4 takovým chvatem, jako by
vyrýpávala dismanty. Pot z ni jenom lil.

Končila práci... Utřela si čelo drsnou
dlaní a vzblédla k obloze. »Hm, připravuje se
na déšt! Dobře, že jsem šla dřív.o
a Mrskla blavou na levo. Po zablácené silnici
hrčel Jandaur. sKam pak, Tomášku, kam?« usmí
vals se Nepustilka jako posvícenský koláček.

sNo — tady po té silnici.«
»Co psk je Vém, Tomášku| Vy si pořád

jezdi jako brabě <= projíždíte se ve spo'ečnosti

vzdělaného světa. Dle toboto opličáckéhonázoru

poojednávaníotázku o člověku,dno zděléványi učebaice a
čítanky, jak nedávno za příklad svedli jsme
pedagogického spisovatele Vorovku. Zabývá
me-li su tedy věcí touto obšírněji, neběží námtolikooBartoškaajehodruhy,nýbršocelé
vrsty vzdělanců, kteří tak yllenkovitě

na lep dryúčalotví, které s meslýchanou
smělostí předstíralo vědecké základy.

Jest znamením banby, kterou nesnadno
lse smazati, že oedávná s ny kultura sa
přábla se ve jho této světové mystifikace s
ohromné lži. U nás pak jest to velmi ematným
vysvědčením pro duševní sdatoost pokroko
vých činitelů, kteří mohou se upsati o přísně
věděcké metodě a kteří zejména na podkladě
tohoto opičáského názora poblíšejí s patra
zabedněnost nás „klerikálů“. Marně zo straný
katolické již dávič důkazováno bylo, Ss Hneuk
lova tvrzení nemají vědeckého odůvodnění;
nic naplat, všechny důvody naše o jsoucnosti
Boha, nesmrtelnosti duše, o vyšším účelu člo
věka byly přezírány jako obrana tmy, zpáteč
nictví a blapoty. úznalí jeme za nutno
promlaviti o těchto věcech obšírněji, aby vy
ovitle duševní otročina volnomyšlenkářská a
aby ozřejměn byl způsob, kterým rozliční vsdě
lnocí e našimi náboženskými pásory nakládají,
nedokazajíce nic jiného, než úžasnou lehko
věrnost a naivní nekritičnost, Těchto našich
řádků jest tím více potřebí, čím určitější jest
ekutečnost, še materialistický názor světový
ovládá veřejný život a sasabuje skóro všechna
jeho území. Oavítíme-li pramen tohoto názoru,
bude zároveň sjednáno jadno, jak naše kultora
co nejdůkladněji ce Haocklem blamuaje.

Předem jest jisto, še Haeckel na pode
přenou oné ohromné mystifkace dopouštěl se
četných podvodův a aváděl jako vědecké po
znatky to, co jakšiv nevidél než ve své fantasii
a co nikdo z přírodozpýtců neměl v rukou.
Postačí, když uvedeme určitá faktu.

Haeckel praví: Nepředpojatí jasykozpytci jsou toho mínění, že | pojeová
mluva zvolna vyvinala se se svalové řeči plio
cenních opio.“ A ne jiném místě tvrdí Haeckel,
že svuková řeč opio jest předchosím staphém
kartikalované mluvě lidské. Přesvědčímese prý

tom. skoumáme-li fysiologické gáklady obou
. Zatím však fysiologické základy (ústroje

lovy) jsou u opic i u lidí stejné, proto fyai
logické ústrojí opio není předchozím stupněm
ústrojí lidskému. Tím však. jest. podán. dej

epší důkaz o tom. še k řeči jest potřebí ještě
ocela něčeho jiného, "neš jsou ústa a jatýk.

těmi potřebadi jsou mgělonky a pojíhy.
liocenních opic, jakopřed ů Alováka, nikdoeviděl, vikde nich nezÚstalo ani stopy,
tm méně pak mohl kdo slyšetí jejich mluva.

přece odvažaje ve ifzeckel tvrditi, že ne
ředpojatí jasykoz toi odvdžejí mliva lid

ou « řeši opičí! Konečbéani ze zvuků ný

fto opicnelse pro přechodk řeči lidské
ščebo vybráti, u všechny pokusyv som obleda
ysněly do prázdna. Hueckel mluví v sepř

pojátýčh odeneíh a stouperci jeho, kteří vyhíkají zarážející jedoostranností, ovšem ne

nejooBTEjšChPTRU,PUM:dOMYMREjeto toe.
Ale taková ubhé solka jako jé dává keždý den
jen kravám dobrýtro. Jo — kdybych se mohla
každý den takhle povoziti Kdyby můj nebobý
Ferda byl dospěl, mutel bý te státi fiskristoa
jako vy. Hned bych si k Vám eedle.c

oVite co, tetičkó, teda si sediléte. Jate-li to
Jik pracovitá, ať si trochu odpočiněte.«

A Yý, delmo, opravdu steróu tetu vezášete
do landauru ?«

ol s těmi vidlemi. Však jste taky paní. Ne
musíte pořád jezdit jen s trakáltm «

>Vy jste přece jenom duše dobrá, Máta
uznání k lideín těžcepracujíčím.« Auž si tedála,

Lidé jdouci z Ubrova zastavovali te a srááli
se hlasitě.

vé , vy jste najednou zpanětěla|Jede si jáko královba s Šezlém verocé.«
sAťsi«, šklíbila se pasržérka, »věsk landaury

nemusí být jen pro městské darimochléby.«
Odkrytý lahdaur brčel dále kolem rybníka.

>To si vězete, Tomášku, divnoů nevěstu«, řeho
lila se Kvapilka, která tam Sdítnala prádlo. +Pořád
lidé, proč se neženfte a vy, šelmo, jste zarith špe
kolířoval víc na penísenež na krásu. Ale tněl

jste si ji trochu lp vystřojit, aby nedělala luký
rovanému kočáru banbu.e

+1 to jedno«, bdpovíděla Nepustifta, »však
se atlasové šaty koupí i se závojem; jen když si
teď nezablátím lakýrky.«

»Koukejme, konkejme! Nepustříka si z toho
nedětala níc, když ji kráva plčhůa robrem do okal
A teď se najednou bojí, aby nedostala od bláta
do cbodidel reumale křičel u první chslépy
truhlář Vozáb. »Pótom že se vede sedlákům aje!
Dávají se vozit i ke kompostu a k mrvě v ko
čáře. Takových časů nezažili nikdy. Naposledy
budou kupovat i pro koně Mlobouky se pitrosí
mi pery a kozém budou dávat cůkřované nud
ličky s máslem «

mobos se pak dověděti, „še takových] učenců

fe omysle Haeoklově ve není. —
Klakodaí! Jest výra velkéhoMůliera, k ve vědě jazykoapytad

her větší váhu,neš borní el.
by nalodí: „Neni

volovaly | mířeti s wlesw. Ale mlaviti
může zvíře jen tahdg, kdyů stano ae myslící
bytostí. Potom a lo by (o JI uvíře, nýbrž
člověk. Č.ověk mlavi, ale šádné zvíře nepro
mlovilo míkdy ani vlova. Řeš jest naším Rubi
konem,ašódnéséřeasnoodvášíjejpřehroššte.
To jest na skutečnostech zakládající se odpověď
paše těm, kteří mlaví o vývoji a kteří věří,
Se přapočátky lidské činnosti odkryl u opic.
Řeč jest něco hmetatelnějšího, neš rýha v moska
nebo tvar lebky, ona pepřiponští «ytáčeka
žádoý přírodní a sebe významnější výběr není
s to, aby ji = ptačího zpěvu nebo s křiku
sviřat zyvodil“ ,

L Ranko praví: „Ustroje, kterými člověk
vytváří zpěv a mlava, mé tak zvaná člověka
odabná oplos v takové míře,že člověk,kdyby
imi byl opatřen, mnohem dokonaleji ke spě va

a k řeči by jicb používal. Rosdíly tády jevu.

ale jeví a více na provpieh opice, mašlí dlověha.Mlora lidaká podstátaě ma tbáhto ústrejích jest
nezávislá, neboť jest vlastností našeho ducha.“
Jsou to tedy článkyvíry a ce vůdy, kteté
Haeskel již sedmatřicot let probáší, jestto pra
věraost ve vývoj člověka z opice i přes pro
testý odborníků.

+Z jedné odrady lidi-opic v dobu plio
censí vyvinul se nemlavicí človok (Pithecsa
thrapos alalos), a s něho konečně povstal
člověk mlavfeí.“ Jak krásně to zní! Člověk by
bnefl myslil, že HMaeokel tehdy byl
Přítodozpyteo Ratzel věst těkové
Haetklovy odpravuje takto: „Nejen Haecklův
nenjlavicí člověk (bomo alalus) zmizel v zapo
medutí, ale také všichni ti nodokobale mlavící
a švatlající, kteří přišli po úěm, noněli téhož
osadul“ Takovoojemnou iroaií skatéěný badatel

odbývá bo] výmysly.SlavnýVirchowúd
adě přísné vědy prohlásil : S eože námahy,najíti- vosotopný + daly

marny. Nehí žádného protomuthropa (člověka

opice); sadosté Í m článek mezí opicemi8člověkoná býl výbrorefo -síiui“ Tale ovádeutví
nejpřednějších badatelů mohli bychom o maohé
Jiné roszmobžiti, ale již na nich jest dosti, aby
myslícím lidem bylo sjevno, še Haeckel nestaví
svá tvrzení na posnatních vědeských, nýbrš ne
bejoé své fantasii a Zo naši voluí myšlenkáří
s-dremBartoškatmbrajíúlobaneskonalesadě
ou, když s nevědomosti nebo s osti tyto
vogcí nepřevdy opou do hlav ových českých

stoupenců. Jik (o sví vznešeně vypadá, když
dr. Bartošek na očhůzi s vášnou tváří pronáší
tuto Velikou myšlenka: „Není to hasbe a ne
útydďmese ze to, še pocházíme z opiel" ACte
dr. Bartošek stydí nebo nestydí na tom nám
nezáleží, sa to věsk jistě musí 60 styděti
člověk, kdyžvidí, jaké neobrabanosti dr. Bar
tošek páchá oa účet české kultary.

Slyšme však ještě jinou zajímavost! Hao
ekol vydal vědetkoa knihu: „Systematioske
Phylogoaie“"a'"jelřbožbylaurčenapro odbor
níky, vyjádřili sev ui, že jeho vývoj člověka

E
Sutslo poprokémt. TFemálekdverně zaho

vořil do zadu: »Důjte ty vidle sem na hboslík,
musime lahdeur zavřít, aby Vám déšť nepokazil
tosletu. Nesmím přece Břiběnku přivést jako
smoklou slepici, to by -byla pro mne hanbs.
K Vám jeltě daleko.«

, oMJe Vy jeté, Tomášku, Feřina. Že si 6s
tnnou dáváte takovou prácí!No — alé za sdro
Hlost jéště něbyl nikdo bit. A tady jsbu skóre

promluví.« A v skrytů duše svě ořmiňovala,
še mslije dome Tomáškovi přisprledobré sve
vice. Starý snad budé bručet, sle pak me36

Kočár „již skřípal u stavení Nepustilova. Na
okno povozu bylo bušeno : »Teda už zastavté!«

»[ to by, nebylo vpořádku. Jáohla byste si
zemaset na blátivém dvoře něby.« Lándhur zabnul
do dvora ...

Nepustil právě se díval okrem. Kdo to jede?

Nějský „velkýpo — a tak najednou! Zahlel «obouvsí si rychle boty. Pak sáhl po vestě, Venku
na zápreni s úklonou otvfral Tomášek dvířka.
»No — ty maškaro — ty's mna pořádněpolelalke,
boukl hospodář. »Vyvádíš jako o ostetcích.«

*No — no, kdybys nebyl krobifm, mohl
bys se někdy takhle pobódřněsvéstz pola taky.

Radši jdi a nalej tomuhle dobrákoví piraprledobré slivovice, ať se v tom dešti záhřejele Ne
ustil mizelve dveřích bruče di: „Taková ko

medie, abytečné vydání.«

Tomášek poděkovalza štamprli,P olízlse a snovu otevřel úste svá, ukrytá pod rezavým
knírkem: »Prosil bych zároveň,panímámo, abyste
mi se svezení zeplstila hneď, Nemám žádných ka
pitálů, oves je drabý . . ««

oCoóže? vyvalila oči Nepustilka. »Já jsem
přece myslela... „«



trágt mola „Eatwarf“soch darchwegdenCbar
akter sinas sabjoktiven Geschichtsbiides). Nebo
jak volně překládáme, nu jiném místé kolby
té praví: „Rozami 60 -immo sebou, fe důjiny
o našem původu jsou soustavou domněnek.“
(olbotreretRadlich ist and bleibt umnereStamm
goechichte cin Hypotbosongebšade). Ve svých
„Záhadách“ věak, psazých pro lid, mlaví o pů
vode člověka s opice a jistotou, která vysmícá
00 všem pochybnostem. „Jen neznalí nebo ob
mesení dechové mohou o těchto pravdách po
ehybovati“. (Nar Uokandige oder bescbráukte
Goister kónnen -heutenech an ihrer Wabrheit
zweifele). Citojeme ona roshodné místa ně
mecky, aby nači vedělanci mohli ei vytvořiti

V odborné knise mloví jen o domačnkách, ole
v „Záhadách“ již o pravdách. Patrno, že „Zá
hody“ psal pro neavědomělé nebo hloapé. A že
se mu šeň sdařila a že mooho okounů oa údici
gachytal, dosvědčaje velmi přesvědčivědr. Bar
tošek a s ním celá jeho garda. Haeckel vodí
dra Bartoška za nos a naši volnomyšleokáří
ami za mák netoší, jak německý přírodní álouof
používá jejich nevědomosti.

Nevědomoci2. volnemyšlenkářskáspojonásálasck
, Vědomosti, jež dr. Bartošek

Po Čechách roznáší, nutno osvětliti povahou a
podvody jeho ošitele. V roce 1868 uveřejnil
Haeckel prvé vydání „Dějin přirozeného stvo
řeni.“ Snaží se v uúich dokázati, že zárodky
(embrya) různých zvířat ebodují se se zárod
kem člověka. K tomu účelu v knise va str.
242. jsou umistěny. obrázky zárodků člověka,
Opice a psa, na stránce 248. obrázky zárodků
psa, kořete a želvy. Brzo poté professor zvo
logie a erovnávací anatomie Rytimeyer dokázal,
že Haeckel obrázky jednoduše obrazuostí svoa
vyvalezl, jiné pak libovolně modeloval a gene
ralisoval. Podrobné zkoumání obrázků doká
zalo, že Haeckel s jednohoatéhožobrásku pokaždé
udělal tří. Slovem Haockeltentýž obrázek označil
jednou jako zárodek člověka, potom jako zá
rodek psa a konečně opice. A jakým jest
Haeckel poctivým badatelem, dovozovati mosii
i profeasor His při pátém vydácí svrchu ave
dené knihy.

Prof. His dí: „Nesměněné a dvěma nový
mi figarami rozmnožené zůstávají i v pátém
vydání obrázky, které mají dokazovati totožnost
zárodku lidského se zárodkem psa, kařete a
želvy.“ Prof. His ve svém posouzení avádí ještě
celou řadu podvodů Haecklových vzhledem
k zárodku člověka, kterých pro rozsáhlost ne
uvádíme a které spíše měly by uveřejněny býti
v bašich odborných časopisech přírodově
deckých. ,

Professor Semper soudí, že podvodné a
nedokázané poučky z Haecklových spisů nejsou
jen proto vypuštěny, protože náležejí v domněn
kovou a věroučné zdělanou jeho soustava. Prof.
Semper odpovídaje Haecklovi praví: „Opravdua,
pane Haeckle, podivoji se vám, jak utníte obe
censtvo nedokázaná a nedokázatelná dogmata
předkládati, abyste mohl z darvinismo učiniti

»Já vám v myšlení nepřekážím; mohla jste
si myslet, co jste chtéla. Ale to víte, že jsem ne
řekl, že Vás svezu zadarmo.«

»Ale vždyť jste stejné jel touhle cestou.«
»Jo — ale jen kousek. Neřekl jsem přece,

že jedu do Ubrova, Býval bych před rybníkem
zatočil na druhou silnici k nádraží. Tam bych
vydělal v tom dešti peněz jako želez. Byl bych
přijel právě k vlaku.«

Nepustil zlostí se celý třásl, eJste Vy pěkný
ptáček. Co teda chcete?«

»No — tři zlatky — a není to moc. Podí
vejte se, jak se sedadlo zamezalo. To se musí
čistitia

»Ze zavolám vořecha!« křikl hospodář.
»Zavolejte. Já ho švihnu přes nosejček au

vidíme se u soudu.«
»Teda zlatku, máte až Moc.«
»Nepovolím. Proč si panímáma předem cenu

nesmluvila, když se jí to zdá teď moc?
»Člověče lakomá, zištná,« pištěla Nepustilka,

»ještě chcete člověka přivést do soudu. Kdybych
se takhle desetkrát svezla, pak by mohla přijít
chalupa na buben.«

«Dělejte, jak rozumíte. Budu žalovat,« To
tnášek lezi na kozlík a už pobídl: »Bje, bjé.«

»Počkejte, nedobroto, Vy nás chcete vysta=
vit posměchu l« zdržoval Nepustil. Tomášek za
stavil a Nepustil přinesl 6 K.

Landaur odbrčel, na dvoře klid. Ale za to
v šenkovněl Křiku jako o muzice. «Ty baronko
z Babnišťan, podruhé ti koupím na pole ještě ru
kavičky! Taková útrata! Všecko rozhbázíša utra
tíš, komediantko protivnál« Dotoho pištělarychlá
slova Nepustilky. Pojďme raději kousck dál, aby
nám na blava něco nepřilítlo. Viděli jsme aspoň

tolik, že podlakosa na kámen. GB-aš |

dovedete obecosvtvo podváděti, taje masku
vědeckéhobadstele.“ 1

Dr. Brass skoumal jiná vyobrazení, jimiž

Haeckel mínilPlonemémídyš: problém. pro svécíle, a výsledek skoumání hrosný. Haochloví
dobásíno, še oyobrasení jiných badatelů ho

dóslám předěával a podpisoval je svými
, Obíral se zejména ocasatým Gibbonem,

jejš nazval opicí člověku nejpodobnější. Podle
to o si také opravil své obrázky. Brass dí:

E tabolka má nápis: „Kostry pěti lidí-opic.“aeckel tedy přiřaďuje, čehož posud nikdo ze
zooltgů neučinil, člověka přímo k opici, neboť
od prvou z pěti koster napsal slovo: člověk.

8 podlomenými nobami kráčí ubohý člověk
v čele etrašitelného průvodu, ztrnule vspřímena
a s prohnatými koleny bere se za ním gorila
v parádaím pochodu; 'pšrádní tyto opice oo
hami hezky ploše došlapojí, palec ční ka předu,
neboť jinak nebyly by lidmi-opicemi, kterými
přece absolatně býti mají.“ A podobné ironicky
dobírá sí Brass Hueokla dále: „Musí se chtěj
nechtěj dáti do smíchu, kdo podívá se na abo
bého skresleného červa, jenž má představovati
sárodek lidský, který 8e zásadně liší od zá
rodků, jak je eprávné dle skutečností zobrazili
Bobl, Keibel, His a jiní. Ctyřiačtyřicetobražlů
člověk má jich dle skatečnosti 38—35) má w

dátělidské, které je sdědilo asi po nějakých
ocasatých předcích. Pyšně se může dívati na
svůj ocas, jestliše ovšem nabode kdy mohat
nosti uvatovati. Neboť čeho 8e mu dostalo
velkou měrou na ocase, tím skrblila příroda
Da jeho ústroji pro myšlení. Každá ovce má
větší mozek, nežli toto mlaďátko. Elitním
konsketo našich opičích předků jest prostřední
zárodek Gibbona, jejž haecklovcům, kteří pří
sahají na slova svého mistra, odporačaji do
erbu. Haecklovi šlo o to, aby měl nějaké vý
vojové stapoě lidí-opic, tedy zárodky gorily,
oranga, Šimpange,nebo, 00 jest nejvhodnějšího,
nějakého Gibbona. Haeckel zhotovil si tohoto
Gibbona tím, že ze „Stadií“ Selenkových ze
stránky 28. a 907. vybral si dvě figury, ofoto
grafoval je, spojil, -ocas o 16—16obratlů zkrátil
a co do vrchní polovice těla dal ma podobu
lidského zárodku. Chbyběloještě jméno, ale o
to se Haeckel již snadno postaral, nazvav
tohoto tvora: „Cercocebas cynomolgus.“

* 
+

Závěr. Doklady, které jeme o stadni
moudrosti dra Bartoška podali, zajisté postačí.
Právem napsala tedy „Můpch. Alig. Zeitang“,
že neběší toliko o zaičení cti Haecklovy a jeho
jména jako badatele, ale také o hanbu německé
vědy vůbec. Právě tak -utno mlaviti i a nás.
Neběží zajisté tak o duševní zbědovanost vol
ných myšlenkářů, jako o dobrou pověst vzdě
lanosti a české intelligence, kterou Bartošek
zostuzaje. Běží také blavně o výchova lida,
jejž Bartošek nesvědomitě ohlupoje. Masaryk,
Drtina Machar co chvíli baší v prsu, to a to
že nemůže se díti v národé Kumenského a
Hosa, ale k tomoto hromadnému oblupování
však mlčky projevují svůj souhlas. Tu v Ně
mecku jsva upřímnější lidé, a byl to zejména
Pausela, jenž ohledně Haeckla prohlásil: „Sty
dím se, že takové věri jsou možny v národě,
který nám da) Kanta, Goethe a Schopenbanera.*
U nás, jak vidno, přední zástupci vědy a filo
sufie se nestydí ...

Obrana
Loskot a Hašlar. OdpadlýknězLoskut

vydal loni brožorku „Bszženstrí kněžské a jeho
dějiny“ nákladem „Velné Myšlevky“, Jako celé
své činnosti tak i tomuto spisku přikládá Loskot
nátér Beriosnosti a ohražuje se několikrát proti
tomu, aby někdo spisrk jeho povajoval za
pamflet. Jest to však joště uóco nižšího uežli
pamíflet! Obsah spiska je tax surový, že může
býti směle zařadén buď do kategorie výlevů,
kterých se dopouští propušténá slažka, nebo
do řady zlomyslností, kterými Špatné -vědomí
se chce očistiti paušálním suižováním jiných.
Ať již výplod Loskotův sledoval jeden aneb
oba cíle, nestojí ani za povšimauti sluštých
lidí. Tak pro nějakého socialista je to přirmě
řená četba. Proč se přece o spisku Šíříme, je
ta zajímavá okolnost, že pa-nflet Loskotův je
o úském spojení s Hašlarem, jenž ve svém hye
nismu vydával se za syna + biskupa Huise, a
že poskytuje hmatavý doklad, jak vičemnými
sbraněmi bojuje celá ta „Vclná Myšlenka“ proti
katolické církví,

Loskot v úvodu svého pamfletu vypravuje
doslova to, co Hašlar vo svých dopisech tvrdil, jen
jména osob zamličaje. Petr Hašlar mu progzra
dil, že otec z hoře nad nověroa své ženy prý
chtěl bo atopiti a pomocí svého přítele od
pravil docela ještě dva jeho sourozence. A když
celou ta příšernou báchorko potrblý Hašlar
vsugeroval nčenémo doktora theologie, zuuayalil
se a místo, aby Hašlarovi odporačil nějaké
sanatoriam, namočil péro a začal psáti tato

kaíška (totiž o bagšemotví),Dnes.tedy rosu
míme, z jakých ů učenec Loskot čer
pal látku pro svůj banopis. Jestliže všecky
jeho paušální pomluvy mají stejnou bodnověr
nost, jako vyšperkované historie Hašlarova
Da úvodním místě knížky, pak občan Svěcený
mobl skutečně ažitečnější práci vykonati sa
20 K na říšské radě, nešli interpelací sachra
čovati — blamáž Loskotova. Tak ti aojlepší
čeští lidé Loskot, Machar a Hašlar vzdělávají
národ samou pravdoal

Hašler jako chráněnce pokrokářů.
Někteří se dříve domnívali, še realisté přijí
mají naučení moudrosti přímo 8 Olympu. Ne
dělní „Čas“ však dokazuje, še byperktitikové
masarykovětí spokojí se i s informací Hašla
rovou, jen když tato čelí proti katolickému
biskupovi. Zrovna tak „Čas“ kladl velikou
vábu oa svědectví kriminálního individua proti
sbitému katechbetovi pardubskému. Ovšem ten
„vášný svědek“ byl odsouzen pro křivé svě
dectví. Teď zase nalezl „Čas“ zdroj pokrokové
osvícenosti v Hašlarovi. „Čae“ chce vyklouz
nouti tvrzením, že prý naše vývody 1 biskopa
neumyly. My však tvrdíme maopak, še lišácký
čachr „Čas“ nedovedlmicdokásati apřecefakti
chy smašíl sc pošpiniti. O zesnalém rabínovi by
takovou zprávu „Cas“ do světa nevypustil. A
kdyby někdo s takovým zákeřným útokem vy
stoopil časem proti zesnulém Masarykovi, vy
razil by „Čas“ jako divý a žádal by důkazy.
Kdotedy leš vypustil,tmmá povinnostdokaso
valé. Nevěděli jste určitého nic a my jsme zá
keřná podezření vyvrátili. A že pravda máme
my, dokážeme ještě jasnéji v čísle přištím.

Zase lidášský útok pověrečnými
modlitbičkami. Naše listy již tolikrát psaly
proti pověrečným modlitbičkám, rozšiřovaným
Da podvádění zbožného lida od skrytých po
krokářů, že není potřebí mnoho dalších slov.
Dokásali jsme několikrát, še ty modlitbičky se
tisknou v tiskárnách pokrokářských, citovali jsme
na výstraha některé nesmysly z těch slátanin,
takže bezcharakterní řemeslo skrytých pokro
kářů nenese výsledků. Našinci již pokrokářské
manévry velmi dobře znají. Ze zlosti nad ne
zdařeným balamacením si tedy autoři slátanin
ulevají aspoň ve svých novinách.

Na př. dne 18. t. m. v „Osvětě lida“ a
vádí se jedna taková dlouhá modlitbička, po
dobná jako vejce vejci těm, jež jsme již dávan
důkladně zkritisovali. „O3v.l.“ praví, že „není
oa tom uvedena ani tiskárna, ani co jiného.“
Rádi věříme. Pokrokářský aator totiž nechce
se dát polapiti.

K oveřejněné pověrečné modlitbičce jest
připojena bezohledná kritika: „Ptám se všech
soadných lidí: Je to pitomost, či ne? Je to
něco daleko horšího. Je to vyložené darebáctví,
myslet si, že lidstvo již kleslo dost hluboko, aby
mu mohly být strkány do rakou takové tisko
viny, takové blbosti, jež čtenáře pověrčivého
a rmodlářského duševně zamoří u aadobro u
mordojí“ — Výborně! Ale tím jest hotovo jen
půl práce. Pane objeviteli, teď jenom pátrejte
dál a ukašte světa toho pokrokářského sysla,
který z dlouhé chvíle snaží se podváděti lid
věřící takovým taškářským způsobem! Vám
se to podaří splš než tupeným katolíkám.
Jestliže aspoň trochu čtete noviny, máte vě
děti, že takové výmysly vycházejí z tiskáren
pokrokářských. Ješté ani jednou při takové
bezcharakterní práci aechytli jste katolíka.
Odsoadili jste pokrokářskou komedii velmi při
lehavě — třebaže bozděčně.

Israelská aasimilace. Neklerikální„Slo
vanský trh,“ který jest orgánem. „Nárudihos
podařské Jednoty“, napsal dne I. t. m, tuto:
„dame otroky ? Stai.se uaslejující neuvěřitelný
případ Odbor oaši Narodobospodářské Jadau
ty v K líně vsvlal „Adresář čosKých výrobců
a obchodninů v Kolině“. Zařaďoval firmy ta
kové, o kterých jest jejich Čošství známo BE
sporně; firiny nejisté, kteréž Duď posílají sve
ditky do utraxvisticcých či německých škol,
které ved.u do'mnacocsti po německa, maji
koihy německy zsvedené, odebírají „Prager
Tagb! sti" či jiné německé. listy, přijímají uč.
mecké cestující a s nimi německy jednají a
české cestojící odbývají, které dávají vždy
přednost cizímu výrobku před českým, ty do
tohoto adresáře o.-Šem nepojal, pouévadž ne
mohl vůděti, zdali se skutečné skiny za České
roohou pokládati. Přece, jsme- Česby, masí
to býti z celého našeh, Života zřejmo — ne
stačí jen řikati: „Ich bin anců eia Bohm!“ Ne
niliž pravdu? A nyní se. stulo něco nenvěři
teloóho. Pravé vzbouření židovského Kolína
Jistý žid, advokát 3 Českou kliencelou, veřejné
napadl předseda odbora NHJ., okresního ata
rostu, pvslance a průmyslníka kolínského, ju
koži místostarosta NHJ, advokáta tamže v
„Kolínských Listech“. Židé veřejně atakovali
na ulici dámn, jednatelku NHJ., choť profas
sora, protože se domnívali, že na udresáří pra
covala. Uštvaná dáma není jista na olici Čes
kého KolínaI

Ale to není vše. „Kolínské Listy“ otisk:
nejen útok šidovekého advokáta, ale ještě z
vlastního dlouhý článekpřidaly, útošíce na víš



odbor a opakojíce všecboy út.ky na vlastní
lidi — vlastní krev!

Nestačí, že židé obsadili v Kolíně celé
náměstí, že okopovali obchod a průmysl, že
mezí vámi se obobstili, fiš 6 ojslovné vyhrobují

bojkotojí, jen židovky si béřou, jen u židů ku
pují, jen evé kroužky tvoří a sebe podpurají,
tvoříce obce v obcích!

Židovská roka až se odvažuje na nás 8 vy
brůžkami a karabáčem. Už nesmíme očiniti sní
svačet našich Jidí, ož jsme cele v moci židov
ského kapitála? I naše veřejné míněnÍ—nos
viny? Židovský karabáč aviští nám nad hla
vsmi.“ Potod „Slovanský Trh.“

Ta máte vyloženo, jsk se bledí židé a6
similovati tam, kde mají velikon moc. Machar
před týdnem oapsal mooho kritiky na poměry
kolfoské, ale o židovské aesimilaci chytrak
ani slova. Israelité v Kolíně nemají tedy snad
avi jediné chyby. Jen si vzpomeňme na ob
dobné poměry ve Varšavě| Obyvatelstva kře
sťanského sice jest tam dosud poněkud více
než židovského, ale židé zcela neomaleně dali
nyní křesťanům tiskem 06 jevo, že ve Varšavě
jest pánem Israel, že se židé aseimilovati nijak
nemíní, ale oaopak, že k vůli nim jest nutno
přeměniti poměry křesťanské.

Hudebniny

b
bohatě zásobený doporučoje ku zaklá

dání a doplňování knihoven

B. Melichar,
stále v největším výběru má na skladě

koibkapectví, nakladatelatví,
antikvariat

v Hradoil Králové.
Zal. r. 1808 Seznamy zdarma a franko.

hlasy proti 3. Proti hlasovali del. Srámek, Záz
vorkaa Elenbogen.Češtídel. Masaryka Staněk
soházeli... Skrtnato nebylo pranic, nevynu
ceny Žádné slevy z ohromných vydání. Za o
brovské milliony není lidu dáno nic, není za
jištěna dvouletá vojenská služba, která vyža
duje ovšem dalších ohromných millionů, není
ani přislíbena rovnoprávnost při soudním vo
jenském řízení.

Plenární schůze delegačnípočaly v Pešti 22.
t m. Není pochybnosti že delegace povolí
všecky požadavky společné vlády, jak byly od
hlasovány ve výborech.

Zemská finance v Čechách děsí dále svou
rozháraností. Nic nepomohla cesta místodržitele
hr. Frt. Thuna do Vídně. Vláda nechce povo
liti zvýšení zemských přirážek, čímž ukázala,
že jest dosud v zajetí německých nesnášelivců
v Čecbách. Ochotna jest však dáti zemi úděly
z přímých daní, dosud ovšem také upírané

Německésnahy. Moravští Němci vyhrožují
v „Tagesbote" odporem všeho Němectva v Ra
kousku, kdyby vláda bez dohody s Němoi
chtěla řešit otázku české university na Moravě,
Naproti tomu ve „Vaterlandě“ přimlouvá se ne
jmenovaný konservativní politik, aby konserva
tivci budovali velké Rakousko, v němž by pa
noval národní mír a které by bylo mooné a
otěné na venek. Německé liberály, něm. stranu
lidovou i křesť. sociály něm. pouze
„obchodními politiky“, kteří si nikdy neosvojili
pravé rakouské myšlenky.

Trpný odpor úřednictoa o Terstu. 16. února
ili v Terstu veškeří státní úředníci a zří

senci pasivní resistenci, která zejména byla
pstrnou na poště, drahách, ve akladištích a v pří

mořských přístavech a rozšířila se po celém
Přímoří. Trpný odpor vyvolán byl zvláštními
drahotními poměry v Přímoří. Původně mělo
se vyjednávati se zřízenci a vyčkati, jak se vše
dále vyvine. Ale po ministerské radě hodlá
vláda vzhledem na poškozené zájmy obyvatel
atva a na uhájení státní autority s veškerou

ních úředníků. Učiněna opatření, aby se konala
služba za všech okolností bezvadně.

Král srbský Pelr byl návštěvou u králov
ské rodiny v Římě, kde byl přijat s velkou
okázalostí. Výsledkem této cesty jest prý úplná
doboda Srbska a Htaliev otázkách balkánských
na základě státu auo.

Na Balkáně to zase vře. Křesťanské oby
vatelstvo zbraní povínné slovanské i řecké prchá
do všech s Tareokem sousedících států, aby
se vyhnulo dopravě na bojiště do Arabie. Zvlá
ště na Černé Hořeje mnoho uprchlíků srbských
i albánských.

Protirepublikánské hnutí v Portugalsku lze
znamenati zvlášť v severních krajích. V městě
Paredes kázal jistý kněz proti republice. Když
pak úřady jej chtěly zatknouti, ozbrojil se lid
a za zvonění na poplach překazil zatčení du
chovního. Masilo býti vysláno vojsko, aby klid
byl uchován. Též v jiných městech se podobné
výjevy opakují.

Spor rusko-čímský.Čína oouve před Ruskem,
uznávajíc veškerá práva a privilegia, jež má
Russo a chce přátelským způsobem se doro
zuměti o sporných věcech.

Zprávy organ. a spolkové.
Slatina u Hradce Králové. Prvníples

naší křesť. sociální mládeže, opojené 8 organisací
mažů a žen slatinských, vydařil ae v každém
ohledu stkvěle. Příjem čistý byl velmi pěkný. Máme
značný přebytek na botovosti. — Milá členka na
šebo Sdružení. elč. Mařenka Jaklová rozloučila se
8 námi. Doe 21. února měla ovatbu a p. Janem
Hodkem, rolníkem z Ruska, kamž so od nás ode
brala. Přejeme jí, bývalé pokladniční našeho dív
čího Sdružení, vše nejlepší v novém šívoté, a pro
síme ji, aby zůstala i v Rusku věrna zásadám
Dašim a podporovala tamější naše členy a členky.
Zdař Bůb, milá družkol!

Biešme. Dne 26. t. m. o 2. hod. odpol.
koná odbočka hospodářského sdružení pro Blešno
a okolí v hostinci „Barák“ veřejnou achůsi, na níž
promluví vsdp. dr. Šulc o sdružení katolické mlá
deže a vdp. Konečnýo „klerikalismu.“

Velká Skalice. Dne 19 úoora pořádalo
Sdratení katol. mládeže v bostínci p. Pultra o 2
hod. odpoledne veřejnou členskou achůzi. Ač po
časí bylo velmi nepříznivé, dostavilo se přecedosti
četné obecenstvo, a dokonce i z okolních vesoic
přišlo mezi nás uočkolik našich přátel. Pan před
seda našebo odražení zabájil schůzi přiměřenou
promlavou a udělil slovo vdp. Fil. Janu Koneč
nému, faráři z Pouchova. který promlavil o fa
lešných „protiklerikálních“ frásích a vyzval pří
tomné, aby svorně a oadšeně pracovali ve Sdru
žení křesťanské mládeže zdejší, které čítá mooho
obětavých členův a členek. ve schůzi bylo téš
přítomno mnoho našich otcův a matek. Posilnili
jeme se a půjdeme srdnatě dalším bojům vetříc,
jež očekávají naše Sdrušení. Na ocbůzi byli též
mužové jiného smýšlení než jeme my, ale ničím
nerušili klidnou a věcnou přednášku našeho řeč
níka. Naopak! Předák sdejších agrárníků doznal,
že předoáěka byla poučná, věcná a mírná. Něko
lik bostů (mladších agrárníků) bavilo se aice
dosti živě za přednášky v místnosti vedlejší, ale
přece nerušili schůzí trapné. Předseda Sdružení
vyzval dvakráte přítomné, aby se hlásili k slovu,
přejí-li si vysvětlení od p. řečníka, ale nikdo ae
nehlásil, ač i pan řečník projevil ochotu k slašné
debatě. Poděkovav všem přítomným, ukončil p.
předseda tato zdařilou schůsi, kterou jsme byli
opětně posilněni. V přátelském rozhovoru vytr
valí jsme ještě chvíli s p. řečníkem a s hosty
pouchovskými(p. Pulterem a Machkem), načež
jsme se erdečůě rozloučili. — Večer téhož dae
konalo naše Sdrdšení první avůj ples v pěkoě de
korované místnosti p Pultrově. Účestenetví bylo
na naše poměry přiměřené Těšíme se na břez
novou ochůzi, v níž má promlaviti u nás slečna
Čermáková.

Vímaře u Žlobů. Sdruženíkatolické mlá
deže ve Vinařích pořádalo dne 12. února diva
delní představení „Viktorka“, po némě při volné
sábavě vybráno bylo kolportérem katol. spolků p.
Václávem Víškem os ústav slepých dívek v Prase
ne Kampě 5 K, jež příslušnému účelu odeslány.
Všem dárcům a příznivcům upřímné: Zaplať Pán
Bůh! — Naše mládež má se čile k šivota; pořá
dala od vánoc již tM divadelní představení.

Ronov nad Doubravou. Vasdělavací
katolický sociální spolek „Rovnost“ pořádá dne
26. února opůl 8. hodině odpoledne v místnostech
hostince p. J. Vávry veřejnou přednášku, na víš

romluví p. Fr. Sopka redaktor „Štítu“, ha tboms:lavní úkoly křesťanského socialismu.

Nová Ves mad Popolikem. Dne 12
února odpoledne předaášel nám ve dvorané m J.
Noskachvalně seámý ř-čoík p. Fr. Šopka s Hradce
Králové o zarytém beji nepřátel proti církvi a ná
boženstvl katolickéma. Vznik toho boje Hberalismu
a radikolisma ob;aevil případnými příklady a u
pogsorai!na zhoubné následky všelilkého toho Štva ní
proti náboženství katolickému a tím objasnil také
nutnost, uby „všecky třídy společnosti lidské: —
vyšší i nižší v směra náboženekém i politickém se
sorganisovaly. Nelze nepřátelům důvěřovati, kla
tmou-li nás úlieně, že mejsou proti náboženství,
nýbrž jen proti kl-rikalisma. Odbodili škrabošku
liberálové, pokrokáři, sociálůí demokraté, agrárníci
a volpomydlenkáti u tvrdí již nepokrytě, že kle
rikaliamem míol církev katolickou dle revolacio
páře Gambetty. A taki my naproti toma vystupme
již odbodleně ze soukromí! Veřejně bez básně
pa poli náboženakém i politickém proti apolečnéma
nepříteli obbajajme nejdražší statek, svou víru,
pro kterou i Kristas ne soukromě, ale na boře
veřejně trpěl s umřel. Zvláště rodinný život o
pravdu křesťanský mael býti průpravsu života ve
řejnéhu. Za tuto Časovou přednášku,která půltetí
hodiny trvala, byl p řečník hojným potleskem
odměněn! Bůh posiluj jej dále v jeho blahodárné
Činnosti!

Česká Třebová. Když můžeš ty, proč ne
já? Toto rčení bývá výronem psvné vůle a označuje
rozhodný úmysl něco podaiknouti. Když mohou
mužové míti svoje přednášky a schůse, proč ne
my ženy a divky? Od alova'k činu jako s pří
stsvu do širého moře! Dne 12. února avolsly
ženy a dívky echůzi důvěrnou, zsopatřily si řeč
nici, zabozpočily účast A vída, ono to jde! Schůzí
Hdila pí Heřmanová, obětavá a borlivá č.enka.
Přednášku měla sl. Zajíčková. Nechceme podrobač
obsahem se sabývati, ale tolik říci můžeme, že
pozoroý posluchač moohé srako dobré pšenice od
néstí vi mohl. Křesťanství tenu povsaáší a činí
úctybodnou, moderní pobaoství znehodoocuje 4
snišuje. Slova — jak doafáme — byla tím účin
nější, že vycházela ze ardce křesťanského. Jeme
povděčni slečně a připomínáme cvičnou věta
s první Čítanky: „Cvičení dělá umění!l“ Tato
zdařilá schůze žen a dívek nebyla uikteralktžens kou
válkou, ale ušlechtilým zápasem a zkouškou vy
epělosti v životě spolkovém. Vždyť byli jeme my
možové pozváni, rádi vidění ba i volnost slova
dána. Proto vip. Robert Vala přičinil některé v čcné
poznámky k řeči sl. Zejíčkové. Ponkázal zvl áště
na ten sjev, še dívky nekřesťtanského živote ani
od avětáků nebývají voleny za příští matky. Na
dávky, kterými Častují protivníci katol.: žeoy a
dívky, padají spět na blevu nepřátel, proti neo
důvodněným výpadům třeba ge bájítí. Přátelský m
rozbovorem schůze skončena. — Dae 13 úoora
smutkem se přiodélo město naše. Toho doe oložili
jeme k věčnéma spánku naácho duch. správce
vldp. děkana Jana Matějka. Přes40 kaóží dopro
vodilo zegaulého na cesté posledaí. Spolky. zá
stapcové úřadů a korporací prokázali zemtel mu
povinoJa Óest. 1 naše sdružení katol. korporativač
se aúčastnilo průvodu 8 odznaky. Smrt vysvobo
sením byla pro vldp. děkana, jeaž stižen jsa ra
kovinou, přes dva roky vlekle umíral. Zaplaé mu
Pán Bůb milosrdenstvím, co pro život katol cký
učinil! Nebade snad aemístao, že projevujeme
přání, aby nástupce vdp. děkana, af jest jím
kdokoli, nám štvaným katolíkům věnoval trochu.
své práce a lásky| — Při epolečnémobědě kněží
vybráno na katol. tisk a orgenisaci 32 K jako
dobrý skutek vénovaný úcté semřelého p. děkana.
Příjem pokladoík s díky kvituje.

Mřičná. Dne 19. t. m. ve zdejší katolické
jednotě přednášel dp. Jos, Rěsaler, kaplaa z Oa
Mma „O své cestě do Orientu.“ Přednáška to
hoto široko daleko dobře zaámého řečalka misty
blaboce vážná, místy zase dobrým českým humo
rem okořeněnáa 154 evětelnýmiobrazy — v pravdě
nádhernými — provázená těšila se všeovecné po
sornosti. Mnohé obrazy byly přímo okouzlující
jsko nas př. jeskyně, kde se narodil Pán náš; 0
becenstvo nemohlo ani odtrhnouti zraků ových od
toboto místa, plného tajemství hlubokého; a po
ovátná ta oálada byla ještě stupňována úchvatnou
promlavou p+na řečníka. Aby obecenstvo mělo
úplný geografický přehled zemé tó nám všem tak
už od mladí posvátné, provedl nás pan řečaík od
severu až k jibu řadou měst, městeček, vesnic,
poboříi pustin, předetavilrůzné typy palestinaké:
vše v krástých barevných obrazích, takče před
nášku možno pokládati nejen za zábavnou ale i
v pravdě za vzdělávací. Ač vidél pan řečník mno
ho zajímavých a krásných krajů i modraré moře
Středozemní tiché i bouřlivé, přece jen pravil, že
se těšili vělchní, aš spatří po únavách cesty svoji
milou Českou domovinu; proto také zakončil před
náška svou úchvatným panoramatem našich Král.
Hradčan, symbola naší slávy, moci i utrponí. Při
tomto obrasa tak jímavém propuklo obecenstvo ve
spóv naší hymny: „Kde domov můj.“ Kol 11.
hod. večer akoočena přednáška a přitomné obe
ceastvo odvděčilo se slovutnému řvčníkovi frene
tickým potleskem.Pan řečník svými předoáškami
po českých vlastech koná v pravdů práci sáslažnou
a kulturní a naše „atol. jedoota vzdává ma srdečný
dík sa ocbotu, 6 jakou k mám zavital, ač počasí
bylo nevlídné. Panu řečníka voláme srdečné: „Na
sbledanou |“



Parník u Čes. Třebové. Vojebnířeč
aické zápasy kandidátů pěti stran politických jsou
v plsém proudu. Minulé týdny teluvilí o nás za
strana pokrokovou p. okr. tajemník a sa nár. -006
p. J. Brosil o nutnosti párodobospodářeké nápravy
s zoeušívání zemských subrencí na úkor malých
fololků, chalupuíků a jiných potřebných lidí. Jména
agrární se nevyslovila. Však víme proč. Vědyt při
možné užší vojbě spojí se všichni pokrobáři s sgrár
piky proti nám. Proto si nechtějí pánové pohně
vati příští své spojence Není potřebí $roce se ro
zepisovati, jak se pao Svosil svesl po církvi,
biskupech, Deomylnosti papelské atd. K slovu
proti němu se přihlásil osšinec p. J. Habiger. Roz
předla se dloubá debata, při níž p. Habiger dů

„kladné posvítcil ne atrannické fróze Bvogilovy. Na
btěstí lid již se nedá nyní tolík mémiti jako aříve,
Dovede samoststně přemýšleti, poněvadě pokro
kářských epasitelů prohlédl již dosti.

Světnov m Žďáru. Dne 29. ledoa konale
se u nás důvěrná echůze, ma které jsme vetavilí
organisaci křesť. sociální. O účelu 'óto orgenisace
promluvil k nám překrásné dp. Čupr, koplan ze
Žďáru. Po skončené schůzi na naše vyzvání při
blásilo se do orgunisace 120 členů a zároveň vy
konány volby předsednictva. Za předsedu zvolen

pan Josef Stínil, za místopředsedu pan Frant.
Řádek, jednatelem p. Fr. Leskaur, pokledníkem
p. J. Váca a kolportérem p. Jos. Anděl. Dejš
Bůh, aby naše práce přinesla hojného ovoce! Dp.
tečalkovi voláme z plaa srdce: Zaplať Bůh!

Libštát. V neděli dne 19 února 05. bod.
odpol. pořádala zdejší katol. jednota spolkovou
achůsi pro členy a jimí uvedené hosty. Pozviným
řečníkem byl vldp. dr. Josef Kašpar, c. k. prožes
sor a katecbeta z Jičína. Úderem 5. hodiay byl
spolkový sál naplněn. Než — stala se neočeká
věná neboda. Na dráse mezi Taroovem a Malou
Skálou, kady pan fečník jel, sosulo sa kas skály
Da trať a tím se vlak téměř ocelá 4 hodiny opoz
dil Dík Boha, že se většího neštěstí nestalo! Ně
kteří s účastníků achůse se rozešli, větě.ns však
eetrvala za zvoků spolkové kapely, která se na
rychlo 8 nevšední obětavostí dostavila a přítomné
přednesem několika kousků mile pobavila. Rostau
rateur p. Hanel e usměvavou tváří 8 čílým avým
peraonálem pt. hosty k úplné spokojenosti obalu
choval, maje asi tajné přání: Kéž by se to ještě
protéhlo . . ..! Teprv po 9. hodině dostavil se
— udráv a vesel — do apolkorého domu slovotný
p. řečník a byl bouřlivým jásotem uvítán. Po po
-děkování přítomnýmza nevšední vytrvalosta před
stavení dp. farářer Frant. Dohoálkem. ujel se
slova. Obsah jeho zejímavé přednášky byl ve struč
ných rysech tento: Výklad pojmu života. Bytost
divou od nešivé rozezná každý. Vylíčení života
v různých formách, pokud se jusí v přírodě již
pouhému oku. Život pod drobnobledem. Život, jak
se vyskytuje v jednotlivých vratvách kůry zem
ské. Život na zemi není věčný. Sám Bebou s ne
živé hmotyse vyvínouti nemohl, proto musel míti
Stvořitele. Toť stračný nástin přednášky, kterou
p. řečník protkal humorem sobě vlastním, mno
bými poutavými episodumi, doložil výroky před
mích učenců a oživil násorně vhodnými iliustra
cemi. Přednáške přes hodinu trvající byla svrcno=
vaně zajímavou jak novostí a zvláštnustí obsahu,
tak poutavostí přednesu; byla se zájmem sledo
vána a o tom, že se všeobecně Jibila, osvědčil
hlačný, dlouhotrvající potlesk a provolání třikráte
sláva! Siovutaému p. řečníka vyslovujeme vřelý
díkza poučení a pobavení « kojíme se nadějí,
de zase co nejdříve mezi nás — kdež se ma do
jista také líbilo — zavítá! Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Městské rada v Hradci Králové učinila

ve echůsi dne 20. úoora t. r. konané tato usne
senl: Spolku pro podporu ženského vzdělání pro
půjčeno bylo městské divadlo na večer, dno 26.
února t. r., pro uspořádání koncerta. — Uéleno
bylo povolení ku stavbě domu aa parc. č. 10 v
v bloku KV. pí Ros. Vastlové. — Nedopistky o
bocal daně z psů sa rok 1909—10 budou vyma
bány na dlubojících ezekučné prostřednictvím o.
k. okres. hejtmanství. — C. k. ministerstvu že
lesnic předloží se žádost sa ostanovení pochosí
komiese ve věci zřízení elektrické dráhy. — Od
běratelům elektrické energie, kteří přes vyzvání
nesapiatili nedoplatků za installace a dodaný
proud, další dodávka proudu se zastaví. — Udě
leno bylo povolení k vyboorání příčky mesi krá
my v domě čp. 170——171p. Ant. Hanuše. — Upra
vena bude cesta, vedoací k domům čp. 408 a
409. — Uděleno bylo povolení ka stavbě kostela
a tary ev. ref. církve a kavalíra č. 35. — Žádost
pí Ant. Komárkové a p. Fr. Jer. Černého sa roz
dělení parcelly 6. 12 © bloku K postoapeca byla
atstakému sastapitelstvu. — Stičnost p. J. Kies
licha do podmloky staveb povolení,jednající o
vlastaictví opěrné zdi při jehonovostavbě v Jiří
kově tř., odkázána na pořad práva, Ještojde pouze
© věc soukromoprární meri pp. Josefem Kiesil

moh kv] po onaný — čedna žádostza uděyla samítasta pro nepfí

vhovis jedné šádosů zs svýšenípodpory bylohověno.

Jmenování. Radavrch. zemskéhosoudu
Karel 5i..s Isskowierš v Hradci Králové při od
choda avém na vyžádaný odpočinek jmenován
dvorním radou.

Třídenní pobošnost v Mariánském
chrámě v Hradci Králové v posledních dnech
doby masopustní, 46, 27. a 28 února t. r., před
vystavenou Veleb. Svátostí: Kašdý den p: slavné
mši sv. která © neděli jest o půl 8, v pondělí
a úterý však již o Šesté hodině, vystaví ne Velob.
Svátost a zůstane k uctění zbožných věřících vy
stavena aš do 5 hoď, odpol. Po všecky tři dny
je ve 4 hoď. kázaní a po měm sv požehnání.
Thema kázaní buda: „Proti zboubé wmravní.“K zá
věrko v úterý o 4. bod. zavítá sám J. Ex. odp.
biskup a bade tníti zakoačající sv. požehoáví
s chvalozpěvom av. Arobrože; k témně dostaví de
též členové Maridoská družiny mažů a jinochů
a odznaky a svícemi.

Přednáška. Ve spolku paní a dívek „bl.
Anežky“ přednášeti bude v neděli dne 36. února
v Adeibertinu dp. vceroktor Aagastin „O spo
lečeoském postavení ženy ve starovéka“. Začátek
o půl 3. hod. odpol. .

Přátelský večírek Moriánské dru
žimy mužů a jinochů v Král. Hradci due20 t. m.
vydařil se znamenité. Ač byl to všední den a
k toma ještě p: neděli, byla návětěva tak hojná,
že bylo třeba přidati atolů. Učastníci přesvědčili
8e, jak i apřímoí katolíci bes rozdílu stavů do
vedou se přátelsky a ušlechtile pobaviti, aniž by
v nejmenším zadali avé cti a avéma povnému ná
boženskéma přesvědčení. Radostná nálada oebyis
sní nejmenším mráčkom nepříjemnosti porašena
Účinkující byli odměňování salvami potlesku.
„Sbory byly velmi přesně nacričeny“, vyjadřovali
se jedni. A o solových zpěvech a bud. kusech
„To je jako v Národním“, pravili drusí. Po vy
Čerpání programu poděkoval nový pan starosta
družiny vysoce váž. p. rada Št. Fišer krásnými
slovy účinkujícím i účastalkům.

Z činnosti všeob. veřejné momeoc
nice za rok 1910. Dne 31. pros. 1909 zbylo
v ušetřování na r. 1910 pacientů 127. R. 1910
bylo přijato 1971 mužů a 1030 žen. Celkem tedy
r. 1910 ošetřováno 9528 chorých, tedy počet
obrovský v tak malé nemoc:ici. Propuštěno vy
léčených 1836. polepšených 797, navyléčených 117.
Zemřelo 146 inoncem r. 1910 zbylo v ošetřování
182 pacientů. Nejmenší počet ošetřovaných byl
78 (dne 4. srpna) a největší 189 (8 ledna). Prů
měrně ošetřováno nemocných denně 1455. Ožetřo
vání obstarávalo 11 milosrdných sester kongregace
JI. čádu av. Fraotiska. — Operativaích výkonů
provedeno 904. O velikém rozvoji nemocnice v po
aledních letech svěděl oa př. tyto cifry: r. 1905
přijato 838 nemocných, r. 1906 1351, r. 1909
2189, r. 1910 jiá 2401. — Počet nemocných r o
kresu hradeckého (oční nemoci nečítajíc) tvoří
v posledním tříletí stále přes 640, To jest ne
klamný dukled, komu nemocnice slouží v prvé fadé.

„Dobrečinný komitét dam v Hradci
Králová“ kvituje s diky příjsm 6 K,které zaslala
paní B Jirotková, choť ©. a k. plukovníka pro
chudé dítky bluchonámě místo kytice ua of 80
enalé pí T. Štefanové, vdovy po řediteli měšťan
ských úkol.

Dodatek ©pokrokářském feuiile
tomu. Odsoudili jsme právem rázně skrytou raku,
která, kryjíc papírovým štítem „Ratibora“ svoa
anonymitu, pustila do tisku havopis, který stříkal
bláto ne omélkyni Em. Destinaovou Sama „Ovv.
lidu“ odsoudila jak čín tak vykracování „Bati
bora“. K reprodukci slov „Oavěty lidu“ připojili
jeme otázka, zdaž někteří páni uejsou pokrokáfi.
Na otázku tu p. prof. J. Novák požádal nás za
vysvětlení, že nikdy členem pokrokového klubo
nebyl, do organisece pokrokové nepřispíval a že
není dopisovatelem „Ratibora.“ Zrovas task se nám
aděluje od jiných o panu profes. Stretsovi. Tím
ovšem odpadá domněnka, jako by se moblo kte
tékoli odsuzující slovo té lokálky vztahovati na ně.
P. dr. Hostovský ovšem psal pod svým jménem do
„Ratibora“; leč zajisté nelze při jeho postavení
jaku paedsgoga a skutečného vadělence připastiti
domnění, že by vůbec stál sa- něčím tak nizkým.
sa uččím tak urážlivým, jako je celou taktní
veřejností odsouzený fouilleton. Ovéem nevytpyte
telné jeon cesty syne Holiova, dávajícího sudience
docela i Hašisrám Obecné vásk se soudil, že by
přece Machar napsání toho feuilletonu ani nepře
Žil a že raka, která pověstný fouilleton posla, do
vede spíše vládnouti kladivem nebo sochorem,
nešli perem fenilietonisty. Proto jsme teké napsali,
že dávati autoru názov „intelligentní,“ jest zne
hodnocování kaltary. A té nezvěstné race. která
se posud k ovému dílu nopřiblásile, platilo a platí
Babe odsouzení.

Zájenů Pěvockéhosdružení morav
ských něltolů de Hradee Hrál. uskuteční
se opětně o svátcích Velkonočních. Kdo zi vzpo=
tmene na loňské dra koncerty tohoto inteligentaího
abora v našem městě, jistě uvítá a radostí tuto
správu.

Z „Bosody“. Vo valné hromadě 18. t. m.
svolení předsedou: řed. Ryba, místopředsedou
prof. Rejthárek, pokladaík Dr. Kakla. Do výbora
pak Dr. Pokoraý, Jih Tolmaa, prof. Filip, MUDr.
Král, uč. Senger, Crach, pruf. Záboř, prof. 44

branaký, ing: Nápravník, uč. Osbm. Za váhradníky: sg Vacek“JUC. Vacek; soudce Maryška,
JUC Máller. Revisory: prof. Fischer a Voeásek.
Knibovna bude přemístěna do čítárny, čítérma do
jídelny, obé na akouško. Uspořádány budou tří
programové večery ještě před příchodem diva
delní společnosti. Nové předplatí so „Svět zvířat“.
Dne 28. t. m. koná ea k akončeníletošní aaisooy
programový večer s tancem.

(Geslánoj.
Firma ,Fejel £ Byčiště

Hradoo Srálové.

Vyrovnávaje účet se dne 8, s 10. února I911
děkuji za správné obaloužení © odělaji « Vámí, že
nová patentní náprsenka kočšské ber hádků je vyz
lez velmi praktický, protože pohodlný a bezpečný,
takže všem pánům epolubratřím ji upřímně dopora
čojí, a še něco vhodnějšího v tomto oboru jiš vyns
lózti nelze. Žádám ještě za

8 úctou

Augasia Žďárský,
farář.V Dašejově, 19./IT. 1911.

Čechy.

Bilance Záložníhoúvorního ústa:m
v Biradel Králové. (Dividendasedm procent.
— Zvýšení akc. kapitálu.) Včera konala se bilan
ča! schůze Záložního úvéroho ústavu v Hradcí
Králové,o níž vydáno toto commuaigué : „Správní
rada Zásožníh: dvéralho ústava v Hrado Králové
achválua ve včerejší Bcbůsi předlošenou bilanci
za rok 1910 a k návrhu feditelství usnesla se
předložiti valoé hromadě následující rozdělení Čig=
tébo zisku za rok 2910 v obnosa K 1,004.626:80
(více o K 37098854 proti roku 1909): K 760.000
= 79, dividenda (K 28*— jako r. 1909), korun
16199772 dolace reservním fondům (proti kor.
165.838-29 r. 1909) K 46.309'02 taatiema správní
radě a odměna rovisorům (proti 31.361-30 K r.
1909). K 9691956 převod aa rok 1911 (loni K
26.43867). — Na programu valné hromady, 8v0
lené na den 14. března 1911, nalózati se bude
též zvýšení dosavadního akciového kapitálu z 16
míl. K na 20 mil. K. -právní radě ponechá 8e
provásti svýšení va vbodnou dobo. — Roservut
foody ústavu po letošní dotaci a přiděleného ažia
£ poslední emise dosáhnou oyní výše koran
9,419.032"28 (loni korua 1,228 12138). — Zisky
z podniků průmyslových, kde ústav 08 výtěžku
participuje, v této. bilanci zúčtovány nejsoa.“ —
Jak « tohoto komoníké vysvítá, podařilo se Zálož.
úvěrnímo ústava přes vydatné zvýšení akciového
kapitála ze G na 10 mil. K, jež proved.no on
cem r. 1909, udržeti dosavadní dividenda plných
7 proc. ividende činí plných 28 K a všhledem
k nynéjšímu kursu akcit (včera 515 K) značí zú
ročení 6-44 proc. Čistý zisk stoupl o 370.988 K
s odpovídá částkou přes 1 mil. K něco více než
10 proc. akc. kapitála. Loni provedl Zálož. úvěrní
ústav, jak známo, další zvýšení avóho kapitálu na
15 mil. K, « oimiž vstoupil do nového roku 1911.
Poněvadž tlm vyčerpáno bylo dosavadní valnon
hromadou povolené zvýšení, navršena bude valné
hromadé zména stanov v tom směru, aby maxi
mální hranice sku. kapitálu byla zvýšena ca 20
mil. K. Kdy dojde ko skutečnému gesilení akciov.
kapitál, o tom ponechává 8e rozbodoutí správní
radě. V novém roce má Zá). úvěrní ústav vlast
ních kapitálů přes 174 mil. (proti 112 mil. K
před rokem) Přenvs ziska ua rok 1911 zvýšen
o plných 700000 K. — Ústav zřídil loni fuiáiku
v Praze, která vykázala velmi pěkné výsledky,
dále expositura v Jičíně a počátkem tohoto roka
Áliálku v Krakově. Z větších průmyslových resp.
obchodních transakcí v uplynulém roce uvésti
diužao zřízení uhelaé centrály v Hradci Králové
a převzetí odchoda 80 staveb. hmotami firmy J.
A. Komárek.

Dar. Dne 19. února pořádaly ples kuchařky
královéhradecké ve dvorané Adalbertina. Nejsrdeč
nější dík vzdávají všem, ktaří je poctili svojí ná
větóvou. Čistý výnvs, který obnášl 20 K věnují
nevidomým dívkám v Prase.

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo.
EB „Wzájemnost“ WB
ee“ v Hronově číe. 186. "08
— Vývoz inčmého a modního zboží. —

Doporačuje v osvědčených jakostech k rimní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, račoíky ZOfÍMY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

WB“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po

ohvalných úenání. — Objednávky v ceně“přes 2) K sasi

láme ryplnosně. 1balík z shysků vkusněrosdrajených=== se ===
ření. sociál podníhI



Zčunosti 'BradelKrálovéo ná
večerů, sylvestrovská zábava, 2 vě, 11kábav.Přednášekbylo7a to

„Dílo umělecké dokumeatem kul ho s
„0 turistice na slov.jihu“, „O Máchovi“,,
kutaoborský“, „O Mabenovi“, „Kterak se jeví

vlastnosti člověka v jeho rakopise“, „Žena Kanvěká“. Přispíváno na Palackého čítárna, „U. M.
Š.“, nár. jednotu severočeskou a pošumavskou,
roshledau Zvičínskou a podpůrné spolky střed.
škol a obchodní akademie. Včítárně vy

ly listy a revue polítícké, umělecké a literární
hbměré < knihovna, čítající přes 1000 knih,

d vána vhodným výběrem, těšila se rovněž
+ u poušití. Rovněž slosování vždy as 30 knih
o večírcích našlo svou oblibu. Členů čítá Beseda
186, úmrtím odpadlo 5, vystoupilo neb přesídlilo
12, přistonpilo 31. Pořádán Máchův večor, sylve
strovská zábava pak s „Dobroslevem“ a „hud.
6 pěv. spolkem“. Všem účinkojícím uctivý dík.
K sábavám zvány mimo stanovy různé spolky,
korporace, studentstvo a ženy. Provedeny některé
opravy v místnostech, ostatní se dokončí letos.
Škole Těchonínské věnovány peníse, pomůcky a

vojny počet poedas hr Minorickémamuseu,stejn t ogickému. Neprodanénoviny
dávány do usavíraných území. Beseda byla členem
„Menesa“, „Trutnovského národního domu“ a
„Palackého čítářny“. Na rozhlednu Zvičínskou vy
bráno po baléřích K 70-—, na matiční diplom při
billardu a kartech K 200"—.Přátelský styk pěstén
s budebním = pěveck. spolkem. Podporovalo se
slevovávím poplatků neb slevněním jich za míst
nosti 37 spolků, sdružení neb organisací.

Z Budelfimna. Pan JUDr. Alois Zimmer,
advokát v Hradci Králové, zaslal z trestní roze
pře částku 12 K zdejšímu ústavu bluchonómých.
— Při večírku Pantátovském dne 18. t m. se
bráno bylo ve prospěch chudých chovanců ústava
3 K. — Ředitelství ústavu, přijímajícdary tyto,
vzdává dlechetným dárcům jich vřelé diky. —
Zaplať Bůh!

Fetegrafie. Uměleckýústav c. k. dvorního
fotografa cís. rady J. F. Langhaose sestavil ta
beau veškerých českých poslanců na radě říšské.
Zajímavý obraz tento vystaven jest ve výstavě zá
vodu na Adalbertino, kdež těší se všeobecné po
zornosti.

I. výročnívalná hromada Družstva
k nákupu strojů pro Českéživnostníkyv ob
vodu komory liberecké sídlem v Hradci Králové
konána za četného účastenatví členstva v neděli
12. února t. r. v místnosti okresního zastupitelství
v Hradci Králové. Po zahájení schůze předsedou
Družstva panem Zdeňkem Ježkem a schválení
zpráv výroční o čianosti účetní a reviení přijat se
živým souhlasem společný návrh dogorčí a aprávní
rady, opírající se o skvělé obchodní výsledky
prvého pololetí, aby úroková míra z úvěru na za
koupené stroje (který se povoluje na 70%, kupní
ceny) byla enížena pro rok 1911 na 49,. Zá
vodní podíly 30 K súročí ge 5"/,. Obrat K 78
tisíc, čistý zisk K 405, reservní fond K 510.
Splacené závodní podíly 2.840 K. Zakoupeno 40
strojů za 55.614 K. Do konce roku realisováno
zatím jen 6 obchodů ge stroji za K 16.000, při
nichž pro žadatele docíleno K 357 37 K ulevy.
Úvěr povolován na 3 věž LO let. Stav členstva
103, závodních podílů 131. Za vystoaplé členy
dozorčí rady zvoleni opét pp. V. Rebš z MI. Bo
leslavi a Jindřich Formánek z Kostelce n Orl.
Ve volných návrzích domáháno se ochrany tech
nickéto zdokonalení výroby proti úrazové pojiš
ťovně u vzato 8 povděkem na vědumí, že ústředna
zakročila pro vafžení příspěvků cestou paušalu
va 4 a vybírání zemským výborem. Založením Draž
sttu k nákupa strojů vykonala ústředna pro živ
no-latky kas velmi zásložné prace. Ugpsch něko
ha měsíců podává zároveň zujíímavé rozřešení 0
tázky živnostenského úvěra vo spojení 3e vzprubou
k techuicáému pokroku a racioněloíma podnikání
K tomu ;řispěla v nemalé míře také Králové
bradecká spořitelna poskytováním 41/, 9, půjčky
a bezplatným vedením knu:ha pokladny. Působnost
Družstva jeet tak pozoruhodcá, že nevpomeueme
ještě se vrátiti k podroboostem z výroční zprávy
právě vydané, Uskem.

Uplsováníakclí České buky vPraze
postopuje skutečiě utěšeně, ačkoliv od prohlášnní
jeho uplynulo sotva několik dnů. Okoinost tato
jest tím zajímavější, poněvadž svědčí o p rozumění
a podpoře aaší veřejnosti jakož i o kapitálové slle
její, která i po neduvných zosčných emissích če
ských bank necebabla. Faktam toto zajisté jest
příčinou, že upšáno během málo dnů 11/; milioou
koruu z kapitálu k subakribci vylože:ého, tedy
více jak třetina Pozoruhodnou jest též veliá po
ptávka py sterých akciích, kterých není sni při
veně, emissní kurs značně převyšující, dostatek po
roce. (Upisovací podmínky v inaertní části.)

*os

peněšních ústavů v Hradel Králové. Zá
lošní úvěrní ústav (centrála), Filiálka české banky,
Spořítelos a Záložna v Hradci Králové zavádejí v
séjmu s pro pobodií obecenstva 'v sobvtu nepře
tršité úřadování od 8 hodin dopol. do 1 bodiny

odpol. Tím sky 80 mlstnímy obehodnictva a živpostaictvu nejlepší wošnvst, aby obnosy na sobotní

. Městské obec Králové
otfertního řísoní nejvýše

podávajícímu as 300 g slámy, 100 g dhrabků,

M o lk eb v částech,nejméně však 50 g jednomu offerentu. Zapečetěné
podány buďtež do mésteké technické kan

celáře (odděl. hospodářské) do 1. března 1911
do 18 bodiay pol.

Zálošna v Hradei Králové
letos svoji 48. výročaí zprávu,která jest zajímavou
velice pěkným výsledkem zisku K 13680441. Zisk
tento rozdělen bude po schválení valné bromady,
která se bude komati 6. března 1911 o 2. hod.
v Sokolovně, rásaým fondům a dobročinným úče
lům. Že záložna výborně dbá o rozmooření svých
reserv, dosvědčuje to, že záručním fondům udě
loje ze sisku K 10.000— dotace, kromě toho
každoročně úrokuje veškeré fondy 4 aš 41,9.
Ročenka záložny jest upravená velice pěknon
formoa a cenným vskutku obsahem: kromě účtů
ročních u správy o Činnosti záložny za rok 1910

obsahuje Poa) o použití služeb záložny, přehlednejoblíbenějších cenných papírů a losů, které zá
lošna svým členům na výhodné splátky opatřuje,
dále jest v ní poznámková část a kalendář a ka
konci nadmíru zajímavá tabulka, jak vzroste vklad
při pravidelném ukládání a na tuto zvláště pouka
sujeme, jakož i ne výsledky saab záložny v ohledu
střadatelském, v němž po krátkém čase docílila
tak krásného výsledka. Máť vydáno 695 poklad
piček se saldem K 80300 —, což zajisté jest
číslo přímo překvapující — ale záložna jde ve své
snaze ku podporování střadatelů dále a kromě
bezplatného propůjčování polkladniček, v nichž leší
dosti značoý kapitál — povoluje letos fond atřa
datelský K 1000-—, ze kterého bude střadatelům,
kteří dle svého stava pilné ukládají, udělena při
měřená odměna, která bude jim do knížek zvláště
připisována|

SARRRONOENANANANA

Nový podmik. Zásluhou několika jedno
tliveů razí sobě cestu široké veřejnosti ku pro
spěchu podnik Dražstva nábytkářů cbystaným ote
vřením

Tržnice
nábytku v Hradci Králové, ku kterémuž účelu
prozatím pronajaty místností v domě p. Thoře
proti Adalbertinu. S úpravou těchto obchodních
mlataostí počne se 1. břesna. aby otevření tršnice
bylo umožněno 16. břesaě. V čele

Družstva
jsou odborníci těšící se dobré pověsti, jež jest
nejlepší zárukou, že výrobky z tržnice budou kon
struktivně i slohově besvadné. V důsledku po
vsnesení výroby našich

nábytkářů
po stránce umělecké navázány styky s architekty
a umělci, i bude možno tržnici i nejjemnějšímu
vkusu svých P. T. zákazníků plnš vyhověti. Jest
nesporno, Že družstvo vedle vlastní svépomocí bude
i družstvem vychovávacím celé řady našich Živ
nostníká a my plně doafáme, že poduik tento
najde morální i hmotné podpory všech vratev

v Hradci Králové
i v celém okolí, kam všude při dobré vůli pří
slušných faktorů jest družstva na základe vzor
ných stanov působnost k hospodářskému povznesení
jednutli.ců i celých stav

otevřena.HS>HF=CIODENGIPALIEIOC
Agrární vpád do Ronova nad Dou

bravou. Městem naším trousí se zpráva. že prý
největší agrároí bojovník proti katolíkům redaktor
„Cepa“ Vrábý chystá se u oás uspořádati se
svými nobsledy v dobou nějaké přednášky, Snad
nastrčí prý dorost agrární k této agitaci zakuklené,

bude politickou agitací. Kdo není slepý a má
zdravý rozum, ten usuzuje takto: V Razově aad
Doubravou není ani jediného -jinocha, který by
váležel ku straně sgrární; z toho jde, že štvanice
pořádati budou dospělí. Z dospělých jest u nás
as 11/, člena vyznání agráralho. Tato celá a půl
Jeduutku však není Čistukrevná. Jest to smíšenina
staročeská s vyznáním liberdlulm, 8 nátěrem ze
lenomaceškovýhm.Evengelizům na Čáslavsku dá ten
Ronov starosti! Již zkoušeli všecky možné pro
středky. Ti ostatní, kteří nejsou agráraíky, ale
také nejdou s kutolíky, půjdou e každým jiným,
třeba přišel mohamedán, žid, Turek, jev když to
nebude vysnavač Kristův. A pak tito poslední
žádoých poil nemají a tadíž ua rolnických před
máškách nemají zájmu. Jest tudíž očividné, že to
bude enad odvážný ještě pokus někoho sískati pro
zemanstvo agrární. Jest zajímavo pozorovati běh
života lidí. Stále se mluví o vzdělání a stále se

doporečají bospodářské školy..Liší
s aich vyhlídky. "To by bylo krásná. Než
býti někdo, kdoby absolventy škol hospodářských
přijímal do ološob. Známe pána, který jisté horlí
provzdělání,akterý jestnájemcemas 7neb8
dvorů, ale nemá asi ného člověka s absolvo
vanou školou . Vše obstarávají čafáři.
Kdyby takhle měli si pošlosti Acerspergové,
Sehwarzeobergové a jia, pak by se mohly všecky
bospodářské školy uzavřít. Musíme srovnávat slova
ee skutečností. Dále připomínáme, že maše. od
boraé hospodářské časopisy jsou tak dokonale a
sevrabně redigovány od skutečaýchrolsíků, Adámka,
Šafránka, Kaňosrka, Krejčíbo, Kohlmiasra a cel
řady jiných,že usi by nám málo novéh> a prak
tického pro hospodářství pověděli redaktoři „Cepa.“
Zkušenost nás ji o tom přesvědčila, še řečník
sgrární (snad poslanec, snad z Prahy dokomcemuž
c. k. s velikým titalem) seměl ani petaoby o zá
konu stran kulhavky a slintavky. Již předem dé
kujeme za tea kurs a ujišťujeme, když se odloží
tak asi na 20 roků, že občané města Ronova nad
Dovb. pranic tím neztratí. Helvetské útvaní na
Čáslavsku nechce mítikonce. Radíme pánům, aby
ten kura pořádali někde v Semtéši neb ns podob
ném místě. Kdyby původce tobo karaa, totiž který
p. Vraného vysval, oebyl znám až příliš svým
Jednáním, kterému oo říká šetrnost vůči všem, pak
bychom věřili, še snaha jest dobrá. Než takhle

ze všeho koaká čertovo kopýtko; prot>, kutolíci,posor
Krise v okresní nemocnici v Par

dubicích vleče se dále. Sekaodáři opastili ne
mocnici. Dr. Šimek sůstal v městě a slíbil vypo
mábati v nemocnici až do 1. března. Boykot lé
kařů proti nemocnici návodem primáře se tudiž
provádí. P. Benáček je předmětem útoků pokro
kářských listů, že mél tolik odvahy a boze všeho
krčení a tetelení se před primářem ukázal oa ne
příetojaosti v oemocnici. Ovšem u velikém ruzči
lení v ledačems přestřelil; ale kdyby se útočícím
listům © proti p. Benáčkovi jednalo poctivé o
pravdu a náde všecky osobní zájmy povýšenoa dů
ležitost a výsnam okresní nemocnice, byly by prosté
vyvrátily všecky výtky p. primáři činéné u byl
by jednoduchým způsobem všem třenicím učinén
konec. Toho však stranické listy neačicily a ači
piti ani nemohly a protože k tomu všemu p. pri
mář p. Banáčka soudné nežaloval, jsou tu už po
hříchu chyby. Přísedící sem. výboru Žďárský
přijede v nejbližšíca dnech do Pardubic, aby tu
zavedl v nemocnici náležité vyšetření. Okresof
zastupitelstvo stojí většinou na straně p. Benáčka.
Odpůrci p. Benáčka v okresním zastupitelstva
jsou p. okresní starosta Vančura, důvěrný přítel
p. primáře, dr. Tbein, advokát a evangelický
„klerikál“ Kostelecký. Jest zcela přirozuue, že
lékaři sdrožení v lékařské organisaci jsou již ze

většina z nich je přesvědčena o vyložené beztakt
nosti a nabobřelé domýšlivosti šélu okresní ne
mocnice v Pardubicích. -- V minulých doech
měl p. Benáček soudní líčení a ošettovatelkou
nomocojce Cbarvátovvu, kterou žaloval pro urážku
ne cti, které se dopustila, když v kaaceláři ne
mocniční nařkla p. Benáčka, že se ve vetejvosti
vyjádřil, že je předsedou Hurrenhausu a ne Kran
keohausu. Líčení však odloženo vpět za příčivou
výslechu nových svědků. — Druhé líčení 'e 28.
toboto měsice.

Měnteké divadle v Pardableich. D.
vadelní epolečnost sdružených měst východočeských
zavítala minulé dny do Pardubic a za újila svůj
divadelní repertvir v městském divadle operon od
A. Dvořáka „Jakobín“. Ředitelem je Antoš J.
Frýda-Friedl a hudby řídí kapelník Vi. Waršer.
Společnost bodlá setrvati v méstě ačkolik neděl.

Jednota hudebních stavů v Pardu
bleích koná schůzi ve čtvrtsk 2. března 1911

-ve 2 bod. odpol. „u Heřmanů“. 1. Zuhájen «
čtení zápisu min. Bevůze. 2. Zpráva jednatele. 3.
Zpráva pokladníka a revise účtů. 4. Zprávy vi
borů. 5. Schválení revise členského seza.wa. 6.
Hudebuě paedeggický koagrea. 7. Přijímání n.
vých členů. 8. Voln5 návrhy. 9. Rozhovor v otdz
kách stavovských i aasčleckých P. T po. člezové
skapioy východoeské, dostavte se všichail

Do Dobřenle a ohkotí. Úřednictvoa
zřízencí c. k. poštovního úřadu zdejšího pořádali
dne 11. února t. r. elitoí dobročcuný ples; Č:stý
výnos byl 160 K, jenž rozdělen by! oa následující
účely: Místurmu baeičskéma sbora 10 K, ve pro
spěch místoích chudých 20 K, v> prospéeb střed
ní matice školské 10 K, ve prospěch Komenského
ve Vídoi 10 K, ve prospěch ústava pro tuburku
losní na Pleši 10 K, ve prospěch vdov u sirotků
po c. k. pošt. zřísenoloh 50 K, ve prospěch od
bočky c. k. pošt. a telegr. sřísenců v Hradci Král.
40 K,ve prospěsb chudých dítek obecné školy v
Dobřenicích 10 K. Odbočka královéhradecká vzdá
vá tímto všem ctěným pp. příznivcům za laskavé
přispění a zapůjčení povozů a dekorací jakož i
účast při plesa svůj nejsrdečnější dík; zvláště
majiteli panství svobodnéma pánu K. Weinrichovi,
řediteli p. Eribeckovi, p. důchodníma Frankovi,
p. správci Benešovi, důstojnému p. Novákovi, p.
statkáři Nálovkovi, p. sahradoíku Petfíkovi, p.
poštmistru Jírešovi s Jaroměře a p. Spuštmistra
Lapkovi v Praskačce. D4'« děnujeme "a ořónou



návštěva o
Liběsatm, S Skoro Oblemsla.0,

s ZKO OBěitánídu, Přepadení)Bokaobyvatelů, s nichébylo 8680 osob vojenských
.PS49T zivieivilistů. — ním sborového velitel
ství z Josefova do Litoměřic maobo vojska ubylo.
Proto dle očítání s r. 1910 má nyní Josefov 5438
obyvatelů a to 2613 osob vojenských a 2896 ci

vilních.Ztěchtojestdlevyznání l64 ovapg.ref,Sovang.age.,28 „ 3bes
; dle obcovacího jasyka 2618 ché 203

čmoů,3 Maďaři 4 Srbochorváti. — V
době amanožíse sa Jaroměřako přepadávání osob.

—Tak cze 30. £m. o1. boditů odpolednebyl
obuvník p. Jin Modroch, kdyš šel z Josefova do
Jaroměře, bíže šelezničního viaduktu od mesné
méhomužepře sa krk uchopeaa škrcen.
Ale pen Jen dovedl si pa štěstí ně
kolikapádnými ranámipomociatak s nebezpe
denetví ryrár. — To jest již v poslední době
třetí přepadantí za bílého dme ma Jaroměřsku.
Má snad dojíti k tomu, aby se o mém mlovilo
jako o Ostravsku?

lářiké oddělení filiálky Záloňč
věrního etavu vSemilech pře
hradkí komissionářský prodej vnákorých

blána ch výrobků cihelen Jičína a okolí, a zří
seas sa tím účelem prodejní kaacelář při expo
situře Zál o úvěraího ústaru v Jičíně. Dnes
obstarává cihlářské addělení při exposituře v Jičíně
komiteionářsbý prodej sedmi čelných závodů Ji
čína a okolí, s ostatalmi závodyúiršího ještě
úliálka Záložmího dvěrního ústavu vŠemilech oo
komiesionářský prodej vyjednává.

Lyccum v Kutné Hoře. Již delší čas
Jednalobev KutnéHořeozřízenídívčího|ycsa.
Obecní zastupitelstvo však ve schůzi dne 31. E©. kosané větájnou dvoutřetinovouzřízenídies

oP neschválilo,nfbrš jednánío němtotiž „přiklonila ae k. ml
ozpávájícenedostatkynyB5jších

jel mi nákledných, přejí si raději míti zií
senou nějakou školu dívěí odbornou nebo střední,

Jejíš absolventky mobly by buď by BAuniversite bes doplhovsíchkursů, oby zo sty |

čem. ybnd. Dne 3. únoraměl vboBéssler přednášku o uvů do

še Ač přednáška tato byla čistěpovění 4
kroků“a k: paži Pamařití
a malepilíná rozích hadebně pl pice

j Bepotiáíla se 00sAurem. Yuroěact BONE IN*byl plný. Vdp. farář zahájil ocbůsí,

(PožkaŽe dete p R Bor dp če“ áno vdajímavě
Jouvalo svéprv oživuvaloro8 Apolsastě

mi veselýmispiodkani Svýtelné -p
bodiay mtovit, poslovcheti

oraln6úplným Try lJerámé.Maymesischtrívolebkl py
a uířáhuněřn a sicep. álar

|, který ašaš tak mehobovalpa církevjako
na př. bl laudiPekk:P

ná Jpřecélovit = uroezýíeláh, Neeadě debo
ii, p. Svoxil mé silný hlas, ale mlavil maobo
, Ovšem neopomenní ci zajeti nepož do

ylnosti“,om, kterýpro svou vlastní A

«1“ Akeolataont“ E své bílé

Bo!(Draj“nj “ p z šáe odvíbylouaká řočell. ©do opndev pondělí a

moku olaná oa u„i oaláahnaM al
oj KoneKonetsě árial kcDÁMsas0 jednoup. říšský poslanec Chaloupka, ne sasd aby

20 6 Povolení ucházel, ale aby lámal kopí za p.
kaajlidáta sgráraího. Oslkem Zlaril věcně a umiř

eh
livě, ač aeopomenal si řečiaĎ faráře Salžka
nbla zabroasitido, „uvázlějeotřenéše nábožesotví nosí obrožovo, de agrárníci

„takékatolíci“, 3 klerikálaí“ nábo

dnopem aan oasl“ ae opab
uanae Dne 17.úpora 1911konalocehlavní

líčehí u e. k. okresaího soudu zdejšího o šalobé

ji farního úřadu na KřečbořiPennP-S ookoPomtore-re- Velimi-e- proti

HRE Te 6kP
kéme Brortkuvi-wochtěto-ve-tojíti ut ny- Křečtroř

nestát a ste :a '
stefer .. notne „tidove“streny ;;

te aridVdebatěužil snad ud ZP lov.

dl nesvého mporamentu,to ba věcom

vyalýcác
a ta Wjbr

žádost“ jou zběžně četl a Bar ví 08 UPAnplá še inkriminovanéelova„še matka atd..
svému dvojetihodnému(!) pánu neřekl!.

u okroemí sed zřízeebude v Kra

prkna 1. a aby Němcineplakali, že se jim..Milekřivde;dovtanorněmeckýsozdv Haib
Zem. školním Inepoktorom vČechách

jmenován ředitel ústavuku vydělání učitelů v Hoře
Kutné Vlad. Mikan.

Úmrtí. Dne 16.únorgzemielav Obavči
pí Kateřina Bruaáková, umíka Jehb Biskupské
Milosti nejdůst. pěea Monsig. Franfiifka Brusáka,
kapitolního děkans v. +. kapitoly u av. Víta azdejší
zasloužilé učitelky dívčí školy ctihod. sestry Romány.Bylavsobotu18.únorazaa8Sistenovsedmidu
chovních po slavných zádušních aložbách Bolich,

k 0bo Bi Milost námsloužil,na bi
dralhio krásoého věku téměř 90 Jet; marodilane
24. květaá 1821. O, v p.

Různé zprávy.
TIL česká pouť do Lurd r. 1911

se svolením mejdůst. bískup. konaistoře v Brod ze
dne 10. listop. 1910 č. 6641. Za protektorátu a
„účadtehotví Jeho Rmizente Důjdástojeějšího pana
Leona kardinála ze Skrbenekých, primasa král.

„českého, kaiže-srcibiskuna .pražského .mtd.,std.

Odjezd: Z Vídnědne21.o vn Ba hpdo r, dne 2.Wide—

Neik|
dékzekláý a AdaAonták(8
ohadvsís neeLMimo tyloceny za
H. aIII. tř. 10 £ aL. tř. Kna rotijní výlohy.
Ostatnípotřebnéúdaje-obsaženyjsouv „Programu
pouti“, jejž ma pošdání zasílá dadbovní vůdce
poati Leopold Kolisek, kona.rada, farář v Blanska,
který talé přijímápřihlášky k poutia sice nejd
do1. květnat. r. — Posnámka. 1. Kdo b

místo uvolní. Nemí ušak radno sechávati

Pilka sa poslední Plk dupiEPO 8 u+
vzlti

Hdu. 4. Edo by chtěl čísti nejnovější správy
dech, nechě si objedná měsíčkík „Rdži

oa“, an duchovnímvůdcem,nebo

ne 14. února o
ě. Va

"ho Vídnědepatace židovakýchvýčepníří o

tv Heltěl,čítající Hravoráki dealo . ©Mbytorání a stravováh pínátk,

utvořili zžonističtí ké jdovští vvi
i přijeli, aby u [cb úřa é

[ wwou Kent prešlčkopráva
hačního. Účastatci deputace jsou ponejvíce

adí. Do o pěl.10. bod..sařadio, as.
průvodaca

socialisty Breitera kministra
u dru sskirchaerovi. Deset sástopců, D

ským ministrem
lo pamětaí spid, voklanákeje vy:Je vy

nouze byli výčepníci sbereních
prájá propinačášho ovržení. Ministr obchodu de

patáji ujistil, $bvláda vezme její a v úvahaa sajŘetévšecko MTEIU UETET.“ 4 dopotkob

i dlelié u ministra, stáli výčepnici vshai Okružníse do dv n krdu.odkudpákpaxde! poslanci dorudnl holdoťací adr Po
k vod do parlamentu, kdež Dýl přijat p

ted Polského klabn dremPo Tento,po

prosíce sa účinaoa pomoc. Br. Lazarski ko

i a ujišťoval,šd nčiní, 'čobode mežno. Vel průvodem odefirali ds z $arlamentu
svých botelé na oběd. Pafrna, Jajt se umějí židé
brániti. Zajímavý kontrast. V Krakové a ve Lvově
tidovští studující přernšorali vědecký pravidelsý

vlo oahersitaí; a hned potomdo Vídněz téžespěchají tistce šidů, kteří působili „kal
tarně“ kořalkou,aby jejich živnost byle sacho
váma. A šidovětí studující. kteří tolik wo rozčilo

vali protí universitní „tmě“, pomáhají židovským
kořelečaíkům, jak mohou. Teď však ci přečtěme
tyto řádky BO. čísla „Nár. Listó“: „Gas. Narod.“

operujevuje. leckterá tvrzení čidovakédepatese, Popropinačalchkrčem zavedeny, jekovjiných
semích, nyní také výšepnické koncese,které udílí

politický úřad. O koncesi ocháselo09 38.393 že
datelů, s nichž bylo 16.189 dosavadních krčmářů
a 18.204 osoby akorporace, které se dosud krě
mářstvím neza naly. Politické úřady rogdaly 9887

Koneesí a sice 7028dosavadním krčmářům, zisknovým osobám. Proti rozdělení konossí příšlona

místodršitelství 14.682 rekureů, a sice 8976 ad bfvalých krčmářů a 7706 zjisých stran. Mí
telství vysvětluje, že při rozdílení Idncesí- báso
lidí bezábonných a mezi aimi takových, kteří by
se svými rodibami zůeteli bos chleba, kdyby byli
zbavení koncese, Koncese odalínula « kloré

krěmářství meužívoly ž koknaření r aáčeey
sdbalZodnon©špgénou pověst. Mimo to nedána kouseve o0

které majíjinou výnosnouživnostham
krčmářstvíby y lo jenBd je ny
Této zásady se dršely úřadyjak v prvně šidům, taki vzhledem"ke křesřanám.
bylo pro Halič upraveno zákonem,aAby amisly

povástné baličské krěmy a ustoupily, Iuásým bos
podán. Mohou býti — končí „Gaz. Nár“— iši

dovské,altbudujíbýčípóslini, ačást,At
Arosállení

Be židé proto ochněvají a novybi

poctivost i od židů. V „Reicha

Kau úejmenovaný polský poslanec"haličské
ro židy málo pochlebně. Židovské pro

ořajay vy:Valle ti neňčetné atvíot sničily tišícea tisice existenci. Chlop,

Jenn |-ámý Si.u krěmáře- vypůjčísaláty bylji jehoDOčase 0ožebráckou moůpoui
+P apo pečemea rodoý krb. Hlavní pří

6 bídybyly propímačaíče 3 jejíchMyrěao z.
|86jéle

sp.“ e prý rosdáno 900 dodatečných

koncesí, Jiché no débtane patrně nejnu zti m poj

čová
si

Ponvání ka

16. řádnévalná sehůzi

dne 1. března 1911 o 1. hodině odgittedne
(ve dvoradě rtina).

z gahá děl sahůze.tení zápisníku minulé valné hromady.
3 Zpráva jednatelova.
4. Zpráva účetní.
5. Volbanového výboru.
6. Návrh. výboru na zřízení druhého scho

diště ze sálu Atdaibertinaa ustavení odboru

pro stavbu sspolkových domů.
7. Volni návrhy.

„Poznámka:.. „članů, bude schůze
o hodinu pozdji zahájena.

Dr.Fe. Berl, VádlavVM,
26ob

Oznámení.
0+ t.-února191 přesíditi
závod natěradský a malířství písma

By Fejgla v HradolKrálové
9 do doma čp. 222. Ka:lova ulice

dob jo mint Petri výraso pot ní il $ dvál: kb vě o VŘ vážilovestu D9..|



ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868. V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868.
Akciový kapitál K 15,000.000- —. Stav vkladů ca. K '35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

| Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

Po0—N -L

G Přijímá vklady na běžný účet, vkladní kníšky a pokladn. pookázky oa úrok

T O 4 %
„Daš důchodkovou p'atí ústav sám. —- Vkladní kofšky a složní lístky poštovní: spořitelny sdarwa.

SMĚNÁRNA.. — BURSOVNI OBCHODY.

-.

Kóupě a proděj účanýokpapí ukládauch, lov rent, dla, valnt a (M

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR. VOOĚ
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: - Úvěry všeho druhou. — Financování podniků K
obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktor a směnek. — Bursovní rozkazy na i 3
všechna místa. — Stavební úvěr, — „Obchod k sarovým. — Výměna koponů. — Inkasso tažených .
papírů. — Promessy. — Správacenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboší. — Šeky. — Akkre
ditivy. — Rembovrení, duňové a celní úvěry. — ..Součinnost,při zakládání nových podniků všeho drabu.

PE sehnal Ka 9 nádrm. —Výhodaroozpodice.——Informačníoddělení. —Cement.

UHELNÁ CENTRÁLA |
dodává voškaré drahyuhlí. —Anglický, bělgioký,vosttálakýao Saský anthraeit.Koksyalozskéa avatoňovické.— Brikoty.

Telefon:HradecKrálovéč. © a29, Prahač. 4508,Semily6. 21, Turnovč. 27.

Tolegr. adresa pro oeztráa, Jakož I vočkaré Aky: »Kralebanka«.
Ď

h

ZA T777 OTI7UT7TPP TODT ZPU VEPYPUVVVYXYLUZYCÝMi ;

„ii T MP

8 us'ruh, brousící -a lešt cí +t oj na kámen, pískovcové lomy a př pravenouzásobou 20.000 m?

s 2 , velmi dobrého pískovce,veškeré prácepoob a kam. pro at:+by kostelů, ško!, veřejnýchasrukromých budov, níky, brusy, žla nabízí

. 9 - Stanice, se--záp. dráhy Ostroměř. + strojní kamenoprůmyasl:; ) i M v Újezdě Podhorním.

P. = | =

(Žáloní úvěmí ústav.v Hraděi Králové|zve„pányskotonáře | | Pro postní čas
ku , odporučujeme

14 postních řečí

m ují | jí k omadě, PM ZáM. pookřížové6 Jena NapsalAlí. Pryč.-"CensK 2—,

„ kterákonati se bude JE poštou K 208 h. .
v úterý dne 14: března 1911 tadujicí středních|

NArý + C Pater oxhori kol, vviáště-vyšších
o půl 11.hod. dopolédné vaule - , tříd. Napsal Jos. Rybák T. J. Cena

obch.akademis'/HradciKrál,- ' P PPan |

Návrh spr. rady na změnu stanov. ' -©

„ Návrh správof rady na zvýšenískniovýho kapitálu. "Žádejte ve věteh knihkupectvích nebo
Doplňovací volba dosprávní rady. . . -| přímo o nakladatele Í
Volba rovisorů účtů. „m

Voeé nárby(dleanon) u) | 4, PROMBERGRÁv OlomoucíPlatně hlasorání může se sáčastntí ve valné hromadědlo $13, ové znění $
28.) stanov každý akcionář, který své akcie nejdále do 6. března t r. inclusive

K opony ©Janě m amo pz 7 Arakově,rPray r8+ 4milech,Eapositary vJišíně aTurnově dožil.
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Nekorunovaný vladař,I
Kde jest skutečná mrtvé raka, to vysvítá

stále jseněji ze zpráv o zesnnlém Rotbechildovi.
Jmění duchovenské a jeho ošívání podléhá nej
přísnější kontrole veřejnosti. Rothschild k pc
dávání veřejných účtů ze srého „soukromého
majétka“ nemobl býti aikým nuceo. Z-majotka,
náležejícího v Rakousko církvi, odršují svoa
existenci veliké tisíce laiků. Platí se z něho
omělcům, řemeslníkům, děluíkům, úředníkům
atd. Rotbschild věak při svém movitém kapi
tálu masil zaměstnáveti pouze ty lidi, kteří
jeho peníze dále rozmaošovali. '

Američtí millionáři křesťanští věvují c
brovské somy oa-vzdělavací a lidamilné ústavy.
Rothbachild věnoval nepatrné poměrně obnosy
jen tam, kde neviděl vyhnatí. Sami Sionisté,
tedy kovaní talmadističtí židé mloví o něm
mrsatě. Sionistický orgán „Die Welt“ problásil
jej sa odporného žida. Byl to prý Harpsgon

FEUILLETON
' Panská jízda.

Lakota staré Nepustilky z Uhrova byla po
věstná „v celém širém okolí,.tak že se jí říkalo
suhrovská škrtiika.« — »Ta ženská by dovedla
smlouvat i na poště. a u kasíra na drózel« "pro
blásil její soused Koral sAž umře, nic za to ac
dám, že se ješté v truhle zdvíbne s nadá zlodějů
jak trubláří tak brobaři a ministrantům, Ta to
umí | Děvečce sirky přepočítévala, kávu váží tak
pozorně k vaření, že i zrnko překousne, když se
jí jazýček na váze nezdá přesně jísťý. Jak příjde
v městě do krámu, vlasy se kupeckým mládencům
ježí ;' někde ji přes ruce pří stálém vybírání plá
cají a jinde už nechtějí nic prodat. A při tom umí
brát tyátr, že by ji kajdý neznalec považoval za
osobu usouženou, pronásledovanou, hladovou. Já
se jí bojím víc,než cholery.«

Nepustilka byla vdaná již podruhé. První
muž snášel sekýrování trpělivě tři léta. Když však
bezohledná mutatka mu nepopřávala k lidskému
živobytí ani tolik, čeho se dostává jinde čeledínoví,
začal tajné všelicos prodávat a zlost zapíjet. Sváry
se stupňovaly. Nepustilka před lidmi spínala ruce
jako nevinné díté nad mužskou nešlechetností;
dome všek zakročovala s kyrysnickou rázností.
Nebylo divu, že muž byl brzy na prkňě, +Utrá
pila hos, tak šel jeden hlas, Její malý Ferda chodil
roztrhaný, zkoušel jeko od mecechy. Všecko se
divilo, že vlastní matka zachézí s bochém hůř než
s přijednaným pasáčkem, Ferdovi bylo líto, kdyš
viděl, jak jiné chudší děti užívají bez veliké práce.
A on — přitak velikém dření žije jako sibiřský
trestanec. Prototoužil pryč, -ven — jen z toho
dusna, kde viděl místo přívětivé tvářenázobilku.
Vdova se mnoho tomuto přání nezpěčovala: Jsi
veliký pitomec, koupil by tě kašdý. Ať se trochu

uP
(lakomec) „mit der scheusslichen Fratze“
(s obysdnou prackou). Byl prý „Purnes“ (Špin
ka). Slíbil, že upíše na synag ga 3000000 K
ale do konce svého života nesložil ani koruny.
Na kolonie sionistických židů v Palestyně ne
složil uio, ač byl žádán. rozšíření židovské
nemocnice opsal 125000 . Další starost o to
ponechal obci, která se do úpadu zatížila.
Zprávy o dobročinných odkazech jeho se různí.
Ale i ty, uteré odávají cjfru největší, svedčí

o tom, že miliardář odkázal Vpoměra k scémajmění na nejvýš jen toiiký co se dá pokládat
za nepatrnou diškreci. ©

Jsraelský „Prager Tagblatt“ napsal o moci
zesnulého millisrdéře mimo jiné: „Rothschild
se svou skopinon jsou hlagoa rakouských vel
kých finančníků, které poblouchají železniční
společnosti, průmysl želešářský, cukerní, li
hový, potrolejový, výroba válečných lodí,

sbraní a munice 8přečotnéobory. Rotbachild brl absolutním pánem v říši,
která se vyrovnává státo.“- "0

- Nikdo z pokrokářů tohoto tabébo talmu
distu nenazval klerikálem. A přece z talmu
distického jeho přesvědčení plyoulo tolik
skutků, za něž by se pokrokáří vrhali na ka
toliky se vší pradkostí. Na př. zesnolý Roth
schild nedovolil avémo synovi Oskarovi vzíti
sí mladou křesťanka, protože to -bylo proti
Talmudu. Proto se mladistvý syn milliardářův

zaatřeli:.
Jak jsou židovětíkapitalisté „atiskováni“,

jak anášejí „brozné ústrky“, úkázalo se při
Rothechildově pobřbá,, +..

Rothschild přesně dle náboženského přéd.

nébo dřeva. A když měl býti 14. t. m. pocho
ván v rodipném mausoleu, sešla se veliká řada
vysokých šlechticů, dvorní i etátní hodnostáři,
ministr vnitra br. Wickenborg, finanční ministr
dr. Meyer, ministr vyučování br. Stůrgk, od
boroí přednostové všech ministerstev, guver
néři, bankovní ředitelé atd., atd. Roihschild
měl velikou slávu zadarmo, za to, že tolik
millionů oa státo vydělal zcela lebce, pouhou
účetní manipulací. Komu se tu přední špice
v Cielajtanii klaněli?

otrkáš. Pojedeš do Landškrouna. Naučíš se ně
meckyjp to je hlavní. A potom,se hned vrátíš.
S cvikrem a v rukavičkách jako jiní darmochle
bové chodit nebudeš. Brzo tě zapřáhnu zas.« Na
cestu dala vdova hochovi tolik přísných rad a po
kynů, že se Ferdovi točila nade,vším hlava...
Hocha náhlá svoboda popletla. Po několika mě
sících počal víc užívat než měl; v drubém běhu
svého studia polovici zaslaného školného půjčil
jednomu kumpánovi a druhá polovice se mu roz
kutálele ve dvou týdnech. A když lehkomyslný
Ferda, který peníze půjčené zpět dostati nemohl,
trapně přemýšlel, jak by z šeredné situace obstojně
vyklouzl, přišlo mu jednoho deštivého dne hro
motlucké psaní matčino; dopis značně přiostřila
čensura, kterou vdova po profesorské konferenci
o Ferdovi obdržela. Proto v rázném listě bylo
psáno cosi o »utržení uší, přeražení hřbetu= a

byl přivezen v rakvi zastřelený synek.
Vdova se připravila na trapné shledání se

nohy vpřed, zas couvala a vyrážela ze sebe nesou
vísle účelné nacvičená slova,: »Pusťte mne, pusttě
— vždyť js — já se musím podívat, je-li — je-li
to můj — můj syn.. Nikdo jí ovšem nedržel.
Účinek divadelní pózy selhával. Také markýrovala
mistrné mdloby; ale když viděla, že by jí nikdo
nechytal, vády se chytře »vzpamatovala.<

»=Komediantka, jako bychom jí neznali |<
zamručel Korál; »myslil jsem, že aspoň teď nechá
tyátru. Vždyť víme, kdo vlastně toble zavinil.«

A za ním se ozvalo: »Te ženská by zaslou
kila| Má srdce stejné z hroší kůže,Tak vyvádět. ..«

Pobřeb byl dosti slavný. Vdova rozuměla
effektu až příliš dobře. Požádala mimo jiné ředi
tele kůru, aby při reguiem zabral na varhany:
»Matka pláče, ruce spíná . . „<

»[ to nepůjde«, mávl regenschovi rozči
leně rukou. »To jest píseň postní a zpívá se jen

———
© Unsertyse počítajílevně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

——
Ročník XVII.

Ale — Rothschild byl „rakouským vla
stencem“ asp.ň dle jednomyslíého souhlasu
židovského usku. Na to odpovídáme: Bodejí
by baněl s tapis to říši, která byla pro něho
slatodolem! Přes to však Truvslajtanii proka
zoval přízeň větší ne: Rakoneku. Veliký viadař
odešel; moc jeho 80 uerozpadla, byla pouze
odkázána potomstva k vládě další.

Volné listy,
- Pane dre Hnidku v Chrudimi! Moobo 80

již napsalo o Vašich útocích, které jste na Mo
ravě učinil proti organisovaným katolfkům, Aby
bylo sje“náno jasno, obracírme se dnes přímo
pa Vás. Pravil jste: „A přece než veřejně vy
stoupím, mám býti náležitě, všestranně vzdělán
a připraven. Tak jsvu zde již. (kněží v semi
nářích) vychováváni k fanatismu, hnání v kle
rikalism.“ Z těchto slov Vašich vysvítá vědomí,
že jste sám pro veřejný život všestranně vzdě
Ján a připraven. Vzhledem k tomu Vás žádáme,
abyste posoudil tyto naše vývody. Za politic
kého vedení staročeského nebylo o hnotí katu
lickém ani potachy. Zajisté proto, še nebylo
tehdy fanatiků nevěry, kteří by tak postě ná

SUBSKRIPGE
1 akcií III. emisse :
ČESKÉ BANKY V PRAZE.
Upisovací kurs 410-415.
= DIVIDENDA 5%. =
PROSPEKTY A PŘIHLÁŠKY VYDÁVÁ

A ZASÍLÁ

ČESKÁ BANKA
FILIÁLKA V HRADCI KRÁLOVÉ.

vůli cti a slavě Ukřižovaného —- nikoli nad 0
byčejnými lidmi Nechcefe brat jméno Boží na
darmo? . . .« A když vdova s kysefým obličejem
odešla, sekla za ní choť řídícího jazykem: *No —
ta by sehrala v kostele tragedii líp než: Sára Ber.
nardová. Jak by hlas varhan přišel ke slovům
»ruce spíná«, hned by zalomila rukama, aby bu
dila veliký dojem.«

»I vždyť to vím, znám ji taky dobře. Proto
jsem jí řekl, co jí patřilo. Ať se radši dobře pomodlile

Po smrti Ferdové vedla vdova hospodářství
samostatně ješté rok. Přemýšlela však, že přece
na všecko nestačí, jak by sama chtěla, že jest po
třebí mužské ruky při hospodářství tak nutně,
jako voje u vozu. Čeládka se střídala u zlostné a
lakotné ženy tak rychle, jako účastníci měsíčního
kursu. Když šla k ní některá děvečka sloužit, řís
kali jí lidé: »Děvče, dej se radši zazditl V tali
jánské vojně bys tolik nezkusilo.«

Vdova vzkazovala na několik:adres po svých

se napít pelyňku nebo blínu«, odpovídali ti, kteří
byli zváni do domu nejvyšší šetrnosti: +Ta furie by
mužem orala a vláčela.«

A přece se dočkala svatby. Čtyřicetiletý vdo
vec bez dětí Nepustil z Hrachova počal vážní
na vdovu myslet. Sám byl hodně lakomý, peníz
měl s slídil zase jen tam, kde mnoho pedéz ji“
ných cítil. "

=Vy říkáte kmotřičku, že ls ženské má dva
cet tisíc opravdu ?a

*Ať, hochu, nejsem tvým strýcem, selbal-li
jsem jedno slovo«, odpovídal dědeček.

»Hm, to jsou pěkné peníze; ženská umí
dělat a šetřit — pravda. Ale když je to furie le

oVěsk si, bachu, každý dovede vychovat
ženu sám. Krabáček byl brambora, bačkora. Proto
se vztekale.« ©

"A já jsem měl zas ženu takovou slívu.«



Zkaženost i reformy v Uhrách.
Pod tímto pásvem napsal Scotus Viator

(dr. S. W. Seton Watson) opět jedna koiha o
Ubrách. Tento Angličan mé tolik pochopení pro
politika v Uhrách. že oemohbl se spokojit
8 prostudováním těto politiky jak v národním
tak v meszioérodním pobleda; jeho kniha je
vskutku sgitační dílo pro vnitřní politickoo re
formo maďarského území, pro všeobecné bla
sovací právo do sněmu. Ve své nové knize piše

Seton Watson o maďarské volebnípraksl, oskaženosti, o Larharském ofsilí ve volbách,

vydává 5 katřě tom přřámět elužebnílistioy, celé volební debaty. Jeho kniba jest
jako ebfrka momentních f tografií Uherska
v době voleb. 

Až tato kniba Scotova dostane se do rukon
maďerských kritiků, nastane o „v-astenecké“
šoroalistiky opět nářek, pláč, skřípání zubů,
leč to všecko jí nic nepomůže. Seotus fotr gra
foval poslední Čínocet maďarských volebních
skandálů, i vystavuje je celéma vzdělanémo
evěta ku posouzení. Čtenářpři opisování téchto
smotných přízraků musí -e ptáti: jak je to
možno, še ve středu Evropy nalézá se střt, ve
kterém pěst usurpátora tyranisnje milliony roz
ličných národů pomocí bratálního „volebního
řádu“ i neuvěřitelných volebních způsobů, jak
to nové dílo ačeného Scota píše.

Sám praví ve své předmluvě: „Vysvětlení
této korupce i onohonásilí, ješ provázelo o
becní volby sněmovní v měsící červena r. 1910,
umožňoje čtenáři, aby si sám utvořil soud o
skaženosti veřejného živote v Uhrách i o zjevné
vezpůsobilosti — abych se nevyjádřil ostřejším
výrazem — úpravy organismo. Kromě toho,
abych vytkl arážející povahu toho zla, blavní
úloba moje byla, ukásati, jak nerozumné jest
tvrzení, že dnešní sněmovní většina jest výraz
vůle oberských národů,i přivésti na nevybnu
telnost, aby se co nejdůkladněji i nejradikál
něji zreformovalo volební právo jakožto jediný
prostředek, kterým by se Uhersko mohlo spa
siti od nevyhnotelné katastrofy.

Mám ještě další účel. Volební korupce
věndy jest hnasná, kde ee provádí. Avšak ve
vícejazyčné zemi — jako jest Uhersko, kde ji
panající národ vykořisťuje, aby druhé národy
oloupil o jejich politická základní práva, tam
jest ona dvojnásobným utlačovávím a jejím
obětem nemůže se za zlé pokládati mínění, že
otevřený absolutismus více platí, než taková
ústava, která brutálně šlape stávající zákony.

Nakládání s nemaďarskými národy pod
maskou nejstaršího zřízení na okrsku temě
představuje dnes jedno z pejhnosnějších skvrn
oa štíta evropské koltary. Nemohu pochopiti,
proč by nemohla rozličaá, vynikající společen=
stva, jež v tétu zemi (v Are na ochranu
prospěcha utlučovavých národů Evropyi Asie
existují, důsledně oa vědomí vsíti i záležitost
Slováků, Romonů i drabých národů maďar
skému panstva poddaných... Nejtěžší úkol,
který jsem měl řešiti při psaní „národní otárky“,
byl, abych ve čtenáři takové duševní rozpolo
žení vytvořil, aby aspoň desátý díl pravdy
uherských událostí ověřil.Skatečná fakta ba300
se průmérnému člověku zdáti přeladem.

I skatečné, častokráte nemohl jsem sám
věřiti, co jsem vlastníma očima viděl, často
jsem otálel, mám-li uveřejniti určitá fakta boje
ge, aby mne někdo neobvinil, že píša romány ...“

pisovatel potom sděluje, že jeho dílo spo
čívá 1. na 33 úředních listinách; 2. na výpo
vědech očitého svědka; 3. na zprávách maďar
ských i německých novin; 4. na řízeních v uher
ském sněmu v měsíci červenci, kde z řečí
poslanců a ministrů maďarských cynismus for
málně sršel, a konečně 5. na vlastních sku
Šenosteoh.

Dále vykládá Sootus ve své knize, jak ho
ve Vídni a v Pešti napadli, když ve vídeňských
novinách odsoudil volební násilí na Slovácko.
Připomíná i ono paní ve Skalici, kterou policie
pokutovala 100 korunami, že Scotus v její spo
lečnosti 20 minat trávil. O dopisech, které bo
z Uher docházely, připomíná, še všecky —
třeba byly i rekomandovány — byly otvírány
a sače salepeny A následující poznámkoa opa
třen): „Otevřen a slušebně salepen.“

E.niha obsabuje 197stránek s následojícími
články: Volební korapce, Volební reforma,
Uberský volební postup, Sněmovní debata o vo
Jlební korupci v červenci r. 1910, Volby v Pre
vidru, Volby v Bkalici, Volby v Senici, Volby
v Ružomberku. Dále následuje sedm kapitol o
volbách v ramanských j německých krajinách,
a jedna zvláštní kapitola o pokroku ve pro
spěch všeobecného volebního práva a0 jednot
livých maďarských volebních pleticbách.

Zajisté dílo velmi pozoruhodné, které
mnoho přispěje, aby 6e maďarský šoviniemue

pal ve svojí hrůzea navšdy v Evropěsničil
bajka 0 „rytířském“ maďarskémnárodu. — Vlý.

Bostolní právo
pozlacovačské a řezbářské,

snovatřízsení a opravy oltářů, soch atd.

odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIEULEC,
umělecký závod v Hradei Králové.

Cstnáusnání od vid.„úřadůduchov. kdisposici.

Kulturní jiskry.
Vyznamenání katolického kměno.

Dle učených sásad pokrokářekých dr. Musil by
ani nemohl býti pravým učencem, zbaveným všech
předsudků. Uvažte! Pravověrný katolický kněz a
k tomu žádoý modernista| „Odbyté předaudky“
by tedy musily překážeti ve skatečné práci vé
decké. Zatím však olbřím dr. Musil pozérské the
orie pokrokářských pídimužeů dokonale popravil
svým velikým dílem, jemaž vzdávají hold jak pro
testanti tak nověrci. Musilovi jest prokazována za
bradicemi větší Čest než v jeho vlasti. Byl též
saplavován z cisiny žádostmi o přednášky. Konečně
vposlecbi aspoň posvácí královského domu dán
ského. V neděli dae 5. února dr. Masil přijel do
Kodaně, kdež byl na oádraží uvítán praesidiem
královské geogr. společností.

V pondělí náš vyslanec br. Széchenyí uvedl
učence k dánskému králi, který Musilovi gratu
lova) k jeho výzkumům. Král sám spisy Musilovy
důkladně prostudoval. Odevzdel učenci vlastno
ručně vysoký komthorský řád dánský, zvaný
Danebrog. Psk představen byl Musil korannímu
princi, který 6 nadšením chválil jeho práce. Zaal
Musila osobně, sešel se s ním náhodou na avé
cestě z Caříbradu.

V úterý konal Mocil přednášku v sále paláce
„Odd Fellows“ sa přítomnosti así 1600 osob nej
vybranější společnosti. Předeedal korunní princ,
který jest předsedoa geografické společnosti v Xo
dani. Přítomni byli též ostatní členové královské
rodiny, vyslanci a zástupcové cisích mocností,
ministři, učenci atd. Koruaní princ v zahajovací
řeči líčil záslaby Masilovy o vědu a odevzdal mu
diplom čestného členství král. geografické společ
nosti dánské. P.of. Musil poděkoval a konal pak
přednášku s použitím světelných obrazů. Dlouho
trvající potlesk ozval se po skončení. Veliké ovace
zazoívaly, když mu korunní princ pobnutým hlasem
děkoval. Pak pořádána velká slavnostní hostina
dvoral, při níž proslulý učenec prof Olofsen vy
líčil vědeckou činnost prof. Musila. Ve středu pak
dával ua poéent Musilovu hostina rakouský vyslanec.
Na večer pak pozval král Musila do dvorního
plesa, kdež mu byly prokazovány pocty nové.
Dánské listy přinesly na počest Musiloru vřele
psané úvodníky. Když professor připomínal svůj
Český původ, bned si vzpomínali Dánové vděčně
na svon královnu Dagmara, kterou jim dala naše
česká země.

Tak se zachoval tudíž ke katolickému knězi
protestantský dvůr královský, takové pocty pro
kasovali protestantětí učenci muži, který svými
vědeckými spisy proti volnomyšlenkářským trpa
slíkám tak stkvěle obbájil věrohodnost Starého
Zákona. Jest to pro katolíky velice cenný zjev
v době, kdy nedostadovaní lidé « zbenkrotilé exi
steoce po přečtení několika pamíletů s „učenou“
tváří problašojí, jak se musí hájiti věda proti —

klerikalismu.
Vědecké dílo jeptišky. V Jeně vyšlo

právě objemné vědecké dílo o 300 stranách, bo
baté ilustrované od M. Annunciaty Tollipgrové,
dcery ředitele hospodářského pokusného ústava
v Rotholsu, která je jeptiškou v klášteře Uršu
licek v Innomostí. V díle pojednáno jest o dia
ptomidech, mikroskopických to racích sladkých
vod, s vichž největší měří 3 mm., 0 jichž geogra
fickém rozšíření nedávno sepsal pojednání univer
Bitní professor dr. Steuer. Spisovatelka-řeholnice
stodovala aa universitě v Innomostí a odhodlala
se k namáhavé práci prostudovat z celé světové
literatury více než 450 děl o diaptomidech, srov
Datí vše a na základě vlastních úsadků popsati
život těchto nepatrných obyvatel tyrolských jezer
a rybníků.

Z činnosti márodních jednot. Mezi
knibami, jež by v žádné“ knihovně prý scházeti

neměly, Sp uaje ústřední výbor N. J. v Olomouci též Zolovu„Pravda“ u „Práci“, Macharovu
Čítanku“ s „Golgothu“, Havlíčkovy „Epištoly

Řateohorské“ a „Křest sv. Vledimíra“. — A
tom ústřední výborvyžaduje borlivě součinnost

jdí katolicky amýšlejleleb.

Prý po porážce klorikallsmu shyno
militerisums. V radé a zednářské Francii
zbrojí se stále víc a jeví se stále větší potřeba
rozmnožení četnictva zvláště v Paříší. Ozbrojení
lupiči počtem vzrůstají, takže usnáne nutnost zo
atření zákonů proti nim Nejnověji podán návrh
na zavedení zákona, dle oěbož nedovolené nošení
zbraně má býti trestáno pokutou do 2000 K nebo
dvouletým žalářem. Trochu veliká svízel s ban
dity, když jest potřebí zákona tolik ostrého!

Emergický protest pratl výstřed
mostem judaisma. Doe 12. t. m. konala se
v Krakově schůze katol. studentstva proti výtrů
nostem pokrokářsko-socialistického studentstva. Do
stavili se Četní universitní profeasoři Scbůzi za
hájil hr. Tarnowski poukazem ns veliké nebezpe
čenatví, které bylo způsobeno pověstmi, jakoby
svoboda učení byla ohrožena. Ve skutečnosti však
bojuje se proti křest. náboženství a jeho naukám.
Řečaík vyzval účastníky, aby ae připravili k boji
ve jménu křesťanské solidarity. Referát podával
prof Magiera, který tvrdil, že jedná se ve sku
tečnosti jen o zápas svobodných zednářů proti
uznanému náboženství. Zároveň protestovalo shro
máždéní proti požadavku, jenž se týká odloučení
bobosloveckých fakult od universit.

Boj proti tmé? Israelské atadentstvo
hledí veřejnost balamutiti tvrzením, že universitní
randály jsvu bojem za světlo — a proto porušují
očitelakou Činnost universit, založených od kato
líká. Nedávno demonstrovali broěnětí čeští techni
kové ve prospěch židovských raudalistů krakov
ských. A téže technice daroval katolický předák
10.000 K na stipendia. Co obdržela tato technika
od židů krakovských? Nebo učinil některý židov
ský technik tak epochálul vynález jako nedávno
kněz Cerebotani? Prý se musf boj protiklerikální
rozvinouti i v zájmu humanity. Jaké? Právě zo
mřelý děkan Fr. Pražák v Čes. Řečici odkázal
všecky své dlouholeté úspory (30.000 K) městským
chudým Aš jeho příkladu bude následovati aspoň
stý díl židovských boháčů, bude po bídě bned na
dlouhý čas.

Jed s Judey na aniversitáchzvlášté rus
kých přivozuje vědě pohromu za pobromou. Isra
elité křičí proti katolíkům, že tito zneužívají ná
boženství k účelům světským. Zatím však židovětí
studující zneušívají universit k účelům, k jakým
nikdy nebyly zakládány. V posledních dnech
v Oděse gradonačalník gen. Tolmačev a někteří
professoři universitní obdrželi dopisy, v oichž jim
„výbor sociál.č-revoluční strany“ oznamoje, že
jsou odsouzení na smrt, protože prý překážejí
studentekému bnotí. Rozumí se, že zákeřníci pak
ihoed obviněnéhopopravujíbeze všehosoudu; ža
lobci jsou goudci v jedněch osobách. — Hektor
petrohradské university Grimm a místoředitel An
drejev oznámili professorům, že skládají své hod
nosti, což také oznámili ministru osvěty. Nemohli
již déle anésti terrorismus akademiků. Prof. Bau
douin prohlásil před akademiky, ž» zaviulí ne
Snesitelné pom'ry, takže přednášky zastavuje.
V Petrohradě zavřeno 46') uepokojných studentů,
v Charkově 40. Ve Varšávó návštěva přednášek
pouze živoří.

Oč se hlavně jedná? Pokrokářský despo
tismus chce tyran.sovati jiné 8 fanatismem přímo
otrokářským. Nepokojní studenti se ugnesli, že
oblásí stávka na drubý semestr; zároveň však
žádají, aby se jejich komandu podrobili i ti stu
dující, kteří chtějí dále nerušeně v sebevzdělávání
pracovati. Terroristé jim návštěvu přednášek za
kazují a jednají S nimi jako Be „stávkukasy“,
když je vidí navštěvovat universitu. Taková tedy
jest Činnost židovako-pokrokářské kultury. Krakov
není od Ruska daleku a proto se nedivme, že jed
snadno se přelil přes hranice.

ÓŘCLŘE sevýhodněcat
Vyšádejte si imed vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláštěvsor látky »Palmíra«)
odfy = ED. DOSKOČILCROCEŇ.=
Pyvní český zasílatelský sdvod ©soukemného sboší
88 sal. ». 1876. "u

Hospodářská hlídka.
Útěku vomkovado měst. Piovakor

respundence na základě číslic dokazuje, že při
posledním sčítání lidu napočteno bylo o více než
109/, zemědělského dělnictva méně než před 20
lety. Tehdy napočteno bylo osob živících te země
dělstvím neb při zeměděletví přes 60*/,, nyní prý.

sotva 5O"/,, Přírůstek obyvatelstva ve vesnicích
převabnu selských je malý, ba v některých i oby
vatelstva dokonce ubylo, zatím města rostou stále

rychlým tempem. V některých napočteno dokonce.
o 50/, více obyvatel než před 10 lety. Zaviňuje
to v prvé řadě útěk « venkova do měst „sa leh



čím chlebem“ Zpráva Piovy korrespondence týká
60.ovšem v prvé řadě německých sedláků, ale po
měry v našich krajích nebudou o mnohem lepší.
A přece bez selského stavu nemůže žádný stét
existovat! Je ta proto třeba zasáboutí vlády, by
zvláště etředol stav selský pomalu, ale jisté ne
vymizel ku škodě státa.

O cemnn řepy v Čechách. Počítkem
února konsla se u místodržitelství v Prase spo
lečná porada zástupoů řepařů a cukrovaroíků, aby
stanov.li cenu řepy pro příští kampaň. Při poradě
však dohody nebylo docíleno. 'fovi připostily cu
krovary pevné ceny 220 až 230 K. Lotos činí
nabídku menší a dovolávají se při tom nízkých
cen cukerních. Nabízejí řepařům 190 až 210 K,
což přijato nebylo. Řepaří žádají ustanovení zá
kladol ceny 2.05 K s příplatkem 10 bal. na kaž
dou koranu, o níž cakerní cena nad 20 K bratto
Ústí bude znamenána, při čemž ať průměrný zá
snam v měsících červenec-prosinec tvoří základnu.
Dále žádají řepaři 60 proc. řízků zdarma a 5

roc. náplav a kg. cukru za 107 g řepy. V poradě
bude pokračováno.

Nejvzácnější ovoce Ise u nás pěstovati
na vějířovitých zákracích po sdech rozložených.
Nejjemnější hrušky velikosti nevídané, nejušlech
tilejší jablka tabulová, meruňky, vzácné třešně a
višně, překrásné zelenky výtečněse daří na zdech
v krajích, kde víno již vypovídá. A jak aličná je
chaloupka, když stěny s jara květem jsou obaleny.
Jak pěkný pobled v jeseni, když překrásné plody
zdobí špalíry po zdech vedené. Věímejte si více
těchto vzácných zdrojů krásy i ažitkal

Petrelej v sabradnietví „osvědčujese
jako dobrý prostředek na vyhubení mšic, rostočů,
pucheřnatek a jiných škůdců. K toma účelu dů
kladně smíchá se Ó litrů petroleje s 1162 gramy
mouky a 40 litry vody. Směs míchá se 6—10
minat, a sice napřed smíchá se petrolej 8 moukou
a třetinou vody a teprve po řádném promíchání
přidá se zbytek vody a znova sm'chá.

Růže v dromějším mobí častoby

ZÚROKUJE VKLADY
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Školský obzor.
Naši středoškolětí studenti. Minister

stvo vyučování uveřejňuje výkaz o počtu žáků a
dákyň na všech veřejných středních školách v Ba
kousku ua počátku běžného školaího roku. Na

moasiích studovalo v Čechách 10139 žáků a
607 žákyň českých, 7410 žáků a 77 šákyň ně

meckých, na Moravě 4980 českých a 3480 ně
meckých žáků, ve Slezsku ně 1eckých, českých a
polských žáků 2803, v Haliči 33.868 žáků a 1781

atd., celkem v Rakousku 97.796 gymnasistů
a 2856 gymnasistek. Na reálkách stadovalo v Če
chách 10.687 českých a 5238 německých žáků, na
Moravě 4788 českých, 4038 německých, ve Slezsku
1495 žáků a v Haliči 4059 žáků, v celém Rakousku
48.992 žáků. Ty číslice stojí za pověimnatí!

Organisace katol. učitelstva v la
kousku. V Kakoasku je 27 učitelských spolků,
které jsou sdruženy v „Katolickém učitelském
svata“, který čítá 7000 členů. Nejmladším kato
lickým spolkem učitelským v Rekouska je spolek
korutanský, který se ustavil tyto dny.
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ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ :

—
Velmi levně *se

Carnoval I9ll .»;
obrátíte-li se při svém nákupu na

rm Fejgl 4 Byčiště
Jiříkovatř.protinov.labskémumostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

loso zdobách,

B bedr DOR. rakariáky,tněre:, Soupravy vlasových hřebemů,
bílé rosty, voškoré klatovské prádle,

moderní kravaty atd.

Kněžské kollárky
a pateatní záprsenky bez háčků.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Rádce

duchovní. Časopis kněšetva českoslovanského. Řídí
wegr. F. Vaněček. Roč. :8, čís. 3, a 4. Vychásí
uwěsíčně sa roč. předplatné 8 K. — O Bohu a
Jeho vlastnostech. Napsal P. Fr. Žák T. J. Ho
miletické knihovay av. 12., čís 16.—19. Cena
celého vzácného díla 950 K. — Pense. Napsala
B. Mellanová. „Lodmily“ r. XIII, ar. 2. Povídka
skutečné vzdělavací. Na „Ladmila", 6 objemných
svazků o 1000 str. -ročně, předplácí se na vydání
brožované 220 K. na vydání vázané 420 K. d

Z nakladatelství benediktinské knih
tiskárny v Brně. Hlídka. Vychásíněslčněsa
roční předplatné 10 K. Řídí dr. Pavel Vychodil.
— Hakouský poplatkový ekvivalent. Se zřetelem
na prováděcí nařízení pro desítiletí sedmé. Na
pssl dr. J. Ošmera. Cona 1:70 K. — Koihovna
našeho lidu: čís. 1. Obrázky ze slavonské vesnice.
Zčeštil Jar. Janko. Za 120 K. Čs. 2.: Jarní stíny
a jiné povídky. Napsal P. Giusepps. Cena 60 h.

— Mezi u a úskalími. Miádeži napsal K. J.Zákoucký. Knihovnynaší mládeže čís. 14. Cana
160 K. — Václava Kosmálka eebravé spisy. DIl
XV. seš. 92. a 93. Na pět 96 stránkových sešitů
lacinějšího vydání předplácí se 1:30 K, lepšího
vydání 2 K. — Všecky tyto spisy vřele dopo
ručojeme.

Nákladem J. Otty v Praze. Lidové vy
dání episů Tolstého. Ana Karenioa Boš,8. 1
20 hal. — Zikmooda Wintra: Sebrané spisy.

nické obrázky. Sešit 3 za 30 bal Tolstoj « Win
ter tímto jisté hodaě se doporučují. — Frt. He
ritesa sebrané spisy VIIL: Maloměsteké povídky,
dil III, seš. 2. —4. po 30 hal. d

mění. nídí F. Dobnal. Roč. I, čís. 1. Rodné 576
stran četby. V L roč 326obrazů Rafaela a 23
obrazů Rembrandta, s tři zvláštní premie. Roční
předplatné 8 K v nakladatelství R. Promborgra
v Olomouci. |

Veslužbách krilovay. VěstníkMariánských družin českých. Roč. IV., čís. 1. Vychásí
šestkrát do roka. Předplatné 2 K ročně zasílá se
admioistraci Praha-IL, Ječná ul.

Vychovatelské listy. Časopis pro a
gogiku a kritiku methodvyučovacích. RR re.
dakční sbor. Roč. 11., seš. 1. Nakladatel Katol.

síčoě v Ivančicích naMoravě za roč. předplatné
6 korun.

Slovenská čítanka. Vydává Moravsko
slezská beseda v Prase. Seš. 7. sa 30 bal. Nákl.
E. Šolce v Telči.

Časopis katol. duohovenstva. S přílohou
věnovanou theol. literatuře národů slovanských.
Řídí dr. F. Kryštáfek, dr. J Tumpach, dr. A.
Podlaha. Roč. 62, aeš. 2. Nákladem koíš. arcib.
knibtiskárny v Praze. Vychásí 10krát za rok za
předplatné9 K. —dž

Květy lásky. Lidový měsíčníkvěnovaný
sájmům křesť. cbarity, zvláště opuštěným dětem.
Řídí P. A. H.fmann. Předpl. na rok 240 kor.
příjímá administrace na Král. Viaobradech.

Chviiky. V čís. 1. přinášejí úvaho J. Pelcla:
Příklad, jejž dalchudý světa. Čís. 2. J. D. Roc
kefoller: Jak jsem nabyl. V čís. 3 A. Zavadila:
Obrásky ze Švýcarska a j. V čís. 4. AL Volyo
ský: Moderní idealismus a j. Sešit sa 30 bal.
Nákladem J. Pelcla v Praze II.

Kvitky. Časopis katolické školní mládeže.
Vychásí desetkrát ročně za 7U hal. Roč. III.,
čís. 1—8. Administrace v Prase-II., Lipová ul. 6

Booiálníbesídka.
Ideální ebee dělnická. „Čes. 81.“ sazna

menává: „O málo snámé obci poblíže Barce
lony podává spravodaj čas. „Momento“ sají
mavé správy. Zakladatelem této obce je hrabě
Guell, majitel největší Španělské továrny na
samet. Založil poblíž avé továroy dělnické město,
ve kterém také 94m žije se svými dvěma syny.
Jeho synové Klaudias a Easabiasjaoa řediteli
továrny. Osada sestává ze 150 krásných vel
kých domů se světlými místnostmi. U každého
domu jest krásná a rozsáhlá sabrada Pro děti
byly vystavěny potřebné školy. V osadě působí
učitel, lékař, farář a lékároík. Dům hraběte
nalézá se uprostřed osady. Hraběcí rodica sdílí
slasti i etrasti celé osady. Tato osada existoje
už 18 let, sle dopošdud nevyskytl se v ní ani
jediný nesonsvak. Naopak jest u všech osad
níků silně vyvinat pocit solidarity a ochoty.
Za doklad se uvádí příklad s r. 1906, kdy
jeden hoch spadl do kotle ©vařícím barvivem.
Aby mohl býti sachráněn při životě, bylo ne
sbytno traneplantovati lidskou kůži na jeho
opařené údy. Farář orolal osadu a vysvětlil jí
sitoaci. Sám prohlácil, še si dá vyříznouti kase
kůše. Ihned ee přihlásilo 45 dělníků, kteří né
sledovali jeho příklada. Mesi nimi byli i oba
synové majitele továroy. Starší, Klaadins, pro
hlásil, že ci dá prval vyříznouti potřebný kus

kůže. Zu ním oásledoval jebo mladší bratr,
pak. farář a ještě sedm dělníků. Nemocný by
zachráněn a žije doposad.“

Tedy hned v vogsedetví sločinného roj
diště Ferrerova vzorná kommanita na základě
ktosfanském a — založena šlechticem, který
tedy náležel společenské vrstvě, která jest od
ferrersvců zořivě oapadána Podařilo 80 někde
aspoň na tři roky zavésti podobooa spokojenoa
a bamánaí obec na základé soc. demokrati
ckém? Tato obec jest nejkřiklavéjší obžalobou
zfanatisovaných baoditů barcel oských, kteří
„reformovali“ společenské řády pastými slo
činy, ačkoli hned v vonsedství měli praktický
příklad, jak se reformoje 8 úspěcbem.

o Komu slouží s0e. domokracie. Zajímavé
doznání učinil francouzský soc. demokratický
poslanec Jaarós. V debatě parlamootarní o při
jetí železničních zřízenců pravil následající:
Zámožní železniční bankéři, od nichž osad 5000
rodin železničních zřízenců závisí, nechť jen
nezapomenou, že by byli všicboi bohatí židé
bývali smeteni, kdyby se nebyla soc. demo
kracie aatisemitické propagandě na odpor po
stavila. Zdá se nám, že toto zajímavé doznání
ma i mimo Francii svůj výsoam. Neb nejen ve
Francii, ale i jinde jsou sociální demokraté
nejlepšími zastanci židovstva. Za t> ovšam do
stávají od židů podpor hodné na stavby svých
dělnických domů, tiskáren, časopisů atd. Proto
také oežádají nikde, a nikdy soc. demokraté
konfiskaci židovského kapitálu, nýbrž křičí jen
stále po koofiskaci daleko menšiho církevního
jmění. — Ale 80c. demokrat namítne, še není
banbou zastávati se člověka oapadaného. Dobře.
Ale proč se tolik běsní proti katolickým kně
žím a milosrdným sestrám, které nemají peněz
na pvjplacení rudých žarnalistů ? Proč 680
boaří tak zořivé proti kapitalistům, 00 08
drahé straně ce sloaží kapitalismu šidovakéma ?

. Starý kozák edstřelem. Proti poslanci
Vaňkovi sdvihli centralisté hrozný boj, že na
soc. demokratické důvěrníky, shromážděné
k poradě, puvolel telefonicky 18. ledna poli
cajty. Jaká hrosná sášť planula právě v sou
drasích Vaňkových proti policii, ačkoli tato
tolik soc. demokraty šetřila! A nyní Vaněk
své nedávné poddané dává reformovati tou ne
náviděnou policií. „Rerolační“ soc. demokraté,
kteří říkají, že sreformojí všecky řády samo
statné, najednou ee otikají k „byrokratům“,
aby mezi nimitito učinijipořádek| Patrno
najednou, jak soc. demokratům „prohailé po
méry měšťácké“ najedoou jsou dvbré. Jinak by
se soudrazi nesoudražsky okousali. Rakouská
6oc. dem. zalošila mezinárodní podpůrný spolek
„Gewerkschaft“, jebuž členy byli i čeští s00.
demokraté. Když rospoatal se mezi uoc. dem.
boj o reformu organisační, začali němečtí 800.
demokraté nepohodiné české oomdruhy ze
spolku vyhasovat. V těchto daech vyloučen byl
se apolka také posl. Vaněk. Ztráta na příspév
cích, které de ústava vložil, obnáší K 1016.
A tak starý kozák Vaněk jest v klatbě jak
oeotralistů tak „Geworkschafta“. Radé děla
otvo vyzvalo Vaňka, aby 60 maadátu vzdal a
i se společným pohlavárea. Tasarem avy byl
« Brna odvolán.

Centralisté nasývajího „baronem.“ Vaněk
počal nepo.odlné udi vybasovati s Democ.
pokladny a s rudých redakcí, rospouštěl i ne
pohodlné radé organisace. Centralisté na oěbo
čalají: Vaněk ničí existenci centralistických
stísenců, na důvěroé uchůze dělaické, kde 60
mluví proti němu, posílá policii, aby je rose
hnala, autooomisté vyházějí dělníky z dělnic
kých domků, neštítí se žádného násilí, ničí děl
nické konenmy, čtvoa továrolky proti centra
listickým dělaikům a šenoa 8e jen za osobaím
prospěchem. „Ravnost“ odpovídá: V okr. ne
mocenské pokladně posílají pro pvlicajty, kdy š
se dělník domáhá vyplacení nemocenské pud
pory; za to však slečinky z německého divadla
poallají do lásní, e děloiotvem nelidsky zachá
zejí a volby do pokladny sařisojí tak, aby 00
dělaiotvo k oim nemohlo dostaviti. — Totéž
ovšem tvrdí sase představenstvo okresoí po
kladny o zacházení s dělnictvem ve Všeobecné
nemocenské pokladně, a „Volxafreund“ nepo
vídá, že ciframi dokáže, te Všeobecná nemu
censká pokladoa dbá více o dobro vládnoucí
v ol kliky, než o prospěch děloictva. A tak to
jde do nekonečua. — Od ceotralistů jest Vaněk

Proletáři? Za válečného víru vyčítají ai
radí centralisté s satonomisty tučné platy.
Z těch správ vysvítá, že poslanec. Eldersch
dává si vypláceti od okr. nemocenské pokladny
v Brně 5900 K ročně. Jebo zástapo+ Taub má
6300 K ročaů. Vyčítají ma autonomisté, že má
ročně 17000 K příjmů. Kdyš takový proletář
s dělnických mozolů tolik peněz ročné dostává,
pak ce mu to ovšen. pohodlně proletaří. Ovšem
také jiní pohlaváří sedí u mísy vrohovaté na
plněné. A tito „obětaví“ dobrodinci pak štvou lid
proti „obrovskéma“ církovníma jméní. A ještě
otáska: Který s našich organisátorů dělnictva
sl ochrání z mosolů dělnických kapitály? Ho
norářem obvyklým pro naše organisátory bývá



msta soc. demokratů. Proto vypočítáví kšeflaři
do naší strany se nebrnoo. Vědí dobře, že by
sde pro ně nebylo žádné vítané sousto » proto
raději eloaší židům a jejich pokřtěným elahům.

Carnegie o stávkách. Na schůzí občan
ské společnosti v New-Yorku přednášel americký
milliardář Andrew Carnegie o stávkách a pravil:
„V devíti případech z deseti sbledáte, že se ne
jedná o penize aní o spor přímo mezi kavita
listoo a dělníkem, ale že stávko zavinili ti.
kteří zaměstnavatelo zastopojí a prostředníky
mezi ním a dělojetvem dělsjí. Čím více povu
loje zaměstnavatel pro dělníky, tím více dělá
pro sebe. Já jsem zsaměstnácal veliké tisíce
dělníků a neměl jsem stávky plných dvacet čest
roků; to bylo tím, že jsem nikdy žádnému ne

dovolil, aby mezi moe as dělolky se míchal.“
Dále pravil, že ee ve Skotsku pro dělníky více
dělá, než ve Spojených stétech. Po něm mlavil
Roosevelt, který se vyslovil, že věří více v evo
laci než revoluci a že se stav dělnictva dá zlep
šiti jenom moudrým zákonodáretvím, ale ne
revolocí. Každý zákon, který 9e ve sněmovnách
projednává, má býti výsledkem rosamnépozady
mezi zástopci dělníků i zaměntnavatelů.

Ztráty sociální demokracie v Uhrách
jsou též vejmi zoačné. Socialistická „Leipziger
Volkezeitang“ vypočítává, že odborové orga
nisace socialistické v Uhrách čítaly r. 1906
členů 150.000. Koncem r. 1908 však už jenom
102000, koncem r. 1909 pak 85 000. Ztráty za r.
1910jsou následkem vnitřních sporů ještě větší.

Lobos

ČASOUJÍCÍ a ZdšlRDŮ6
vysokou rovisi přijme továrna bospodář

strojů, beazinoský výchmotorů a šicích strojů,
firma

Boh. Mareš v Třebíči.
(Horava).

SODY VZVŘŘEN

NŘÍŽOVÉ CESTY,
vkusné a levné oltáře

BOŽÍHO HROBU
jakož | sochyTěla Páně akločícíchandělů

dovoluje si nabídnooti veledůst. duchovenstvu
abestrest ©. K.odborné Žkolysochař. 4 řozdář.

| BORONIL BEK V HOŘR KUTNÁ

um Kupteol za K 1-70důkladnýsple zm
»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«
Objednávky vyřizuje Biak. knihtiskárna v HradciKrálové

© s kášžášíA8
p Bl tlzi SiNSNzsh

:Li > Holišiž =8ž
A miŘiŘiaší

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

SPOŘITELNA
KRÁLOHRADECKÁ

ÚROKUJE VKLADY i

u 4, u
ODE DNE VLOŽENÍ

DO DNE VYBRÁNÍ.

VKLADNÍ KNÍŽKY

m ZDARMA. U

NEJBEZPEČNĚJŠÍ
ULOŽENÍ ÚSPOR.

Časovéúvahy!!

Šeob, úvěrní společnost,
sapsané společenstvo s ručením obmeseným

vwHradol Králové,
s (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky
= za 44" až 5%.—

úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Slošní lístky na požádání zdarma. “UW

00 nejlevněji+

Obramažidovského náboženství.
8 jakoo nemyslivoatí dávají se vláčet sami židé

metsfysickou cestou masarykovakou, patrno z „Iož
voje“. Protože Masaryk dorede chytře židy omý“
vati a ještě cbytřeji jejich veliké chyby příkrý
vati pláštěm mičení, musí mít dle židů ve všem
pravdu. Někteří židé dávají ae atrhnouti docela
neučenými frázemi i proti rabicátu, aniž by 82
mostatné přemýšleli, co vlastně činí. Masarykovy
a Macharovy pozérské fráze proti katolicismu staly
se u nemyslivých lidí okřídleným healem. i když
sebe více daní prázdnotou nebo barnumekou pře
mritěností. A leraelité se jim naučili tak, že je
docela přeštěbetávají do vlas.ního tábora, jakkoli
Masaryk sám té odvahy vůči židům neměl,

Doe 27. úuora českožidovský „Rozvoj“ *
úvaze o fidovekém náboženství napsal: „Nebyli
bychom tak netrpělivými, kdyby mezi tím, co pře
dáci naši uvažují, jak reformovati, aby aetrpělo
ani náboženství ani ritas, nemrzačily se naše dítky
v náboženských hodinách a neučily se pobrdati
vším, co v naukách těch je dobrého a cenného a
kdyby nestrácely tem všechen cit a všechen smysl
pro to, čím je modernímu člověku otázka nábo

ženská.“ Dr. V.
Tyto floskule jsou z Masarykovy „vědy“ jako

vystřiženy, ačkoli jsou nehorásným bsgatelisová
ním každého positivního náboženství.

Tudíž v témže „Rozvoji“ dne 3. února od
pověděl rabín dr. Ricbard Feder z Roudnice:

Vážený pane doktore |

Vyjímám nadepsanou větu z Vašeho otěného
článku, ponávadě obsahuje nespravedlivoa kritika
a urážku stava rabínského a podkopává vážnost
a autorita mošů, pečujících všemi silami a Často
8 největším sebezapřením o zachování 1argel. ná
boženství. Vaše slova musí v každém čtenáři vsbu
diti přesvědčení, že jeme lidé neschopní, že ka
ríme dítky nám svéřené, že na jejich duševní vý
voj špatně působíme a že z nich dačevní mrsáky
děláme...

Prosím Vás, vášený pane doktore, pověste
nám laskavě. čím vlastně na dítky tak shoobně
působíme, čím je na dobro zmrzačujeme? My jim
přece vypravujeme, jak to právě jich stáří a du
Ševníma vývinu odpovídá, jedaotlivé události ze
života naších patriarchů, líčíme jim živě dojemné
dějiny lidu našeho, předvádíme jim naše dachovaí
velikány, za které se před nikým atyděti nemusí
me, neboť takový Hillul, Šemaj, Raboo Jochanau
ben Zakaj, R. Eliózer ben Hyrkanoa, R. Josua ben
Chananja, R. Meir, R. Akiba, R. Jada banásí atd.
atd., toť jsou skvoncí charaktery, které a dobrým
avědomím každému jako skvělé ideály a dobré
vzory doporačiti můžeme. Tisíce lidí souhlasí
s námi, že se tímto osvědčeným způsobem dítky
dobře vychovávají, že se jich duševní obzor šíří,
jich pady k zléma otupují, city sjemňují, . . « 
a zatím slyšíme, že je zmrzačujeme. Učíme
dítky Boba znáti, k němu se modliti, v něho
donfsti, rodiče ctíti, nejen bližního, nýbrž všecky
lidi milovati, a my rabíni jeme přesvědčeni, še
tim dítkám mravní sáklad pro celý život dá
váme, ale Vy tvrdíte, če je smrzačajeme ....
Učíme je pobrdati zlem, bříchem, pýchou a jak
se všechoy ty ošklivé vlastnosti jmenují, ale oe
učíme je pohrdati naukami dobrými a cennými,
Čím je tedy zmrzačujeme? Snad svou pokorou,
svým dobrým srdcem, svým idealismem, svým
vzorným rodinným životem?

Není nám tajno, fe hoši ve vyšších třídách
středních škol k nevěře se kloní, slova naše pode
sřívají, před námi úcty oemají; je to však vlivem
naším anebo doby a okolí jejich?

Jsem ochoten Vám všecky své žáky před
vésti a když na jednom ahledáte, že byl mým
vyučováním zmrzačen, vzdám se ibned svého ú
řadu a půjdu nádeničit; jeem si jist, že totéž
všickni rabíni do jedooho ačiní. Vznesl jste téžkou
obžalobu oa nás a ptám ge Vás, co by řekli páni
medikové, kdyby někdo tvrdil, že oni jsou původci
všech nemocí; co by řekli páni advokáti, kdyby
někdo řekl. že oni zavinili veškera bídu a nonzi
na světě? Netvrdíte totéž o nás?

Pane doktore, básíte nemilosrdně kamením
po nás. Což nevíte, že rány, které přátelé znsa
sují, více bolí nežli rány nepřátel? .. . Řekněte
mi, co spáchal stav rabínský, že takto jej seaměš
ňujete, že o mužích, kteří zasvětili život svůj své
mu Bobu a svému národu, tekto píšele . . . Ne
bude Vám to příliš nesnadné, neboť jste přesvěd
čen o tom Co píšete a řídíte se zojisté slovy Ab
taljonovými: „Cbacbomim hisobará bedivrécheo,
filosofové, buďte opatraí ve slovech svých I“

Tak jest zcela spravedlivě odražena masary
kovština, která nevědomky šlehla i do tábora ra
bínského.

Ona frázovitá slova „Rozvoje“ byla vpletena
do smíněného již článku, který proti volnomy
šlenkářům uváděl důvody náboženského kopserva

Rabin však nepropuatil bes důkladné kritiky
ani těch několik řádků, jimižsecítili rabíni dotčení.

A katolíci by mělisoustovné tupení svého ná
boženství onážeti bez zeptání! Právě proti nám
Jest vymyšlena bezcharakterní fráze, še katechi
smas náš obsahuje všecko jinábo než ryzí nábo
šenství, še se ulápíme jen ve formalitách. Podvod
niku, vezmi ten kstechismus do ruky a čtil



Doporučujeme“

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledňstojnému ducho
vesstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

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

bez nároku na cestovné,

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

ORY>Závod založen r. 1808. "B
—

Přesidlení!
MG“Sklady "fi

ty K. V. Skuherský
v Král. Hradci

nyní jen wtovárně.
Následkem stěhování osny značně snížené.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rskousku veškerých

kosleL, paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u

rehhápay máčiní vo výrobnách jnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotovésboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské rešie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
osny až o 20%, neš všude jinde.
Jubil 100 let. trvání a 40 let. vlastní čimmosál.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.
O AD"

ý

AeX(5G8EDCIDCG8:MCX6854

ěJan Horák,
š soukenník
X

dle roční snisony kollekci

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

sluze mcho ryze křesťanského závodu za

i zkoušku.

X CP GO3X603XC623X683X

Venkovský závod stavitelský

(0tnvbyvedoucího)
absolventa průmyslové školy staviteiské, pokud

t. r. k obsazení. Administrace tohoto listu přijímá
nabídky s udáním dosavadního působení, struč

v Rychnově nad Kněžnou

ě nejnovějších druhů pravých
--—

Četná uznání zvlísté : kruhůvele

dobu více než třice“iletého působení.

E "vatnaork látky na taláry.

přijme vyškoleného a spolehlivého

možno se svalostí prací železobetonových vtheorii

nébo životopisu a nároku na plat pod značkou

zasílá na požádání vždy

viněných látek

me důst, duchovenstva svěcčí o poctivé ob

Učiňte, prosim, malou objednávku na

Též na oplátky bez zvýšení cen!

VlavLŮELOKÉŽO KDOSÍIOA

a praxi. Místo toto jest stálé a nejdéle 15. března

„Budoucnost“ do25.t. m

Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve Štěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odbadnatou prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉDA RUDOLFA,
=== advokáta v Hradci Králové.

JAN STOUPÁ V PRAZE,
=== Jindřišskául.1.,

doporačuje:

železné skládací po- — železné mycí voystele od . .K 780 Od. - — !

želesné skříňovépo- teloznénočaí ly e—
steles Sdíl.matrací železné stojany na

od... .. .K2T— šatyod . K 11
Úplně zařínená lůška od K 38—.

Bitádacípolnísedátka n

„K 1—

můr. klád.lenošky
sahradnípatentat avi

novací zástěny E 86-—

Úplnázařízení nomosuie a dobročinnýchústavů

sa cemy zvláště výhodné.

i

|

|
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POPP ní
Paramenta.

Ignáce V. Naškudla syn
(protokolovava úrmu) |

v Jablonnémnad Orlicí (v Čechách)E
-(bratr P. J. Hoškadiy, (aráéře vo Výprachticick)

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

obní závod

všech kostelních paramentů ©|
Cenky, vzorkyi roucha hotová naukázku |

ae na nažádání franko zašlou.
0.0"0000-000-900:8807600.66 Pvěr

DDR8 TPiano
velmi zachovalé, vídeňské krátké křídlo, prodám
za příčinou přestěhování za levnou cenu. K ví
děnína městských jatkách v Hradci Král.

ja ni0ě

Prmní český katolický zárod ve Yldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení Ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

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

0Vídeň,
"© VEL o., Kaiser
strasko6., vedla

zaritakébo chrámu
„ Páně.

Na ušásku sasilá
* se vše franco.

Křestní Hosty
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna.

3000006G6060060630006
Veledůctejnéma

dauchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům+ovolnjevidopo
paěisi veškeré kostelní nádoby a
nášinía to: mou».fence,kali

cibáře,ndoní a.énky,pacikály,
svícny,lampy telnice,předpisyatd. své ©

A| ofrkevním vyhovující. Staré

měs opravaje v původní intenci astříběí nebo proti do=
platka za12 nové vyměňuje. Hotové

předněyedmětyneb snaílána u
frankobez závaznostio koupěVšessposlldposvěená.Prdes

„l poěhakůrakůvd,5Mo ée se
1 čínského vědy ma skladě. p

Staré slele, stříbro a drahobamy kupuje za nejvyšší osny

JAN STANĚK,
paslř a oisoelour
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m obyvatel.na okrese králověhradeckém a nechanickém.
Výsledek posledního sčítání jest opět

smotným důkazem, jak se český venkov vy
lidňoje ačkoli v měste:h nejsou právě nyní pc
měry pro dělnictvo bodné závidění. V oboo
sousedících okreelch ubylo obyvatelstva ven
kovského a — v mechanickém okrese zmenšil
se počat obyvatel vůbec.

Napřed přehled obcí, kde obyvatelstva
přibylc! U každé obce prvá číslice značí počet
obyvatelstva dle posledního sčítání a drahá (uzá
vorkovaná)cifra naznačoje přírůstek za posled
ních 10 let proti r. 1900.Březhrad 465 (47), Bakc
vina 853 (25), Čistoves 909 (34), Div»c 262(17),

2910 (234), Jenikovice 1005 (48), Krásnice 184
(25), Krňovice 181(6), Kakleny 3448 (581). Lhota
Malšová 34%(45), Libnikovice 283 (4), Litran
tice 653 (44), Malšovice 1401 (420). Nedělištá
543 (16), Nepasice 360 (13), Piletice 286 (49),
Plačice 679 (73) Plotiště 2872 (386), Ponchov
1959 (203), Praskačka 672 (124), Praž. Před
městí 4628 (1969), Předrněřice 1861 (347), Road
nička 605 (159), Rozběřice 264 (5), Rusek 864
5), Bedlíce 310 (67), Slez. Předměstí800 (128),
Střebeš 906 (250), Světy 447 (39) Svinarv 268

ei Bv.bod. Dyory2239 (487), Třebechovice761 (879), Věkoš 503 (99), Vičkovice 276 (6),
Všestary 404 (9), Černilov 1985 (10).
—— Dobřenice 717 (28), Dohalice 616 (40),
Dub 201 (27), Libčany 608 (17), Lodin 670 (4).
Lobno 410 (6), Mžany 439 (9), Nechanice 23066
(99), Obědovice 376 (17), Probluz 308 (16), Pu
cblovice 270 (29), Radikovice 217 (10), Radostov
296 (11), Stěžírka 289 (29), Sochá 885 (7),
Voznice 900 (3).

Nyní stůjtež sde jména obcí, v nichž oby
vatelstva ubylo! První číslice značí počet oby
vatelstva, druhá v závorce úbytek proti roku
1900. Bělč 840 (17), Blešno 357 (11), Bříza 321
(2), Čibuz 144 (2), Chlam 443 (12), Lipa 229
(10), Lochenice 748 (20), Oajezd 345 (16), Po
lánka 888 (9), Řibsko 834 (10), Skalice Velká
444 (86), Skalice Malá 189 (67), Slatina 736
(2), Štěnkov 208 (81), Stěžery 931 (7), Urba
pice 288 (16), Výrava 726 (47).

Babice 894 (9), Bohároa 516 (44), Hrádek
961 (27), Klenice 196 (25), Kratouoby 776 (92),
Končice 488 (54), Lhota Lib. 676 (1), Mokra
vousy 826 (78), Nechanice Staré 630 (6), Ne
rošov 121 (17), Petrovice 586 (16), Popovice
151 (10), Přím Dol. 411 (68), Rosnice 404 (63),
Roodnice 882 (40), Bobětuš 824 (12), Sovětice
450 (14), Stračov 790 (88), Střesetice 257 (18),
Syrovátka 864 (8), Těchlovice 506 (4), Třeso
více420 (58),Trnava242(36),Zvíkov227(28).

Stejný počet obyvatelstva za poslední
desitiletí zachovaly obce v okrese nenhanickém:
Přím Hor. 164 a Želí96.

Celkem v okrese královéhradeckém r.
1900 bydlilo v 50882domech 48.448 obyvatel.

Za 10 let nato v 6888 domech 56568 obyvatel.
Tudíš přibylo: 806 domů a 7126 obyvatel. V
okrese oechauickém r. 1900 bydlilo v 2802
domech 19.134 obyvatel. Za 10 let nato v 3016
domech 18637 lidí. Tudíš přibylo domů 214 a
ubylo obyvatelstva 503.

V nechanickém obrese daleko větší prc
cento obyvatel jest zaměstnáno při zemědělství
neš v královébradeckém. Při n nější krisi rcl
nickébo stavu tudiž jest dosti vysvětlitelný
úbytek na okrese velikou převahou r Inickém.
Neúprosvá statistika dokazuje, že úbytek zna
menati jest výhradně v obcích, kdo není téměř
žádného průmys.a nebo kde jest nepatroý. A
značoěji přibylo zase jen tam, kde průmysl se
rozvíjí. Prchání dělnictva lze pozorovati zvláště
z velkostatků. Jiná jest však otázka, zda
v místech průmyslových zlepší se existence
dělných tříd trvale.

Neprcbají z venkova však pouze dělníci;
sami rolníci (svláště menší) prodávají zděděnou
půdu, hledajíce slibnější existenci v městech.
Nechť tudíž soc. demokraté tolik neláteří na
„selaké licbváře“! Nejjistější známkou, že rol
níci kopitály bromaditi snadno nemobonu,jest ta
okolnost, že židé v naší zemi jsoa posud ve
lice zdrželiví v kupování hospodářatví a že
raději věnují pozornost fabrikám a obchodu

peoěžnímu. .
Leč přes to všecko bylo jistě potřebí již

dávno, aby ge v okrese nechanickém příkrc
čilo k zdravým reformám. Pokrokářsko-agrárně
socialistický pokrok vybíjel se v planém radi
kálničení, postavila ee socha Husova — ala
hmotné poměry v úrodném tom okrese „zlep
Šily“ se tak, že lidé odtud prcbají. Vždyť i
venkovské obce okresu královébradeckého cel
kem vykazují značný přírůstek, kdežto v 8u
mém centru okresu uechanického (v Nechbani
cích) rozmnožilo se obyvatelstvo pouze o 28
lidi. Několik málo jednotlivců, kteří autonomii
okreso ovládají, ovšem zbohatlo. Proč také ne
široké massy?

Jest potřebí důkladně srovnati statistika
okresů převahou rolnických 86 statistikou vy
danou před 10 lety, seznati s cifer, kde co
shnilébo a pracovati čile pronápravu. Pokud
bude český lid loonti s plnou láskou k půdě,
potad bude státi národ pevně.

Demokracie vXVI století.
Prof. Pavel Janet ve svém díle „Dějiny

vědy politické“ (DI1 I str. 386) praví: „Hle
díme-li vynajíti hlavní rysa pravoo novota
století XVI, shledáme tam na prvém místé
obnovení učení demokratických; demokracie je
všode: mezi učenci, u bohoslovců, u utopistů.
Katolíci i protestanté závodí v demokratických
nápadech o překot...“

Mohutný rozracb dochový v přechoda ze
stol. XV. do stol. XVI. vyvolává nové otázky,
jež stejně zachvívají kathedron učence, cellou
mnicha, samotou filosofa: poměr mezi panov
níkem a lidem. Demokracie hlásí se ko svému
právu a její tožby a utopie v nejrůznějších
variaptech ozývají se ve spisech té doby, ob
sabojících mnobo, co vzbusoje naši úctu, ale
také mnobo, s čím nelze souhlasiti.

Pozorahodné ideje dermokratické Ise na
leznouti ve spisech jak katolíků, tak i prote
stantů; vedle nich však také přestřelkya blady,
bez nichž ražení nových cest nikdy se ne
obejde.

Ve člásku „Jesuité a tyranovražda“ oká
sali jeme, jak chybného učení Marianova, jež
řádem officielně bylo odsouseno, ožívá se k ne
epravedlivým útokům na řád jesuitský, ba do
konce i na samu katolickou církev. Chybil však
Jesuita — a proto chyby jeho se využije do
posledních koosekvencí.

Opatrně se však mlčí, že nebyl to on
první, který učil dovolenosti tyranovraždy, ale
že k mínční toma sveden byl ačením mnohých,
kteří před ním již hájili tento blinddemokracie.

Uvedeme tyto učence z různých táborů,
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aniž bychom z tobo chtěli po způsobu „Volné
Myšlenky“ a její odnože „R“ vyvozovatí u
rážlivé důsledky pro některou náb. společnost.
Na přetřes přivedena byla otázka demokracie
XVI. st. a její výstřední učení o tyranovraždě;
třeba tedy otázku tu všestrauně objasniti, aby
zřejmo bylo, jak nepoctivou zbraní bojuje se
proti katolíkům...

Anglický básník Milton, který hájil do
volenost tyranovraždy, praví ve svém spise
proti Salmasiovi: „Ty vyznáváš, „že někteří
reformátoři“ učili, že tyrana natno odstraniti;
posouditi však, kdo tyranem je. že se má po
nechati lidem moudrým a aočeným. Ty oejme
naješ reformátorů, kteří takto mlovili. Ja však
je uvedu jménem, jelikož pravíš, „že jsou
mnobem horší než jesaité.“ Jest to Luther,
Zvingli, Kalvín, Butser, Pareus a mnosí jiní“
(Huber. der Jesujtenorden str. 271) A v pravdě
ani Mariana nestanovi) tak dalekosáhlých zásad,
jako n'kteři z těchto mužů.

K otázce: „možno-li tyrana, jeně proti
právu a spravedlnosti libovolně jedvá, nemr
titi“, odpovídá Luther: Jednotlivémo a oby
čejnéma člověku, jenž uerá veřejného úřadu
aniž pravomoci, není to dovoleno. „Kdyby tyran
tomu jeho ženo, onomu jeho dceru, třetímu
pole a statky jeho odňal a občané a poddaní
by se vešli a nemobli déle jeho násilí a ty
ranst7( snášeti, nechýsi jej usmrtí, jako kterého
koliv jiného vrašedníka a lupiče.“ (Sámtl. Werke.
Er'angské vydání, LXIL sv. Tischreden VI,
906. —207).

Molanchthoo, odpovídaje k otázce, je-li do
voleno usmrtiti tyrana, praví ve svém kom
peodiu morální filosofie: „Je-li tyran asur
pátorem, jenž se paaství ješt nezmocnil, mohou
ti, kdož a legitimní vrchnosté drší, na svou pěst
(právatím) jej wsmriiéi jako iupiče. Jestliže tyran
jest v držení svrchované moci a poddaným
svým těžké a zjevné bezpráví činí, příslaší
poddaným obrana jak v osobním nebezpečí,
tak i v záležitostech státních. (Melanchthon.
Philosophíse moralis epitomes libri dav — Corp.
Reform. XVI., 106 sg.) — A v listě k Vítu
Theodorovi z r. 1640 praví: „Anglický tyran
(král Jiodřich VIII.) asmrtil Cromwella ...
Jak správně řečeno jest v trogedii: „Nemůže
býti Bohazabita oběť příjemnější nad tyrana“
Kéž Bůh některému statečnéma muži k toma
voukne odvaha.“ (Corp. Reform. II., 1076.) —
Zde tedy slavený reformátor přímo velebíkralo
vrašdu jakověcšádoucí s odpornoublagfemsído
volávání se vnuknutí Bošího!

Kalvín podávaje výklad 6. kapitoly Da
pielovy, praví: „Světští velmožové, kteří proti
Bohu povstávají, sbavují sami sebe své moci,
a00 jsoa naprosto nehodní toho, aby přijati
byli v počet lidí; dlušno sudíš spíše vetvář jím
plítě, nešlé jich poslouchati, kladí-á | máplna
vešherupověru(t. j. katolickou víru).“ (Calvinus
jn c. 6. Danielis u Becana „Calvinistaram pri
vilegia XII.) — Opuseala theol. III. (ed. Paris.
1685), 29.)

Jak výše tn stojí v toleranci jesnité nad
Kalvína, očíce, že za legitimní panovníky jest
povašovati nejen katolická kníšata, nýbrži



knížata jiná, byť apoštolské stolici byle me
přátelskými (Gretser, vando Bock,Lamormaia).

Zvláště ostře vyjadřují se mezi kalvinisty
mnozí franoouesšti jeristé. Franc. parlamentní
rada Jeao Bodin hájí ve svém spise „Six Jívres
de Ja Rápabligae“ (Paris 1676) dovolenost ty
ranovrašdy. (Viz Jansen V, 589). Kerel Da
moulin, jeden = orakulů francousské byrokra
cie, praví, še e tyrany nelze míti šádného 6po
lečenství, že se musí usmrtiti.

Z něm. reform. spisovatelů jest ještě u
vésti Davida Parea (vlastně D. Wiagler), jenž
hájí dovolenost tyranovraždy.

Kosolutně demokraticky počíná si v ohledu
tom John Knox,apoštol školské reformace v knize
„Prvý zvuk polnice proti banebné vládě žen“
(1658). Vyslovuje (Dle Janeta setr. 310, 311):
Panovuici mohou býti ze epravedlivé příčiny
sesazení. — Jestliže panovníci se chovají jako
tyranové proti Boba a Boží pravdě, jsov jich
poddaní sproštění přísahy věrnosti.“

Básník a historik skotský George Bu
chanan, vychovatel krále Jakoba Vl., ve svém
jisak vynikajícím díle „O královském práva
u Škotů“ (1580) souhlasí s potrestéhím samo
vládce, který zneužívá své moci, ano dovoloje
i kralovrafide. Nejen celý márod, nýbrž i jed
notlivec mají právo utratiti nepřítele národa
— takového totiž tyrana. (Janet str. 310.)

Přehlédneme-li tyto doklady různých de
mokratických idejí a náhledů století XVI., jak
jeví se u vynikajících spisovatelů té doby, po
zoáváme, že Mariana, který spis svůj vydává r.
1699,opakuje — a los mnohýmikauidaní—
dení reformátorů a světských spisovatelů té doby.
Jest jakýmsi modernistou avé doby a při tom
demokratem tělem i duší, jak zvláště jeho epie
„De mutatione monetne“ (U směně mince) do
kazuje.

Kdyby po odsouzení svého nčení od řádu
byl zahodil svůj řeholníháv a stal se apostatou
— Hoensbroechem 17. století — byl by dnes
slaveným mužem volnomyšlenkářské obce. Ne
říkalo by se „pověstný jesnita Mariana“ —
nýbrž „proslolý myslitel Mariana, oběť Říma,
mučenník svobody, nesmrtelný bojovník de
mokracie, sářivý duch XVL.st., jenž vymanie
se s dosné atmosféry římské skrčenosti, měl
sílu setřásti se sebe otroctví ducha a vystou
piti na vyvýšený piedestel lidskosti, aby nám
bojovníkům za svobodu s práva svědomísářil
jsko neochvějný charskter počtivosti a neo
rošenosti v boji za právo imdividoa proti du

alol moci světské i duchovní byrokracie I“
Mariano, chybil jeil Jako volnomyšlenkář

mohl jei býti proslulý, jako jesnita zůstal jsi
jen pověstný! — :

Ubrana.
Katolické Umle. Zemská rada kato

lická rozeslala dne 27. února tato offcielní
správa: 27]

Včera sešli se v paláci J. J. kníž. Ferd.
Zd. Lobkowitse na Hradčenech zástupcové
katol. komitétů v král. českém, zemské rady
katolické a německé sekce zemské nepolit.
organiesace katol. v král. českém a zástapoové
ústředního výbora rakouských katal. organisací
ve Vídni k dnformační poradě o změně statatu
stávající nepděitickéorganissne rakausnýcu ka
toliků. Po objasnění ogeshovaných zmón, amě
řajících k soustředění dosud rozptýlených sil
katolických nepolitických organisací a gpolků
národů a zemírakouských přijata byla resolace :

„Podepsaní žástopcové Itatol. komitétů pro
rél české, zemské rady katolíků a německé
dekce sem. org. katol. ©hrál. českém « „gří
tomnosti členů ústětdního komitétu aepol.
katol. organisací v Rakvosku na schůzi dne
26. února 1911. v Praze konané, usnesli ee
takto: Podepsaní zástapcové svrchu jmenova
ných nepol. 'katol. organisací sooblasí s pře
ménou dosavadního jménu „Nepolitická orga
nisace katolíků v Rakonska“ v pázov jKatolioké
Unie“ a pokládají tuto, tak «jako dříve, za po
volenou $eanobuvšecl kdtoliků rakoaských.
Zřízení „Katolácké Unie“ jeví se jako pokra
čování « vybudování dosavadní „Nepolitické
organisace katolíků“ a zakládá ae, zachová
vajíoúplné Jantonemii všech národů, jakoži
entonomui katalických organisací na starém,
otvědávaém, v polststě nemměněném,seliko
účelu přizpůsobeném »vtalintn,„kbonýš nejblšší
solůze delegátů právoplatně achváliti má“.

Besoluci podepeali: Preuident centrálního
komitétu a sem. komitétu J. J. kníže F. Zd.
Lobkowitz a president české sekce J. E. hr.
Wejt. Sobeenbera, pak přítomní P. T. L Broll,
Ben. Coekoll,dr. Doskočil(jménem J. E. adp.
biskupa Doabravy), Důrport, Eokhandt, Ang.
br. Galleo, prof. dr. Hillgereioer, prof. dr.
Jaksch, nakl. Václav Kotrba, Moocs. Kopka
(jménem J. E ndp. bisk. hr. Haynes), Mena.
prof. dr. Kordáť, hr. Lažanský, dr. Mazanec,
hrabě Menedorif, prof. Václav Můller, JUC.
M ucek, hr Nastitz, br. Rossóguier, prof. dr.
Slavík (za J. 31. nip. bisk, Hůlka), Jo-. Sehin

voral. J. Em. ndp. kardinála kuníšete arci
biskape zastupoval J. M. biskup Frind.

Machar deunmalstyky s Hašlarem.
Odhalili jsme listy Hašlarovými překvapující

okolnost, še do celého plánu Popení hroba+ biskupa Haise bylzasvěcen har se ovými
přáteli. Machar tuto účast dosoal v „Case“
(č. 57.), kde píše, Ze prý se mu Hašlar ověřil
jiš r. 1909 ae avým domnělým původem a proto
ho prý poslal na skonšku k oynějšímu bisku
povi, aděliv také svým přátelům, co Hašlar
podoiká. Očekávaly tyto dobré duše, že prý
Hašlar dostane několik desítek aneb hrat vlíd
ných slov, oož prý by adělel každý, kdyby měl

Ne sebou takového chudáka, jakým je Hašlar.achar prý tím secbtěl naváděti k nějakéma
úplatku, aci k nějakémo ututlání okandálu.

Tak a podobněvykrocuje se Machars 0
Sklivé aféry, a proto podle své osvédčené ma
nýry spílá nám za to, še jeme 80 odvátili hyc
Dismas nazvati pravým jménem, nepřiblížejíce
k tomu, že v tom je zapleten „nejlepši český
človék.“

Machare, spiláte proto, že uemáte, jako
obyčejně pravdu! Hašlarovi se dalo dobré
slovo, protože byl považovác za člověka du
Ševně nepříčetného. Včas byl upozorněn na
trestnost svého počínání. Několik těch desítek
ovšem nedostal, protože o podpora nežádal,
nýbrž chtěl dědictví po svém domnělém otci.Akdybybylněkoliktěchslalekdostal,bylbyste,

Machore, který by tento skutek újrpnosti
vybřičeldosvěta jakoúmyslnýúplalekna satu
šování pravdy. Známe tu jízlivou duši pokro
kářskou dokonale! Kdyš se vám nepovedla na
líčená past, vykřikujete, še klerikálové nemají
účinné lásky ka bližnímu. Z lupiče cti zemře
lóbo člověka děláte močedníka, svou spolaúčast
svádíte na svó puncované křesťanství a nás,
kteří z povinnosti ujali jsme 60 člověka, jenš
se již nemůže sám hájiti, prohlašnjete za neci
telné lidi. Macbare, zase firlojete a mateto
pojmy! Machare, víte, 6o říkal Bedřich III
o fizlování? Vy aoáte jen Fridricha IL., ke tře
tíma jste ještě ve svých stadilob oedoBel,proto
vám sdělujeme výrok Bedřicha IIL, jenž ří
kával: „Kdo vědomě veřejnost podvádí, je
dareba; kdo činí tak nevědomky, je hlapák“.
Přáli bychom vám, aby o vás výrok mondrého
vladaře neplatil| — A nyní několik důvěrných
slov, Macharo! Zlobíte ae na nás, če jsme vám
ukazili vaše obobody 8 nestvůrnými násory o
křesťanství. Nechtěli jsme, aby 00svět českémo
národu vysmál, že plaší 400 K za židovské
arůdné výmysly. Bylo potřebí otevříti lidem
našim trochu oči u hnedle jste byl se svým
kčeftem hotov. Dnes by vás neposlouchali ani
+ Kooouskově. Poslonžili jsme tím vám i čes
kým lidem. Zatím se na vaše nesmysly zapo
mene a kamarádeká kritika můto vás i radálo
problašovati sa oejlepšíbo básníka. My ani
tohle nevěříme a vy také asi ne, neboť jinak

vámi o celou postava výše. Tohle házení ka
mením na hroby Hálka, Zoyra, Haise není
známkoo žádné velikosti docha. Tolikvás slo
ojišťajeme, že ee vás nebojíme aSevám vždycky
citeloě dokážeme, jak každá vaše hůl má dva
konce. Z aféry Hašlarovy vás ani na vaše vy
táčky nepropustímetak -s lebka.

Potitičký přeňlel.
Sper o vojemaké by. JMezi delegáty

strany křesť.sociálníjest veliké roačileníAože bez vědomí ministra obchoda „dr. Wels
kirchnera ačiněno hylo 31. ledna t. r. dohod
natí ae strany aherské s velitelem válečného
názmořniatva hr. Monteonceolim o dodávkách
střeliva pro lodní děla, při čemžpřepraven prý
rakouský průmysl o neméně naš 30 mil. jed
náním tím zajištěny Uhrám,z 812.4 mil. korun
výdajů na rálečné loďstvo dodávky sa 133
mil. K. Ukaznje ae k.tomn, že v Rakoasku
máme tři rozsáhlé torároy na náboje, jež tímto
pominatím ojtelně jsou poškozeny. Naproti
tomu námoňní výboruherské. delegace schválil
rozpočet námořní aprágy baze zmény a vyslovil
hr. Montecnocoliovi úplnou důvěru. V rakouské
pak delegaci při povolení bosenského Úvěra
schválena resoluce Steinerova, v olš 6e pro
testaje proti zadání. odkterých dodávek pro
námořnictvo jen maďarským firmám a žádá ce
přesné dodržování gaoty při rozdílení dodávek
mezi oba ditčí státy. Proti sobě stojí sdo tedy
rakouské a uhbsrská dolagace. Vyjýká se také,
že rakouský ministr obchodu dr. Weigkirchner

měl býti "obratnější a ookenkitája A že ještěv posledokobvíli mobl zvrátiti úmluvonámořní
eprávy a uherským ministrem obchodu.

Zroshovoru J. V. cdlsařesdelegáty. Po
delegační hostině 28, února rozmlouval panov
ník s četnými delegáty. K delegátu Bachmannovi
přistoupil s otázkou: Co je s vyrovnáním v Če
obách? Již jste byli bifako dohodě. Proč jste
se rozešli? Del. Bachmann: Ani jeme se vlastaě
nerozešli, ale byli jsme již dlonbým vyjední

znovu vyjednávat. Chdř: Ptám 00, radi
kálové na obou stranách nemaří pokusů o
smír? Del. Bachmana: Touha po smíru je sa
obou stranách velká — a tek snad k smíru
dojde. Císař: Ano, to by mné skutečně způso
bilo erdečnou radost. S delegátem dr. Kramá
řem hovořil elsař rovněši o nutnosti emíra
v Čechách a o českých záležitostech. Del. Bu
lína 80 tázal, jak se ma líbí Pešť. Když dr.
Balíp odpověděl, še se Budapešť © moobém
ohledu podobá Praze, řekl císař: Ale Praha je
etarobylejší. K del. Staňkovi pravil olsař, še na
Moravě mas! opět nastati pořádek a pokoj. —
Del. Šrámka oslovil císař: Jate ta poprvé, že
ano? Del, Šrámek: Ano, Veličenstvo. Císař:
Jste v dachovní eprávě? Del. Šrámek: Jeem
docentem sociologie ma theologickém ústavě
v Brně. Oísař: Tedy jste braěnský diecesnn?
Delegát Šrámek: Olomoacký diecesan, ale jsem
již 8 let v Brně. A puk olsař hovořil s del.
Šrkakem o záležitostech církevních.

Výplata státních ddálů. Vláda vyslovila
prostřednictvím místodržitelství předsednictva
semského výboru královetví českého ochota,

apetit během tohoto roku všecky státní úděly. To se týká především loňského sbytku
údělu z výnosu osobní daně z příjmu za rok
1910 v obnosu okrouble 3 mil. [, dále údělu
z daně z liha v obaosu 8,900.000 K a údělo
z osobní daně z příjmu v r. 1911 v obnosn
4,833.000 K, tedy celkem přes 11 mil. K. Zvý
šení zemských přirážek o 10%, bylo by vy
neslo asi 8 mil K, tudíšo 3 mal. K méně, než
státní úděly. V tom asi jeví se už ruka mí
etodržitele hr. Thuna.

Doplňovací volby do sem. sněmu. Dne 28.
úaora ve venkovské ekupioě Žemberk— Ustí
p. Orl. svolen agrárník Jos. Keprta 1903 hlasy ;
křesť. sociál V. Mysliveo dostal 567 hlasů, re

alsta Nováčekz národ. socialista J. Svozil179 a soc. dem. Šmeral 108 blasf. Za skapinu
Benešov—Neveklov—Vlašimzvolentakéagrár
ník A. 2169 Biee. křest. avciálŠachl dostal 1381 a soc. dem. Šturc186 hlasů.
Mandátza Žamberk—Ústí mělv rokourealista,
čímě utrana jeho utrpěla edrovjtcí porášlla.

Měnistoraké Aripe ce Frengji. jljpiptr Bri
and svým, dle francousského zákona, proticír
kevním jednáním ae konečně sám nezachoval,
nebyl prý dosti rázný, proto be poroučels ce
lým ministorstrem a president Fallidres ovéřil
sestavení nového ministerstva senátora Moni
Bovi, jemuž se to také podařílo.

Ruská šleohla proti šidům. Kongress zá
stupců ruské šlechty se asnesl na resoloci, ve
které se žádá bezpodmínečné vyloučení židů, i
kdyš přestoupí na pravoslaví, se všech státajch

, zákonodárné činovati a z vojska.
Ě

Král. Dvůr m. L. Dne36. jednaodhýval

mdejšíkřest. sociální spalekovaji valnpabeany.Za „předsedusvolen- byl Joa, Kománppký,za, Čes
moupředsedkyníM. Fichtosrová se místopředsedu
Fraot. Malý, za jednateleJos. :Polák, 32. .
nika Jos. Reji, za nádoe dopbovního Eh. Dr. Jos.
Šabla, kaplan. Nové přednadninévo dává ji

k blahodárné činadati,cůchož důkezem Vpartě: sepřihlásilo od.vajné hromady nových:00 Členů.Vše
mohoucí Bůh žehnej dadší čjanosti našli ©

Eitomyši. Ve-zdejšíkatolickésociálníjed
notě a o orla předaášeti bude vneděli dno
5. břesna vys. důsť.-pankanovník, Dr. Fenat. Šalo
o-syuějších poměrech a natoosti organisace. Té
Šíme se upřímuě sa slovutného bočníka.

ADivadlo v Opočně. Lidovýspolek křest.
goc. pro Nové Město a okolísebraje vneděli dne
5. břesna 1911 pohosti v Opočuš vo droraně
„Národního Kodymova domo“ divadelní předsta
vení, sensačníamerickédrama: „V srdci Chi
caga“ ve 4 jednáních s předehrou. Ve scénu
uvedi režisér,p. Jos. Koyti « NovéhoMóstan. M.
Zně*tek přesně o při 8. hodině večer. Hra tato



s povděkom ...
A eičontečnísokůno v Renově u.
bravem. Dne 36. února přednášel za

objbrské účasti p. Fr. Šapka « Hradce Král.
v hostinci p. Vávry na thema „Hlsvní úkoly
křesťanského socialiemu“. Vývody jeho byly
vyslechouty s oapiatoa pozorností a odměněny
boařlivým souhlasem. Po doslova mfatalho
kaplana dp. M. Kloudy tato grandiosní a ve
lice památná schůze okončena. Účastníci v nad
šeníza zpěva písně „Kde domov můj“ opouštěli
sál. Byl zde též přítomen obětavý borlivý
vsdp. vikář Ant. Schreiber ze Žlebů a rovněž
nadšený pracovník p. prof. Kohout.

Renov m. D. Vadělavacíkatolický sociální
spolek „Rovnost“sehraje dne 6. března přesně o

l 8. hodiněvečer v místnostech hostince p. Jos.
Vám veselohra o 3 jednáních „Dobrodinci“ od
JU r. Fr. Hermana. Ceny míst obyčejné. Před
prodej vstapenek u p. J. Bláby v Ronově n. D.

Zprávy místní a z kraje.
Konmeerty moravských učitelů v

radci Hrál. bodoudvavnedělia jedenv pon
dělí velikonoční. Aby se venkovakým účastníkům
umožnila co nejvíce návštěva koncertů, stanoven

půl 4. hod., pondělního odpol. na 2. hod. a neděl
Bíbo večerního na půl 8. hod. Vlakové spojení je
tedy na všecky strany — buď k jednomu neb
drahéma koncertu — výbodné. Páni abonenti di
vadla se upozorňují, že se tentokrát nebudou místa
reservovati a je nutno přihlásiti 6e již o záznam
sa určitý koncert. Programy jsou různé. Rosesílatí
se budou asi 10. břesna. Záznamy přijímá kvib
kupec Fr. Píša, kde možno též jiš nyní nabléd
pouti do programu.

Z průmyslového musea v Hradci
Králové. Výstava obrazů Rich. Laudy a plastik
bratra jeho Bohuše otevřena bude od 4. do 19.
března v čítárně musejeí. Práce Laudovy jsou
jistě věvobecné známy. Méně snad jeho olejovéobrazy,alezatojehokresbys litografie6mo
tisy dětského a rolnickéhošivota jihočeského jsou

obecenstvo jistě rádo uvítá menší aouboraou vý
stavku jeho prací městskýmprůmyslovým museem
pořádanou. Plastiky bratra jeho Bohuše doplhují
vhodaě obsah výstavy. Jsou vášného rásu, jakým
se j jeví charakter lidu i krajiny táborské. Veta
do výstavy jest voldý, denněod 10—12 hod.a
1—5 hod. — Výstava plastik akad. sochaře p. Fa
bláskauzavřenabylavnedělidne10. února.Cel
ková návštěva: 462 platící asoby. Výstava vyro
lala řada přízkivých kritik a byla mocaoa vzpra

ou, prohlonbení další uměleckéČinnosti pana
Přednáška v Japonsku. V-nedělídne

5. března 1911 přednáší dp. Ladvik Hora z Dašic
ve dvoraně Adaibertina u Japonska. Přednáška

150ti askvostnými světelnými obrazy.
Přednášky dp. faráře, který má synovce v Yoko
bamě, vynikají věcovatí a badí věnde veliký zájem.

: 1 K, L.místo 80 h, II. elsto
h. Zázoamy na sedadla v Adal

jau č 1. přesně v 7 hodin večer.
únská drušína mušů a jin.
Králové. V úterý, 28. února -byl

řelého horlivého sodála Aloise Mareše,
. reáiní. Družina zastoupena byls depu
we připojil i elov. pan prof. Tb. dr.

J jemš prosvé. zásluby o saloftení dru
jmenován byl jedachlasné čestným jejím čle

. Tímto stal se též podle jednomyslného usne
valné hromady vysoced. pam kanovník, Mon

j Tb. dr. Ant. Brychta. — Zádušeí bohoolažbaza+sotájesA.dínbošekosásevsobota
8. března v G-bod.ráso v družineké kapli av.
Jeseta, k mě pe svou i přibuaní' a známí zesnulého.

Dobročinný kemitét dam v Hradci

Mrálové kvitaje s díkypříjem 10 K, které zaslala„Božena Frankeová, vdovapo lěkárníku v Taraově,
obudé dítky hlachozémé ma ueténí památky

Sesualé paní Terezie Štefanové.
Japonsko ma jaře tvými půvabysalíbí

ne kačdému, kdo'navštíví Panoráma Národ. Jed
' Severočeské v Hradci Králové v týdnu od

4. do10. břesna. Spstří tam bývalé císafské sídlo
Osaku, chrámová božiště a dy v Sumioši,
Kiotu, Kamakafe, posvátné jeleny v Naře, pout

nická 28 v dohě ic a ajamu, kroje a zvykyJaponců v do národního svátku Sakury, +
době květu třešní. 7

Výroční valná hre mužského
odboru Ústřed. Matice Školskév Hradel
Králové konati se budo v pátak dne 10. března
1911 o 7 bod. 20 min. v mlstnostech Besedy.
Program: Zprávy pp revisorů účtů a funkcionářů

0 činnosti odboťaza rok 1910, volbapředodnicina,; členů výboru a jich nábradjíko. Volhénávrhy.
— 'Wšichní členové odbořa se k účhsti tim
uctivě svou, |
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Ú m sabájené proslovoa předP C Toulal
s ská al. uč. Vamiekon a pí Rejthárkovou.

bb shledány v náležitém pořádku revisorkou
pí Tolmanoóvou. Při provedených volbách bez o
bledu na vsdávající se faakcionářky opětně svo
leny: předsedkyní pí Sohmidtová, mistopředsed
kyní pí vá, jedaatelkou pí Rejthárková,
pokladní al. Vanická, revisorkou pí To'manová,
mimo to p. t. dámy: pí Batková, Červená, Do
mečková, s. Eiglová, pí Hackorová, Jihlavcová,
Hobaková, al. Lacforá, pí Rybová, sl. Šímová,
Trykarové, nově pí Andresová, Filipová, Hroma
dová, Jirotková, Jirásková, Králová, Marešová,
Oehmová, si. Pospíšilová a pí Trappová. Doufá se,
de svolené dámy dle příkladu let mlaulých vzne
seným povinnostem vyhoví měrou oehotoou. Bližší
správy z Činnosti příště.

Úmarti. Dne 28. února zemřel p. Václav
Vondráček, c. k. dvorní rada a president kraj.
soudu v. v. v Hradci Králové v 81. roce svého
věka, saopatřen av. svátostmi. Tělesné pozůstatky
ctihodného kmeta včera o 3. hod. sde vykropeny
a savezeny k pohřbení do Žamberka nad Orlicí.
Odp. v p.

Prodloužený masopust. Přecebyl tro
chu krátký; proto zdejší hudební a pěvecký spo
lek die oznámení 4. t. m. k hudebním a zpěvním
číslům (na přátelském večírku) přidá tanec. To
tu Ještě nebylo,

Zábavní spolek „Svornost“ u Machá
čků vykonal kns opravdové humanity. Darovací
listina vykazuje kromě obvyklých ročních 40 K
(z nadace pro vzorného šáka odb. školy průmy
slové) obnos 266 K k účelům dobročinným.

Grand oriont kinemategraf p.Frant.
Říhy zahájí v nejbližších dnech v Adalbertinu
tadu stkvělých představení, která všude (i před
vysokou šlechtou) přijsta s nadšeným obdivem.

Záložní úvérní ústav v Hradci Král.
Stav veškerých vkladů činíl koncem února K
89,414.906.

Npeřitelna Kralohradocká. V měsici
lednu 1911 bylo vloženo K 600.061-41, vybráno
K 418.416-42, tudiž více uloženo o k 81.644-99.
Btav vkladů koncem ledna K 14,772.499-37. Na hy

potéky p nově půjčeno K 129.14995, aplaceno K 94.452-42.Na hypotékách koncem ledna
K 18,075.07b'62. Zásoba cenných papírů korun
4,006.600-—. Sménky K 141.88981. Uložené pře
bytky K 698.47900.

Záložna v Hradel Hrálové. Výkazza
měslo únor 1911. Stav vkladů počátkem mésiceK
1,797.264-—. Vlošeno během mósíce K 102.780—,
vybráno K 117.180, stav koncem měsíce koran
1,784.858-—; stav půjček měsíce korun
2,566.665-—, půjčeno během měsíce K 161.804—,
eplačeno K 195.186-—, stav koncem měsíce korun
2,581.784-—; počet účtů 3846; reservní fondy K
206.789"—, sárodní podíly K 90.196-—, pokladní
obrat K 1,264.664—.

Dary. Politickému družstva tiskovému da
roval vadp. Jan Nosek, farář v. v. 200 K. —Pa
tronatu stutebných děvčat na Řicí stroj duchoten
stvo zdejší ubírkou 24 K.

, Ohudé Nochamice. Schůze obecníhoza
atupitelatva konána 24. února 1911. Na programu:
Schválení protokolu £ předešlé schůze, b) schvá
lení pronsjmu pivní dávky za ročních 4803 K
pana Javůrkovi, ©) vyřízení žádostí sčítacích ko
misafů na saplaoení 400 K sa provedené adítání:
O tomto předmětu rospředla ne živá diskuse. Li

volí že vůbec tato i předešlá schůze noní stenograficky zachycena. Bylo by to pěkné říkáaí. Věc
má 5e asi takto: Sčítací komisaři uvolili se, že
sčítaní provedou za odměnu 100 K. Když sesnali,
že nebudou tak brzy hotovi, jsk ej mysleli, ozná
mili to městakéma úřadu a tam se řeklo, že se
tedy něco přidá, Po sčítání podali si však účet na
zapiacení 40U K. Móptaká rada uvažovala o tom s
uvolila se dáti 200 K, což však p. Javůrek jménem
drahých odmítl a pohrůžkon, nedostane-li se žá
daný obnos, še půjde na bejtmanství. Pan Javůrek
odtvodňuje, še nádenník vydělá si na meliorací
nejméné 320 K denně, že částka ta není přemr
štěna. Stálo by to sa zkoušku. Lidí je na melio
raci potřebí, neboť půjde-li to takovým hlomýšdím
krokem vpřed jako dosud, budou 8e brabat v té

huíně kolik Jet. Žádost„pride Zpět zase do městskérady a budeme mít příležitost ji snova aledovat.
Die sčítání čítají Nechanice přiblíšně 2060 oby
Vatel. Dik perlefovým knoflikům přibylo as 20

as 2Ď lidi, jinak bychom asi zaznamenávali úbytek,Ule vyznání jest / osob židovského, 2 starokato
Moi, 4 ber vyznání a ostatní katolíci. Jsou tedy
Nechanice i a panem starostou aspoň dle jména
katolické. d)Bokváleal- usttovení hěbitovního kon
Botcia. Když vpředošló vthůzi jednání bylo tak
Resjedpoceně, pan Vančura've stísněné náladé ptal
de, Ido tedy vlastuě má podminky projednávat.
Pod dojmem téch slov svořykícteprve koasorčium.
Byli jsme proto zvědaví, jaké podmínky a sávazky
prv budoucnost obec na bedra svá má vaíti. Oče
káva: jsme nojakou listot nebo obapolnousmlonvu
mezi voCÍ nas: a Staronechaniokou, která by v pří

paté uthválání vtělona byla do prssmkových knih.Leč něco podobného sepřišlu vůbedna přetřou.

hřbitov. Přitom poukazováno na estbotiku.
vyjímá břbitov ne místě vylšim lépe
vině anebo v údolí s vyblédnuto Man
zarové ve výměře 1700 sáhů za 1400 K korec.
Konststujíbes pozaámok.Že mluvilonetéšo poli
pana Novotného, byl snad následek volebního ma
névra slokati hlasy. O poli pí Munsarové bylo
tnámo již dávno, že je vyblédnuto pro hřbitov.
Zároveň přiložen také hned plán a rozpočet, který
ubotovil p. J. Hysek, zednický mistr. Stavba ros
počtena na 15.718 K 02 hb. Plán byl dán k pro
zkoumání panu Šolcoví. Ten vypočítal, že bude
státi ponse 18.830 K 52h. K tomu přistupuje
kopní cena za pozemek a natná odvodnění do
hloubky 2 m 20 cm, jež bude vyžadovat nákladu
as 1290 K, tak še celý rozpočet obnáší 19.613 K
82 bh.Bude to pro nás hořká pilulka ; než oslasnje
nám ji vědomí, žo dle mínění p. Vančury budeme
moci žádati o zemskou a státní subvenci. Pro samé
subvence nebudeme jíž vídět ani na krok před
sobe. Za zmínku atojí, že člen konsorcis p. Žabka
pro schválení nehlasoval, což si dal i protokolovat.
Rozpočty a plény pane Hyska budou státi, neob
drží-li stavbu, 250 K a panu Šolcovi příjde 16 K.
Jak dobře plánům rozamíme, uúkáži nejlépe na
příkladě. Před několika roky (za atarostování p.
Vančury) stavěl se obndobinec. Ten měl být obrá
cen čelem k jihn. Dle schválených plánů přikro
čeno ku stavbě a když měla se zakládati okna,
sesnáno, de se staví obráceně. Poněvadě „obrátit
to nešlo“, atojí ehudobinec čelem k severu a dívá
se na nás do města. Co se hřbitovních plánů v bu
doucnosti vykvete. to se teprve ukáže. Oststně
chápeme gitnaci, še by se snad mělo bejtmanatví
žádat za odvolání zrušujícího nálezu. (Bylo usne
seno odklizení boudy p. Mašendy, ale bouda stojí
dosud.) Dále byl návrh p. Hoška na systemisu
vání místa druhého strážníka, poněvadž ae po
tlouká mnoho pobudů, kteří ohrožojí bezpečnost
občanatva, jeden strážník ke všemu že nestačí.
Ovšem — vždyť náš atrážník musí hlídat spoři
telnu, aby nám ji neodnesli, obaluhovat acetyleu,
poslubovat a j. mimo služby. Připomenouti musím
však k toma, že by se neuživil, kdyby nebyl za
městoán při spořitelně. Jest dostatečně známo,že
obecní sřízenci, kteří nejsou „od péra“, mají alažné
velmi hubené. Tak náš lesní zřízenec má 240 K,
lampéř 198 K, policajt ie oděvem 600 K, ponocný
192 K ročně na hotovosti. Co dostane hrobník, o
tom 8e ještě mojednalo. A na taková místa se
s otevřenou náručí ještě čeká. U okresu jest to
nejinak; tam to dotéhoe oostář nejvýš na 30 K
měs. Návrh byl prosatím odložen. Pan Maděra
není proti tomu, ale upozorňuje jen, že by bylo
třeba na policajta 129/, přirážek. Zvláštní, že když
jedná se o hřbitov neb o výpomocného úředoíka,
ma ty myšlenky nepřijde. Čím to asi je, hravě
bychom asi uhodli. Svého času, když navrhovala
00 první 15*/, přirážka, p. Vančara pravil, že když
se dobře boapodaří, není třeba přirážek. Dnea bu
deme jich mít tak dobrých 190*/,. Pak se tedy
jistě dobře aebospodaří. Dále žádost p. Bednáře
sa slevení pokuty pro přestupek stavebního řádu.
Po všelíjském vysvětlování prohlásil p. Bednář, že
žádost odvolává, pokutu zaplatil a roztrpčen se
schůze odešel. — Pan lék. Hemr upozorňaje,
v jakém stavu nachází se ulice, ve které bydlí;
ačkoliv již 10 let stojí tam domy, vůr tam 8e
boří po nápravy a činí sa případnou škodu měst
ekou radu zodpovědnou. Pan purkmistr béře to na
vědomí a praví, že jinde na př.na okresní gilnici
ke Kuměicůmjsou abromné propasti a ty že jsou
lépe stavěny neš cesty naše. Proto mohou snad
býtiasi unás v městě také. A podívejme Se.

vůli sušárně měli jeme honem stavět štětovanou
silnici proto, še někoho napadlo postavit ji do
prostřed polí na p. Vaněurovo. Dále upozorňuje,
že dle novinářských správ vyskytlo ae v říšské
radě na programu © nových drah, alo naše že tam
není a žádá, aby se v té věci něco dělo. Ukazuje
při tom, še našim hudebníkům se brání do Cižiny
sa živobytím a še jest potřeba zdůraznit tu bídu
u nás oa patřičných místech třeba deputací. Pam
starosta odpovídá, že o tom ví; již má kabát uchy
stený, jakmile dojde posvání s Vídně. Prý 8 p.

okresním stargstou a p. řiditelem Bnedpojede:Babice. Zde žije 7Zletý vojenský vyslou
žijec Jan Flégr, který prodělal bitvy v Italii pod

Radeckým. o avých-rojenských skušenostech
vypravuje. Žije u svého syna a zastává aložba
kostelního zvomíka. V těchto dnech zpříjemněno
ma bylo stáří darem 20 K, který ma byl zaslán
od Jebo Veličenstva.

Jičín. Vo středu dne 8. břesna bude v Ji
číně konána volná komferenceduobovenstva víka
riátatho s rekolekcí. O 1 bodině odpoledne reko
lekce ve sv. zpovědí, o 3. bod. v děkanském domě
porada. Zpovědník dp. gnardián z Turnova.

Po volbách v Jičímě dochází k stále
novým překvapouím.: Poslední „Koskonoš“ ptá se
p. Vochoče, c. k. přednosty -stanice soverosápadní
dráby, jak je možno, že volil za dráhu, když přec
je stámo, že tato nedává k volbám plné moci?
Jame tádostivi, jak. p. Vochoč se k této, zajisté
velmi choulostivé pro něho otázce zachová. My
však ptáme se p. Vocboče dále: Schvaluje ředi
telatví dráby, aby její zřísenec stal se volebním
agitátorem? Schvalaje, aby týž p. předassta mluvil
na veřejných sehůsích a napadal polítické 4 na
boženské přesvědčení občanstva tak brubé, že se



riosní lidé opouštěli wlstnost, odsuzujíce jeho fa
natické povídání? Schválilo by mu ředitelství,
kdyby se dozvědělo, že sliboval voličům. bude-li
zvolen, če prosadí výhodné spojení zdejšího města?
To jsme věru netušili, že vlastní sřísenci mohou
Hiditelství poroučeti, co a jak má kde upraviti a
obáváme se, že když nyní p. Vochočtřikrát slavně
propadl, nedočká se město splnění spravedlivých
svých požadavků. Troufalost p. přednosty přesa
boje vácky mese; mlato, co by ni hledá! evého
nádraží, zaměstnává nadbytečně jen politickými agi
tacemi a vnáší nesvár v cbčanstvo zdejší, které
jest již syto jebo skutků; mohl by to jasně po
znati již z toho, še nepřijalo ho, vsdor deilné
agitaci jeho, ani se posledního nábradaíka.Čáslav. Svěcení chrámu sv Petra
a Pavla. V minalých dnech doručenabylaměst
ské radě petice obchodnictva a živnostnictva, aby
restaurace děkanského kostela byla tak usplšena,
aby mohl býti jiš o velizonočních svátcích vrá
cen bobosložebným účelům. Městská rada usnesla
se také požádati církevní úřady o stanovení doby
posvěcení chrámu. Jelikož však posvěcení kostela
J. E. nejdňst. p. biskupem nemůže býti vykonáno
dříve, pokud není chrám úplně vně i vnitř doho
toven a to nebude dříve nežli v Čerrnu, vyjednáno
vdp. děkanem slavnostní svěcení na den av. Petra
a Pavla a spojeno bude 8 udílením sv. biřmování.
Doufáme, že spojením obou téchto církevních slev
vostí bude katolické občanatvo naše radostně po
těšeno a že i šivaostnictvo naše, které právem si
atěžovalo na poklesnatí obchodů, pokod děkanský
chrám byl zavřen, bude úplně spokojeno. Obšír
nější zprávy přinesemevpříštích číslech.— Vzá
ení dárcové. Jednotě pro opravu chrámu P.
dostalo se v poslední době výzaačných darů od
sousedních kavalírů. Vysokorodý pan V. rytíř z
Kleebornů daroval 1000 K a J. O. p. hrsbě Cho
tek 400 K, Jménem všech katolíků vzdáráme u
přímný dík a dejš Bůb, aby se nalezlo podobných
dárců co nejvíce ve všech okolních zámcích. —
Kritika trochu unáhlená,. V posledním
neděloím čísle „Českého Slova“, jež přináší obvy
klé dopisy s Čáslavě při posnzování obecního ho
epodářetví, proklouzle dopisovateli slova, še rad
nice amělecky převyšuje celý děkanský kostel, Na
sírání na umělecké výtvory jest sice silně závislé
na individnalitě pozorovatele, ale myslíme, Že v
tomto případě přihodil pe přece jen pozorovateli
lapeus calami. Uznáváme, že naše radnice jest ar
chitektonicky velice cenná, ale že by byla větším
oměleckým skvostem nežli kostel, o tom jest již
objektivní úsadek dávno jasný. Podotýkáme to je
nom prvto, abyobom uvedli rosličné postranní po
vídání na pravou míru. — Nová divadelní
sezona oznámenajest právě jednotou ochotnic
kou pro postní neděle. Novinkou jest, že označují
se připravované hry. Má to prý býti odpovědí na
posudek o režii a vedení ochotnické jednoty v po
ledním čísle „Pravdy“, která v ochotnictva způ
eobila značné rozladění. Vítámo zavedení této 90
vinky a přáli bychom si, aby jenom pokračování
bylo tak šťastné jako začátek, to jest, eby 60 Ba
naší scéně objevilo co nojvíce původní české tvor
by. — K našim poměrům femeslaic
kým. Jak jsme jič přinesli zprávu, hodlá okres.
výbor zavésti v koupenóm hotelu „U králevice“ ele
ktrické osvětlení. Pro potřebný pohon hledán byl
přibodnýmotoru všemožnýchfiremcisichs když
probrány byly nabídky všecky, sbledáno, že přece
nejlépe bude zůstati u Úrmy domácí a tak dostane
prý sákasku strojní závod p. Vávry. Jeat to chvrá
lybodao, že okresní výbor rozhodl se pro závod

omácí a bylo by jisté naším živnostnictrem ra
dostně přijato, kdyby dálo se tak ode všech kor
poraci a všdycky. Jak mohou ne jinak české do
mácí firmy rosvinouti, když vlastní okolí se k nim
chová macešsky! Bohužel,že často jest vinai na
samých našich živnostnících.— Otázku gym
nasijní přístavby, tolikrát již k spánku
kancelářekému uložená, počíná sev poslední době
opět probouzeti. S povděkem vzato bylo na vě
domí všemi přáteli atřední školy vystoupení pana
řed. Picka, jenš navrhl v okrosním sastupitelstvu,
aby okres přispěl na přístavbu 9000 korun ročně,
protože veliké procento žactva jest s venkovských
obcí okresu úáslevskéhoa ještě růžovější náladu
vyvolala správa J. E. Dra Pacáka, že stát jest
ochoten odpustitiměsta závazných 64000 K pod
tou podmínkou, když užije jich na rozšíření bn
dovy. Jen aby nepřišlo zase zklemásí a aby i
dále plánystavbynetlelyněkdev prachaarchivů!
— V stava Velebné svátosti konána
byla sa četná účasti věřících, kteří po oelý dea
se střídali v návštěvě obrámu Páně. Zvláštní dík
zaslouší si epanilomysloó dámy, které květinami
ozdobily oltář « pski sl. sbor vojenských vyslou
žilců, jenž držel stráš u Sanotissima.

Od Železných hor. Přinesli jeme jiš
správy o rosrachu, který způsobil projekt dráhy
enš připoutati má máš dosud tek odsírkovan

s ostatním světem. Hlavním faktorem toboto
projekte, majícího apojití okresy čáslavský, cho
těbořský, čhrodimský a

posl Hrázeký. jehok „Dopod svolánybyly schůze intoressontů, které svolily v Pře
louči komité, jež pracovati mělo o poskytautí

doků“Vásčko lo a podilu volní kladno 8 serdolů. Vbockočlos
jednoutrhl se od okreschradimskýa co

ještě více sarášelo — okres čáslaveký, nejbohatší
to okresy, mezitím co okresy chudé jako chotě
bořeký a také v poslední době obres nasavrcký

ed ochotny k obětem velmi saačným. Tak okrestěbořský upsal na 350.000 K. 12. února aro
lána byla achůso Jateressentů do Ronova nad
Doubravkou, v aíž prof. Hrázský vylošil sevrubně
dosavadaí podnikauté kroky a zároveň nastínil,
jak třeba dále pokračoveti. Ukásel, že sa stáva
jících poměrů a sa nastalé nechati okresu chra
dimského a čáslavského lze toliko zatím pomýšleti
na trať Třemošnice —Chotěbořa trať Třemošnice—
Prachovice se spojením na Heřmanův Městec—
Chradim že třeba pustiti se zřetele. V „Národ.
Listech“ hned po této schůsi probrén byl sovrabně
celý projekt a ukázáno na jeho přednosti ina
překážky, které mu v oestn byly postaveny se
strany, již by se byl ailkdo nenadál. Odpovědí na
sobůzi i na onen článek bylo zasláno okresolho
starosty dra Zimmra v Čáslavi, kde kladen důraz
ne to, že spojení Třemošnice s Prachovicemi ci
vyhradil kdysi stát a že jeho povioností jest, aby
tomu také dostál. Proto okresaí výbor čáslavský
rozhodl se nesúčastniti se celé akce prof. Hráz
skóho. Nelze pochybovati o tvrzení p. okr. st. čásl.,
ale bezděky namanoje se otázka, proč již prve při
počátku celé akce o tom slibu státu okresní výbor
Dičeho neřekl a proč dal se i p. JUDr. Zimmer
voliti do přípravného komité, ano proč i svolil
býti členem deputace k p. místodržiteli? Zajisté
ne bez důvodu pronáší so u vás, že asi budoa tu
působiti na okresního p. starostu čáslavského vlivy
jiné a zřetelně jest vyslovováno jméno pána, jehož
násorům se p. starosta rád přizpůsoboje Často
ovšem ke své morální škodě. Doufáme však, že i
přes ono zasláno, v němž poněkud podrážděně
mloveno bylo o mentorování, přijde přece jenom
okresní výbor čáslavský se svým p. starostouk lep
Šíma názoru a že uznají, že projekt obou tratí
bude míti i své značné výhody pro okres čáslavský,
Jak oznáno to bylo i tak povolaným činitelem,
jako jest ústřední správa nadačních velkostatků
Ronovakých, která hotova Jest přinésti oběť přes
půldruha sto tisic korun. A tak na dobré cestů
v plném porozamění badé i plná shoda!

Kutné Hora. Prý katolíkůmnáboženství
nikdo nebere, není potřebí katolických organisací |
Volnomyšlenkářaké schůze poučily nás o jiném.
Ve výkladní skříni p. koiblrapce Holena byla o
tevřena čítanka Horkého, právě na tom místě, kde
86 čte, jak prý kněží „nosí vo fatrále“ tobo, kte
rého ev. Petr kázal v erdci nositi. Pak báseň o
posledním pomazání, která ovšem také naši vě
rouku neutvrsuje. Tedy trochu více Šetrnosti kná
boženským cítům přece jest potteba.

Chetébořske. Ve Spálavé ve farnostimo
dletínské byla dne 27. února schůze, na níž ho
vořili zemský poslanec Adam, delegát zemědělské

rn Vlk a farář Vlček. Vzhledem k agitaci volných myšlenkářů jest důlošito, aby se jejich účely
odkrývaly. Proto p. farář Vlček pojednal o volných
myšlenkářích jskožto straně, jejímě účelem jes.
nábošenství úplně vyhladiti a která předem má
namířeno aa náboženství katolické. Vědecké zá
klady, jimi volní myšlenkáři šermují, jsou ubobé
a v Německu, ve světě učeném, dévno vyvrácené.
P. farář Vlček zdůrazkoval, že přejeme každému
jeho přesvědčení, ale dádáme této svobody také
pro sobe. Veřejná štvanice však dokasuje, že ka
tolíci této svobody nemají, musejí si ji tedy do
býti organisací a prací v každém oboru. My ze
jména jeme čení, že katolící mají právo
svého nábošenství bájiti. Kdo jim tohoto práva

po sám se vylučuje z právní společnosti, není
élancem a není ovšem také ani křesťanem. Paa

posl. Adam referoval o nečinnosti zemského sněmu,
ukázal na příčiny, ktoré brání pravidelnému sně
movácí a dokazoval, že pu.no rololkům tím více
chápati se svépomocné práce hospodářeké. Nechť
al má kdo jakékoli přesvědčení, aspud v hospo
dářské čionosti si aeškoďme. Pan delegát zeměd.
rady Vlk nakreslil jasnými rysy přítomné bospu
dářské poměry, odůvodňoval, jak se sebovzdělé
váním rololků jest všude projavovati zdravé sebe
vědomí, které ovšem nemá uičebo Be spapnoslí.
Mlavil pak podrobně o drašstva chovatelů do
bytka, o jeho vzniku, účelovsti a důležitosti pro
rolalky. Na konec dokáral, še rozdělování sub
vencí za jeho dčasti děje se spravedlivě a odmíti

sa eoahlesu stejně amýšlejících bee jehoosobu + tom ohledu čločné Nastala debata a čilá
výměna myšlenek. Jest záhodno pozmnamenati,že
jeden opostěník rozhovořil se o celibátu a faráři
Prokopa Holém. Konstatováno, že jest to smutné,

kr noviny o takovýchto věcechdostávají 00 dou dítek.

Městě A Dotétep A paderysa. 90 padlea tog
dílunáboženství,Soma ma Z roka 1909
sbylo v nemocnici pro ošetřování na r. 1910 no
mocných 28. Běbem r. 1910 bylo přijato 388 ne
mocných, tak že oelkem léčeno 416 nedužívých.

Z nichpropuliěno 971 vyléčených, 81 slopóenýcha 9 nervy
stalo 27 nemocných. Součet obetřovacích doů ob
náší 6903, tak že průměřné na 1 somocného

athhy daí. Dle vysaáaí bylo s přijatých:ků a 4 ovnagalíci.870 Jich bylo «Osob, 1
2Haliče, 9 s Moravy, 1 s Dol. Rakous, 1 s Proaka

a 1 2 Uber. Byla vykonána veliká řada fankcí
operačních. Patroo, še nemocnice t+ mí sáslužné
ráce velmi mnoho. Proto kdo na gi néco věnuje,

ú olušbu samaritápskou. Praktické křesťanské
hemanity jest stále potřebí.

Farní chrám Páně ov. Proko
v Přepychách. Starošitný kostelík, památka
to vzácná pro kulturní dějiny domácí ze 14. stol,
obnovená a z větší části přestavěná ro stol. 18.,
měl býti zbořen a nahražen šablonovitým kostelem
novým ve slohu úředním. Přhtaření tesrve nyní
pocitají cennost památky starého kostelíka, když
Jim bylo vysvětleno. co půvabu, co mlstaf historie
v sobě stará avatyňka chová. Starý kostelík za
lošen ve 14. věku vo starém sídlišti dle spůsobu,
jak se kostelíky v os.dách v prvých dobách za
kládaly. Přetrval věky, časy dobréa zlé, byl úto
čištěm proseb k Všsmohoucímu našim předkům,
zřel na jejich křty, oddavky i pobtby. Jistě by
nenašel se jeden z přifařených křestinů, který by
teval na tom, aby ten svědek šestera staletí našebo
šití zmizel z povrchu zemského. Ženezmizí o to
ge postaral náš nejdůstojasjší arcipastýř J. Excel.
dr. J. Doubrava. Cítil a památkou, rozposnal baed
při návětévě Přepych cennost historick -stavitel
skou a všemi mošnými prostředky působil, až
došlo z iostancí nejvyšších z Vídaé, že kostelík
přepyšský má býti zachován a náležité restaurován.
Přejeme £ plna erdce dobrým přifařeným křesťa
nům, aby v časo nejbližším radovati se mohli se
slohově opraveného kostelilka svého.

-| Opsěne. (Úmrti.) „Uloženo jest lidem
jednou umříti, nevíme však kdy, kde a jak.“
Tato slova plsma av. v plné míře vyploila ae na
zdejším měšťenu a hodináři p. Adolfa Drégrovi.
Zosnul v Pánu náble ve čtrrtek dne 23. února
t. r. o D hod. večerní ve atáří 61 roku, věnova
ného blabu rodiny. Byl mužem energickým, dba
lým svých povinností náboženských, stál v popředí
života veřejného, čianým byl radou neb skatkem
v životě spolkovém. Byl po dlouhou řadu let jed
natelem dražetva zdejšího „Národního Kodymova
doma“, jejž vroucně miloval a pečoral svědomitě
o jeho zvelebení. Též ruchu křest. sociálního plně
Ge sáčastail. Pán pokynal a povolal služebníka
svého, jeaž nyaí oplakáván vroucně milovanou
manželkou a hodnými, vzorně a po křestaosku
vychorávanými dítkami, dlí tam v té říši nad
hvězdné, odkud není více návratu. Tělesná schránk a
drahého zesnulého byla v meděli due 26. února
t r. o půl 4 hod. odp. v domě emutka vykro

ena a na sdejším poli svatém k věčnému odpo
ieka uložena. Koadukt vedl vidp. dékaa P. Fr.

Barviř za assistonce dp. P. kticharda Randáka,
kvardiána a vip. P. K. Jirky, katechety. Účast
veliká při pohřbu evědšila o přísní a lásce, jaké
se tóšii v Pánu zesnulý. Naše, spi sladce, příteli
náš, bratře náj, v tom tmaróm hrobé s očekávej
Jedenkráte slavného vzkříšení tam u Pána nebes
1 semé. Odpočinutí věčné dejš mu, Ó Pane, a světlo
věčnéaťma uvítí, aťodpočíváve evstém pokoji! K. J.

Trejovice. Jak můžešpatný řemeslníkne
odborník pokaziti věcí aměloké, viděti v kostele
trojovickém u Ohrudimě. Dobrým přispóvatelům
milodarů na opravy aemotžno se diviti; jek to 0
byčejně na veska bývá, chtí, aby se vše moru
zlatilo a sov natíralo. Kde mení faraího úřadu
jako v Trojovicích, není nikoho, kdo by poradil.
Učitelé pak nejmóně starají se o Babe cenné pa
mátky umělecké, ač jeto jejich evatou poviaností
uposoraiti a poraditi, na koho by ee o rada pří
padnou odboraou měla obec obrátiti. Vědyt mají
předměty kostelní sloužiti nejen k úkonům nábo
fenským, alei k umělecké výchově mládeže. Toho
věcho nebylo hleděno v Trojovicích. Umělecky pro
vedené stakorá oltáře se natřely barvou olejovou

Die výnosu o. k. oentrální komisso a příkazu o.
k. bejtmaaství bade notoo vše, co Berosumané De
odborná ruka pokazila, Bapraviti. Práce opravné
budoa se díti pod dohledem c. k. konaservatora
B. Dvořáka.

chůze dopravních interessentů
českého sovera © sovordvýchoda uspo
tádéna byla Obcbodaí, šivaostonekou a průmy
úlovoa ústřednomv neděli dme 26. únorav Hradci
Králové. Schůsi zabájíl starosta města. Hradce
Králové p. dr. Fr. Ulrich uvításím přítomných,
svlášté pana říšského poslance dra Hajna. Zmísil
se v úvodu o sohůsi dopravních interegentů (Ver
kobrateg), jež pořádána byla Libereckou komoroa
92. ledna t. r. v Trataově a konstatoval,že četné
stesky hlavně rásu věcobecného jsou epolečny ie
teressentům obou národností, vátšina požadavků
však, zvlášé spojení vlakového se týkající, roz
chází se dlamotrálné. Na to ujal so alora tajemník
Ústředay pan dr. Matys, jenš poukázal k neudr
šitelným poměrům na železnicích severo-východo
českých a prohlásil za jeden s nejdůležitějších ú
kolů projektovamého poradního sboru dopravních
interrosentů arovnávati protivy v lokálalob sájmech
dopravních neustále se vyskytujících. Působnost
projektovaného dopravního sboru nebude se vsta=
bovati ovšem pouze ma želesujce, nýbrě i na do

pravní prostředky ostatní, poštu, telefon, telegrafa pod. Nato neseny k vyzvánípředsedajícího
přesideata Ústřednyp. dra Uiriela Jedaotlivými

sástupci Hrmančášk lol se hlavné nevybovojícíhoopojení bo a mnodostatelného upravení



trati a nádraží. Promlavili mesi jinými: Dr. Lohař,
člen ústředního výboru Ústředoy poukázal společně
se sterostou panem Jírů na sbědované želesniční
spojení Jičína. Pan Faitns, člen ústředního výboru
Ustředny opolu s p. Keskou zastali se požadavků
Nové Paky Pan Šobrt, starosta města Drora
Erálové p. L, v temperamentní řeči vylíčil nedo
statečné vypravení tamějšího nádraží. Pan Beneb,
starosta města Semil, obšírně a přesvědčivě do
vodil nedostatečnost nádraží Bemilskéhou, prote
storal proti neslýchané germanisaci na státních
drabácb, a žádal, aby nrztovalo se na. inistech
povolaných o položení druhé koleje ea trati Ně
mecký B.od—Liberea. Zástupce okresu Novoměst
ského p. továrník Boamar poukázal na důležitost
přojektu lokální dráhy Nové Mésto—Olešnice.
Pan Václav Medak = Cernilova vylíčil výhody
projektované lokální dréby Králové Hradec—Čer
nil5v—Opočno. Z4 Nové Benátky promlusil pan
František Keller. Pan Rýdl z Jaroméře dotkl se
mezi ji-ým nedostatečného spojení s Praboa. O

jektu lobélky Dobruška—Tis promluvil pan
Pb. Žižka, starosta s Dobrašky. Pan Červinka,

člen ústředního výbora Ústředny, reklamoval pře
stavbu nádraží v Týništi nad Urlicí. Pan Joset
Brož, starosta města Dobrovice, promluvil o pro
jektu lokálky Cbotěto7— Dobrovice. Pan Štěpán
Maller, člen městské rady v Josefově, požadoval

lepší povení s Náchodem a NovýmMěstem aspět. Ža Nové Město nad Metují promluvil p.
továrník Bondy, sa Úpici člen městské rady pam
Schmidt. Zástupce Liberecké menšiby pan Jan Kon
rád trpce žaloval na germanisaci při státních dra
béch a líčil zajímuvě boj českých menšin o jezy
kovou spravedlnost na železnicích Pan cís. rada
Špalek sa Obchodní gremium Kralohradecké do

ručoval odpomoci nedostatku poštovních ambu
ci zavedením svláštních nákladních rychlíků poš

tovaích. Za Náchod promlavil pan Karel Kroaský,

člen městeké rady. Účelnější varianta projektova
né lokálky Žamberk —Konwald—Trčkov žádal p.
Fr. Ludvík = Kunvaldu. O témže thematu pro
mlovil sa Obchodaí gremium Žamberské psa V.
Habr, jenž podal návrh na konec debaty. — Na
to přečetl předseda pan Dr. Ulrich znovu návrh
na ustavení poradního sboru dopravních iotereg
nentů při Ústředně Kralobradecké asdělil seznam
korporací, jež mají býti požádány, aby do něho
delegovaly avoje sástupce. Jak již svrchu nasna
čeno, budou to jednak městské rady interessova
ných mást sevoro-východ jednak Spo
lek českých průmysiníků textilaiob a komitéty pro
jektovaných lokálních drah, Návrh přijat jedno
hlasné, načež předsedající ukončil schůzi.

Různé zprávy.
„Čas“ stydí se za firmu. Označili jeme

lokálku „Času“ o vystoupení Hašlarově £ církve
Jako postý byenismas a pojmenovali Jsme tento
list dle jeho pravé firmy Židovako-belvetským:
Nad tímto správcým pojmenováním se „Cas“ silně
rozčiluje. A není snad naše označení sprá ,
Není snad amakladatel „Času“, knihkopec
židem? Není redaktor Dr. Herben helvotem?
Může „Čas“ tapříti, že od aféry Hilamero
datuje se sabezpečení jeho existence jako denníku
Zapřel by „Čas“ své spojení se s kruhy pro
testastakými? Nepěstuje „Čas“ jen a jen po
litika židovako-belvetskou? Když tyto a podobné
otásky „Čas“ sodpoví 8 a odtekosli se
úavné podpory židovsko-helvetské a bude-li pě
etovati poctivou politiku českou, opravíme své
mínění o jeho charukteru. Kdyby byl „Cas“ sku
tečně listem objektivním, nepropůjčoval by avé

sloupce různým byenám v lidské podebě, kterévybrabávají hroby Zeyera, Halse atd. Žeobrana
di biskupa Halse „Casu“ se nelíbila, nic Be ne
divime; to by „Čas“ nemusil ani vycbáteti, kdyby
měl uznávati pravdu. Heslo jeho „B pravdou vea|“
Je pouhá finta pro lebkovérnou polointelligepci,
která z „Času“ čerpá svou moudrost a při tom
jebojizlivost. Tak tedy, „Oase“, vdpírej posnané
pravdě jenom dále, jinak stratiš podporu didov

U : belvetstra, odvěkých nepřátel katolickée
Jak soudí © nás cizima. Dle zprávy

šynostenské komory v Londýně, sledující bospo
dářské poměry států evropských, nelze přehlušiti
poelt lítosti nad tím, že 60 mil. rabousko-tbor
ského obyvatelstva vinou špatné státní správy u
vedeno v úpadek, ktorý se dá těžko sasteviti. V
Rakousko-Uhersku se provosnjeveliké anekonečné
zdrafování předmětů krajněnevyhontelných afor
noběšně s ním shoršení stravy obyvatelstva a tím
l jeho zdraví. Na jedné straně upadá průmysl, na
drabé se maule stavět a přestavovat bez
potřeby, lí hra na burse, přepychv ženské

č e plýtvání státnímii mýmiprostřed
, vyhledávání zábav místo práce, kteréšto úpad

kové přísnsky znamenají sei s nejchudších vrstev
společnosti. Při vnějším lesku smenšila se v rak.

městechspotřebamasao 12 liber na člověku;
ta to činžestouplyma40,na50procentpříjmů

' Mjemníkových. nutí lidu měle za následek
amoubení sv bav tkaloovnáchbylo
vRak-Uherskuv r. 1910zpracováno©90mil.

liber sarovis méně. Aby se udrželi mad vodou,
rak.-uher továrníci viděli ae nuceni odbývati své
výrobky způsoby, v obchodním světě pokládanými
za nečestné. — Druhý vidí dále než my, proto i
tato správa z Aoglie má v moobém pravdu, kte
rou nezastrou sebe větší chvalozpěvy rakouských
ministrů o blahobytu, který u nás panuje. Oršem
náprava musí z dola, od jednotlivců.

Z katolického svéta. Svas ženských
katolických nepolitických spolků 'v království če
ském, který se právě ustavil, čítá hned na p.
čátka 9000 členek, — V Prostějově na Moravé
koupili ai katolíci -pro účely strany dům, čímž
slibné bontí kaiolické vyvine se tu v plné síle.
— Ve Lvově otevřen právě slavnostním spůsobem
nově postaréný katolický dům. Btavební místo
v ceně 100.000 K daroval arcibiskup dr, Bilczewski,
polská blechta darovala na stevbu 300000 K.
Nový spolkový dům jest stavba imposentní. —
Mezioárodoí liga na ochranu katol. círisve se tvoří.
Podnět k ní vyšel z Anglie a Irska. Nejprve u
tvoří Ge liga ve všech anglických zemích a osa
dách a pak v ostatních katolických zemích a ná
rodech.

Něco © Jesmitoch. Na novém Městě
pratskóm dila v XVII. století pražská měšťanka
paní Marie Štýrová. Tato měla zbožoého syna,
který vatoupil do Tovaryšstva Ježíšova. 8 dovo
lením představených svých napsal českolatinskou
mluvnici a jakýsi brus jazyka českého s titalem :
Výborně dobrý spůsob jak se má po Česku psát.
Svůj podil dědický, který mu připadl, darovul
B povolením představených na vydávání dobrých
českých koib. Jeho mate pak ze svého jmění vě
povala jistina 800 slatých na týž účel. V zaklá
dací listině s r. 1609 píše: Usaudila jsem, še bych
ucsinila Pánu Bobu wiocz milan a svým kraganům
velmi užitečnou kdybych ewůg stateczek obrátila
na vytisstenie pobožoých knížek, kterýž by se roz
dávali darmo chudým aby po místech a miestecz
kách i po venkovie, lidem 1 ti aedlacskovo ve
vsych a také potrzebné osoby z kteréhokoli atava
toho užíti mohli.“ A tak „pekarska“ paní Marie
Štýrová se svým synem Matějem Václsvem do
rakou provinciále Jesujtů v Prase slošili jistinu
1800 zi. na Dědictví svatého Václava. Jesuité, tí
„nepřátelé kmib českých“, to popadli za pravý
konec. Úroky byly s počátku malé. A proto Be
Bnažili rosmnožiti jistinu ©To se jim dosti poda
řilo. Obětaví členové řádu, Bohuslav Balbin, bratří
Tannerové, Grugerins, Retz sehnali 6000 zL, a
mimo to i od Šlechty suačné dary, tak še za 80
let bylo rozdáno a to zdarma 80.000 českých knih
chaudému lidu. Knihy, na nichž skvél ae snak sva
továclavský, putovaly nejen do Čech ale i do Mo
ravy, Slezska, Slovácka, ano i na Balkán, mesi
porobené od Turků bratry slovanské, dále i do
Bosny, Dalmácie, Bolbarska. Původní jistina přes
to dostoupila vrchole 16.000 sl. V tu dobu fád
jesnitský byl srušen, a jmění jistiny zabaveno od
atátu, a nikdy již svémo účela neodovzdáno. Později
die vzora Dědictví ovatovácisvakého bylo Knézem
A Hanikýřem založeno Dědictví svatojenské s jiná
k. p. Dědictví maličkých, sv. Prokopa, 6v. Cyrilla
a Methoděje. Dědiotví svatováclavské alo má ve
likou zásluhu o zachování jazyka Českého v dobách
národu vašemu nejpebezpečnějších.

Největší pretistovanský spojemec
Němců ztracen. (Protialkoh.kor. Česíkoslovan.
Abst. 8r.) Některé německé listy (na př. „Kreuz
seitung“) odkryly mové nebezpečí pro Němce. Po
ukasají ma Činnost polského duchovenstva, jež
odvrací lid od kořalky a činí jej tak echopným
bespříkladaého pokroku. Ostatně konstatují s hrů
sou, že také u Čechů s Chorvatů. vzmáhá se
bautí za ostříslivěním. — Půjáctví bylo až dosud
vydatným spojencem Němců v boji proti Slovanům
a nyní strácejí Němci i tohoto spojence. (N. K.)

Nový šidovský otrokář pola
Nár. Listy“ doe 10. t. m. osnámily: „V tšebto
daech použito bylo v Novém Yorku prvně zostře
ného zákona proti obchodu a děvčaty. Žalovaný
Samvel Rabin odsousen byl do žaláře na 17 let,
který v případě dobrého chování může mu být
úleren do 10 let“

Židovská lichva v Bakovině. „Reicho

poste se odtamtud píše: Ve Vídni ve vládnícheh nemají aní tušení, co se v Bukovině děje.
Liobváří ei tem počínají již « nestydatou vysý
vavostí. O právu a zákonu tam jit není řeči. Zlo

činy so rm veřejně. Lupičatrí toho druhu jehrozné. Nejenše veliké statky o tisících hektarů
dávají se do nájmu, sle již istatky menší.Hlavaí
pachtýř platí průměrně za hektar ročně40 korun,
načež polo prřomajmepod ru.00 malému ročné sa
80—140 korun. Titopodnájemníci jsou ponejvíce
židé, kteří teprve pole na dílce pronajmou člověka,
jenž jebotov mapolí za ně s na mě sedříti za
zisk 4—8 K šidu do kapsy. Některé parceliy jsou
všaktak špatné,Sese pemajdeČlověk,Jeněby

lesa E dal Asi ta n. eds rady.Oalosejí čímkoliv:ovsem, cí a pod, načež
setba i se stodo:ou pojistí. A asvláštsí úkaz: ty
stodoly pravidelně po žních vyhoří, Jiný Bvindi
děje 5e pašováním ramuoských vepřů přes hranice.
Inu, Bukovina sousedí s Rumaaskem a Ubrami.

rohy Šp uleávyvůledrendne údajů vy válečnéhoná
mořnictva,předložených ve schůsí výboru rakosské

o

delegace, a nás o 4 mil. koran větší než v Né
mečko, Anglii a jiných zahraničních státech. vy
jímaje Italii a Francii, která badají zmíněné ob
roveké lodi rovněž tak draho jako Rakousko
Ubersko. Na sdražení o 4 mil. koran mají podíl
Škodovy závody v Plzni, Stabilimento Tecnico
v Teratě a Vítkovické železárny. Cena jednobo
dreadnougbtu zbodovaného v tuzemsku, skládá 8
z těchto položek: Trap lodi 145 mil. K, stroje
66 mil. K, brnění mil K, dvojnásobné střelivo
102 mil. K, kuchyně, kabiny 8 příslušenstvím 15
mil. K, dělostřelectvo 128 mil. K, dvojnásobné
střelivo 102 mil, K. Úbraem tedy 596 mil. K.
K tomu dlužno ještě připočísti náklad na růzaá
pomocná plavidla, torpédové čluny atd.

C:nař Vilém všema rozamí, Po před
nášce na schůzi říšské zemědělské rady v Berlíně
17. m. m. ujal ne také slova přítomný císař a vy
kládal s různými vtipy, jek také on na svém
vsoroém statku sušil rašelinu. Pak se rozbovořil
o chovu dobytka a vyzýval zemědělce, aby chova
tomu věnovali plnou pozoraost, aby 86 Německo
stalo od ciziny nezávislým ve avé výživě. V po
dobném tonu mlavil těchto daů i tlšský kameléř
německý.

Váellcen. Letos napočteno ve vlastníPraze
— bez předměstí — 219553 obyvatel oproti
215.614 obyv. z r. 1900. Přibylo tedy Praze ani
ne celých 4000 lidí. V I —VL čtvrti pražské abylo
následkem vylidňování a stěhování ve do před
městí celkem 10.874 ozob, toliko v VII a VIII
čtvrti (Holešovice- Bubna a Libeň) přibylo o
M.774 obyv. — V Caricynu sahájili obyvatelé
hladovou stávku proto, še oblíbený muich byl pro
pobařující řeči poslán do vzdáleného kláštora do
vyhnanství. Všecko obyvatelstvo s mnichem tím
uzavřelo se v kostele a dobrovolně hladoví. —
Město Terst má 224465 obyvatel (více o 46 293),
s nichž jest 77.000 Slovinců. Jest tedy Terst nej
větším slovinským městem a živel slovinský tam
nezadržitelně roste. — V Českých Badějovicích na
počteno 44.692 obyvatel, Z těch jest 25 986 Čechů (r.
1900 — 23.198), Němců 16368 (roku 1900 —
14.703). — Říšská německá zdravotní rada pro
hlásila, že dle dosavadního průběhu Evropě vů
bec zavlečení morové nákazy nehrozí. — V obci
Jarově u Berouna v hostinci p. Veselého již 18
let nehrají se vůbec karty. Hosté, kdyby i chtěli
brát, karet nedostanou, poněvadě hostinský žád
ných nemá. — Vilu, v níž jest usldlen bývalý aultán
Abdul Hamid, střeží nyní sto vyvolených vojáků,
jimě velí rovnéž vyskoušení důstojníci, kteří ručí
sa vše, 00 ce přihodí. — Za nynější kruté zimy ve
východní Haliči celá smečky vlků vrhají Be na
osamělé myslivny, osady a pod. — Před Národ.
divadlem došlo 24. února mezi stoupenci starého
a sového sméru „Manosu“ k tak ostrému sporu,
že musila sakročit policie. — V Německu jest
Byní 64,896.881 obyvatel oproti 60,541.489 roku
1900. — Cieař Vilém v řeči své o sebovraždě
br. Pfeila prohlásil: Pokusl-li se kdo o sebevražda,
sodpoví sa to svéma svědomí a Bohu. Žádnému
třetímu do toho nic není. — Dle vídeňských správ
vyjednávání o velký kartel cukerních rafinerií a
sarováren jest nadobro stroskotáno. — Dle „Bo
nifacius-Korrespondens“ údpadlo minuléno roka
v Čechách od zatolicismu oasledkem Štvanic „los
voaromistů“ 2400 osob, do lůůa olrkve katolické
vrátilo se 585. — Zatčen byl dávno bledaný ob
chodník děvčaty žid Drechsler (a jeho 20 agentů),
který již po mnoho let prodával díský z ruského
Polska a Haliče do cisozemských vykřičených
domů. — Jan Otto, vymikající Dakladatel český,
dovránl čtrrté dosítiletí své záslužné činnosti ve
přospěch české knihy. — R 19:0 bylo v Čechách
1227 advokátů, £ toho 440 v Praze. — President
vrch. sem. soudu bračnského ryt. Bleileben na
řidu, uby v trestnicích jemu podřísených konány
byly kuždou neděli odpoledne poučné přednášky.

Jheň sv. Eliaše. Pohraničnímmístům
horního Radoboří objevilo sa v noci na 9. února
vzácné, nádherné divadlo. Mezitím, co zuřila bouře,
pozorovati bylo v oční temnotě růžoré jemné

ptákům s sněhová pokrýrka jakoby hořela. Na
bpičkách hromosvodů byly obnivé chomáčky a te
I grafaí dráty činily dojem, jakoby to byly tažené
zlaté niti od tyče k tyči. Byl to nádherný oheň
sv. Eliade, také Castor a Priaxr svaný.

Sušení úrokovén ze4,9, na4*/, provedla Rekousko-uberské banka.
Jak se Ramansko stará © země

dělee, Nová kooservativní vláde rumunská sa
mýšli zavésti ve prospěch dělníků a řemeslníků
úrasové, nemocenské a starobní pojištění, srušiti
všechoy dané ne bospodářeké usedlosti pod šest
bektarů s reformovat! zemědělské pomocné po
kladny, aby umožnilo se rolníkům kupovati po
semky 0 hektarech, čímž má býti zaveden
střední stav rolnický. — A v Bakonsku?

Křížovou cesta F. Bilka s moilit
bami, písní s nápěrem K. D. Lntinova Ise objed
mati v redakcí „Ječmínka“ v Prostějově. Výtisk
20 baléřů, 10 výtisků K 1:40. Doporučujeme k době
svatopostní.

Česká banka v Data o přízal
vých výsledcích tifloté činnosti Českébanky, Gvo
řejobná na poláku tehoto měsíce, setkala se
6velkým zájmem v kruzích dosavadních akolo

©





nářůtéto banky, což jeví se téžv hojné úěasti
na upisování právě vyložených„akcií III. emisse
Úspěch tento jest podporován výhodnýmupisova
cím kursem, jenž stanoven jest dokonce září t. r.,

pH čemž aúročí se složené obnosy celými 4*/,*,konce roku. S nemenší posorností však sledo
váma činnost banky ikruhy neakcionářekými, jichž
zájem byl tak silný, že jiš před zabájením sub
okripce, kdy ještě nebyl znám kurs ani dividenda,
upsáno bylo — za současného složení obnosů —
přes půltřetího tisíce kusů, aby tím zajištěno bylo
pořadí při repartici.

Česká banka v Prase. Stavpeněžních
vkladů koncem měsíce února činí 17,194.786'22
K, tudíž o 1,178.29697 K více než v měsíci pře
dešlém. V tom nejsou zahrnuty splátky na upsané
akcie III. emisse.

Společný nájezd do Bosny, Herce
goviny a Dalmaele ve dnech 31.červenceaž
12. srpna t. r. pořádá Alois Klaus, učitel obchodní
školy v Chrudimi. Výprava vyjíšdí dne 31. čer
vence v I. třídě dunajské parolodi 2 Vídné do
Budapešti, kterémažto městu věnován celý násle
dojící den. Odtud přes Vakovár (prohlídka měste)
a Bosenský Brod do Sarajsva (dvoudenní pobyt),
lázní Ilidží, Mostaru (půl dne) i Dubrovníku, kdeš
pobudou účastníci výletu 2 a půl dne. (Z Du
brovníku vykoná se odbočný výlet do Kotoru 6
Černé Hory.) Dne 8. srpna navštíví Be ostrov
Korčula, Hvar a město Split, následujícího dne
Malý Lošin a Polje a 10. a 11. srpna vykoná ce
prohlídka Terstu. Rozpočet e jízdným, stravným
a noclebem v nejpřednějších hotelích v Budapešti,
Sarajevě, Dubrovaíku i Terstu činí toliko 128 K.
Tato sama mohla býti stanovena proto, poněvadě
zájezd jest čistě nezištným. Podrobaý prospekt
cesty zašle na požádání pořadatel.

Velikonoční výprava de Bomátek
a ma Gardské jezero. O letošníchvelikonocích
uspořádá Jaroslav Karásek, c. k. učitel tělocviku
v Brně společnou výpravu do Postojny, jeskyň St.
Canzianských, Terstu, Miramare, Benátek, Verony
a ne Gardské jezero. Vyjede se r Vídně v úterý
11. dubna večer, návrat přes Ionsbrack do Vídaě
a do Prahy v úterý 18. dubna večer. Náklad na
veškeré výlohy činí 235 K s jízdou v Rakousku
ve IT. tř., v Italii v IL tř., na lodi v L. tř.;
8 jísdou všude ve II. tř., s lůžkem ve vagoně
spucímana lodi vI. tř. 296 K. K přihláškám
nutno připojiti zálohu 50 K.

Ostatky a Popelce. Ostatkyjsou dědi
etvim bujných alavnoatí z času pobamského, které
se konaly ma počest bůžka vína Bakcha. Původ
„bakchaoalil“ jest dlatao hledati v Egyptě, od
kud se rozšířily do Řecka a Italie. — Popoleční
středou se nazývá středa před první postní ne
dělí. V týž den znamenají kněší čela věřících po
svěceným popelem zo spálených ratolestí od neděle
květné. Popel je snakem pomíjejícnosti a pokání.
„Prach jsi s v prach se obrátíš“, praví Písmo.
Podnět k obřadu stávajícímu byl způsob, jakým
dříve veřejní bříšníci pokání své v první den
postu začínali. Shromáždili se přede dveřmi chrá
movými, odtad za říkání žalmů vedení do chrámu,
kde jim na hlavu race skládány; byli pokropeci
svěcenou vodon, posypáni popelem, obláčení v ží
něné roucho a za spěvu kajících žalmů vyvádění
z chrámu ven, od kteréžto chvíle počtnalo jejich
veřejné pokání.

Hašlarove svědectví. Hašlarovopoví
dání může vzbaditi důvěra jen v člověku, který
pro elepý fanatismus přestává mysliti anebo
který nezná ani základních rysů psychologie.
Hašlar praví: „Otec věděl o poměru matčině
a prelátově a prolo změnil bydliště.“ Zatím
však je úředně zjištěno, že otci Hašlarovi 86
z Chrasti nechtělo. Rodina byla úředně dne
98. dubna 1880 vyzvána, aby Chrast opastila,
poněvadě V. Hašlar dopestil se síce přestapků
proti bezpečnosti majetku a seděl v žaláři 4
měsíce pro zločin krádeže. Ani tenkráte ne
chtělo ee Hašlarovi s Chrasti. Proto 21. června
mosilo zakročiti- hejtmanství vybrůžkoo Dace
ného postrku. Tadíž příčina odchodu z Chrasti
byla velice prosaická; kde Hašlar syn nazna
čuje romantioky morální rozechvění, tam pů
eobila vlastoě fysická nutnoat. Hašlara otce
líčí syn jsko muže morálně velice ejtlivébo,

nad + biskupem. Zatím však Hušlar otec již
před přícbodem biskupa měl s Celestinou Ha
vlovou nemanželskou dceru a obyvatejstvo
chrastecké bylo roztrpčeno, co vyváděl. „Pak
se ještě pamatoji, jsk oteokdysi držel mi hlavu
pod vodou v rybníku; ale ozvaly se hlasy 8
já byl zachráněn. Teď pochopaji šílené (l)
oře otoovo, které ho vodlo k těmto skatkům.“

Aby se pak jarmareční obraz stal bodně pon
tavým, přidán ještě tento křiklavý ornament:
„Také ce pběsil přítel (který?) mého otče, a
eho smrt aouvisplase smrtí mých sourozenců.“
ak? Jen bodné krve jako v Bambasově ro

máno! Móně popřená paštika by soc. demo
kratům mnoho nechotnals. „Ubohý člověk, ten
můj otec vychovatel. Před smrtí letos řekl mi

mlčení.* To je zvláštní. Otec ni- dospělémů

(svému synovi neřekl, proč ho jednou „topil.“Všecko v 80

stmrti; člověk vypovězenýs Úbrastí pro nepo
Iepšitelnou zlodějskou povabu byl tak šara
mantním, že uetoliko „tajematří“ nbdkl do
veřejnosti, ale ani od biskupa nic nechtěl. A
jebo syn vymáhá s pohrůžkoůvysrizení peníze
na lidech, kteří vůbecs celým tím románem
nemají co dělati.

A oyní rozam do hrsti! Biskap Hais přijel
do Chrasti vůbec poprvé r. 1875 v neděli před
sv. Václavem úa večer; po ov. Václava hned
odejel, poněvadž v zroinovaném zámko nebylo
Jse bydleti. Hoed se děly přípravy k rozsáh
lým opravám. Nynější Petr Hašlar pak 8e na
rodil 29. června 1876. Potomci rodiny Havlovy
žijí dosud v Chrasti a okolí, jsoa to lidé řádol,
bezáhonní, živi se poctivou prací a s příbaz
ným Petrem Hašlerem nejsou v žádném spo
jení. A tito netrousili nic z obmyslných klepů,
které pronesl Petr Hašlar. Naopsk jeden z roda
Havlova prohlácil: Matka Petra Hašlara Ce
lestina zemřela následkem chrlení krve, jímž
postižena byla při vážení vody ze stadně. Tor
zení Petra Hašlara, še matka jebo se otrávila,
jest banebnou lží. Příští soudní řízení vypuč

S pomlovy postaví ještě do náležitějšíhosvětla.

Veřejný projev.
Ohražujeme se proti rozbíjení naší jednotné

dělnické organisace a prohlašujeme, že si tuto
rozbiti nedáme, proto důtklivě varujeme před
založením nové zbytečné odborové organisace.
Půjdeme k svému cíli přes všecky nástrahy
nepřátel i „přátel.“

Odsuzujeme nespravedlivé a nemístné
výtky vůči našemu tajemníku br. Polákovi a
vzdáváme mu za jeho práci vřelé díky a plné
uznání ústř. výboru.

Organisace naše pak žádáme, by nám po
sílaly projevy souhlasu neb nesouhlasu.

Z usnesení plenární sehůze Všeodbor.
křesťan. dělnistva pro království

ké, konané dne 19. února 1911.
Josef Katnar, František Menš, František

Matoušek, Josef Mašina, Marie Munzarová, Jan
Říha, Joseí Matějka, František Vančara, Ant.
Pochmon, Frant. Táborský, Jan Joudal, Josef
Havelka, Josef Kozel, Hana Čermáková, Antonín
Eliáš, Dr. Frant. Reyl, Josef Světelský, Frant.
Hetfleiš, JiM Sahula, Josef Středa, Alois Dvo
řák, František Mizera, Josef Pech, Ant. Hýbl,

členové ústř. výboru, náhradníci a dozorčía —

(Zasláno).

Snad málokteré odvětví dělníků bylo více
přehlíšeno než naše žičky a vyšívačky. Nesvě
domití zaměstnavatelé vykořistili bezradnost

za mizerný groš svého výdělku úmornou prací
podrývaly své zdraví. Dnes, kdy všude se volá
po 9, nanejvýš 10hodinné pracovní době, tyto
"ubohéženy pracovaly až 18 hodin denně za
výdělek směšně nepatrný. Hrozný staw tento
volal po nápravě. Zákony zůstávají literou, po
moc odnikud!!! Jediná naděje je ve svépomoci!

Zde nastoupilo cestu „Společenstvo vyší
vaček a šiček „Záštita“ v Chrasti u Chradimě.
Než, má-li prospívati, musí naleznouti poroz
umění a podpory v naší veřejnosti Výbavy pro
nevěsty přepychové i jednoduché, vše 00 nej
svědomitěji obstará „Záštita“. Bílé prádlo i ba
revné kupujte jen v křesťanské „Záštitě.“ Ko
stelní prádlo: alby, roohety,mappy at d., vše
slohově zaručené dle přání vyhotoví naše spo
lečenstvo.

Též ozdobné práce hedvábné obstarávány
budou 00 nejsvědomitěji.

Choete snad dle svých vzorů ozdobiti své
výbavy? Račte je předložiti a budou přesně
vypracovány!

Uplatněte heslo: „Svůj k svému!“
Odporučujte tento první ryze svépomooný

závod našich šiček a vyšívaček ve svém dkolí!
Objednejte alespoň něco na zkoušku a bu

dete jistě spokojeni a přesvědčíte se, že Za
slouží důvěry.

p
Bohumilu Bokovi,
mistru socheřskému a řezbářskému

v Moře Slatné.

S obrasy kříšové cesty s řezanými rámci, ješ

jsem aldle slóhu krásně se hodí do našeho kostea.

závod Váš vědy každému odporačiti.

(Podmoky, 16,ledna 1011. ,

: Prohlášení.
Problaštji, Be jsem slov uvedených v letáku

al. Jakubovvé . „Kdybych neměl šona a dítě a víru
v Boha, tek bych musil akočiti do vody,“ moušil.

Stvrzuji dále, še jsem nebyl nucen přes úřední
hodíny pracovati; noční práce konal tajemaík.

Dále prohlašují, de hned s počátku odmítl jsem
druhou sílu kancelářskou.

V ostatních věcech následkemLpříval prácepřed valmem hromadou vyřkl jsem leokteré rozčilené
slovo, které nyní dobrém rosmyčlení odvolávám.
Úpatně se mnou nakládáno nebylo. Taktéžnedal jsem
nikoma orolení k vydání letáku, ale odsuzuji tako
výto bratrovrašedný boj.

Jar. Basti,
V Hradci Králové, dne 9. břesna 1911.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 35. února 1911. 1bl

pšenice K 16-50—17-30, dita K 12:40—18*10, ječmene
K 12-60—00'00, ovsa K 9:00—9'80, prosa K C0'00 až
00:00, vikve K 14:00—16:00, hraobu K 24'00—86"00,
čočky K 3400—126:00, jahel K 26:00—28:00, krag K
24'00—44:00, bramborů K 6-20—5*60, jetel. semene
červ. K 150:00—000*00, máku K 4000—44'00, šit.
aš ——, pšenič. otrab K 12:00—00'00, 1 kg másla
K 3-34—12-68,sádla vepřového K 3-20—0-00, trarobu
K 0-34—0-83, 1 vejceK 0-08—0-09. 1 kopa zelí K 900
aš 200, 1 kopa kapusty K 300—4:00, 1 kopa drobné
zeleniny K 1:00—0"00, 1kopa cerele K 0:00—0"00,
1 kopa petržele K 0:00 —0'00, 1 pytel mrkve K 800
až 4-00, 1 hl cibule K 6-00—7-0, 1 bl jablekK 13:00
aš 18-00, 1 hl hrašek K 0000—00*00. 1 bečka dvostek
K0'0—0'0. — Na týhodní trh dne 26. února 1911
bylo přivezeno: pšenice bl 884, dita bl 190, ječmene
bl 12, oves hl 107, prosa hl 0, jahel bl 00, jetelového
semeno hi 26, máku bl 3, zelí kop4, cerele kop 00,
kapasty kop 25, drobné zeleniny kop 80, petržele
kop 000, mrkve pytlů 50, cibule hl 60, brambor hl
108, jablek hl 36, hrušek bl 000, švestek beček 00,
vepři kusy 0, podevinčat kusů 000, kůslat 18.

Cestující a ZÁSÍUpCL
na vysokou provisipřijme továrůa hospodář.
ských strojů, bensinových motorů a šicích strojů.

BACAO
(patentním úřadem chráněno)

banánové kakao.
Pro značný obsah kyseliny fosforečné jest

BACAO nejlepší výživou pro
lidi nzorvesní,

ň a blabé'děti.
BAOAO —banánovékakao vyrábí a vob

chod uvádí jen

První český akoiová meleětost

továren za úrientájské tukroviaky a čokoládu
ma Král. Vinehradech, dříve

A. Maršner.
K dostáníu firem: Amdriík Jam, Gathové

| Bratři, Khom Boh., vá Marie.
; a sice ve dvou drazich:

L vpleshovýchpatent.krabicích1krab.K |—
(ě IL.v balíčkáchpo „K=



o00000
Veškeré plechové

hudební nástroje
lastní by, čjší osvědčené soustavy,co

nejpočlivěji Toorané, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříveK. J. Saibert)
-Tamtéž Ise dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čele, mandoliny, kytary, citery,
bonsle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřěby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, obos jen lepší,
přesně laděné drahy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Začisté,
přesné laděsí se ručí. Správky se rychle vyřizují.

V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

EK L L

l

Domek<;Úpravy
ce sabradou, verapdou, prádelnou a vším příslu

šánstvím, pohodlkě zařízený, na slusné stri

na Novém Hradoi
Králové

je od konce června t. r. buď z voloé ruky na
prodej aneb k pronsjmutí.

Výhodné pro pensisty.
Bližší sdělí administrace tohoto listu.

mmmKupie sl za K 1-70 důkladnýsple mmm
„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.<
Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové.

Malinský křen
letošní skllaně, jakož i albuli, éesnek, majo- |

levně zasýlá

|

VÝvVozmalínského křenu—-> © = 0© | 0- © Do

Založeno r. 1650.

Vyxnamenán státní medaiiií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučujese

první amojstaršíodbornádílnapazířská

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke=
stelních nádob ze stříbsa,

bronsu a jiných kovů,od njednoduššího-do nejskvostačj
ího provedení, v kašdém

vsorku a ryze církevním slobu.
-Vše přesně, čistě a důkladné

ahotovuje;se v mé vlastnídílné
jen ručné, čímš umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckouze ceny přiměřené.

Veškeré vserky jseu Jeho
Biskupskou rovide
vány.

Mešní nádoby jem v ohmi
alatím za cemy velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stélních se rycile, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty, nákrosy i
hotavé zbožína ukázkufraako

se snšlou.

Chuděím kestelum možnosplácet bes | řírášek.

ORP“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. <
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěruzávodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provodení
odznaků opolkových ska.

ibned k pronajmutí a iod 1. dubna k stěho
vání, velké, v souiter
rainu v domě čp. 466,
Cbmelova ulice ro
hový dům do nábřeží).

v šiušné Hoře.

Sky balíčky poštou franko.

Rod

1 Případně i s bylem,

Skuherských.



ZALOŽEN R. 1868.

Akciový kapitál K 15,000.000-—.

ZALOŽEN R. 1868.

Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

© Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladn. pookázky na úrok K 2

Daň důchodkovon platí ústav sám. — Vkladní knížky a složní lístky poštovní epořitelny zdarma. K

Šeky. — Akkre

Zapamatujte si!
© je-li na každém balíčku nebo bed
© ničce„kávový mlýnek“! ©»———

2900000000000
elegramlI

Vnejbližších dnech
7 zavításem

největší nádhernězařízený

kinematopraí
elektrické divadloži

vých fotografií
uspořádá zde jen několik skvělých představení

r Bližšívývěsky.-EN

První představoní dne 11, břazná
v sále Adalbertina.

O hojnou návštěva prosí

| Ředitelství,
U"

sus'rab, brousícíalešt cí »boj-nakámen,

oP
plskovoové. lemy s.př prarenou zásobou 20.000 m!

Jan Novotný,.
strojní kamenoprůmysl

v Újezdě Podhorním.
*

SN NÁŘAL

NŘŘINĚCEST
vkusné a levné oltáře

BOŽÍHO HROBU
jakož 1sochy Těla Páně akločícíchandělů

dovoluje si nabídnonti veledůst, „duchovenstvu
absolveat ©. k. odborné školy sochař. a řezbář.

m
BOBONIL BEK V HOŽE JUTNÉ

„ Založene r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

sl Aměrsde ondres
Jom Ay

A. J. Andres v Ústž n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův.jam
rumu a všech drahů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. úm obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

—
p === Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJán Oarkander,
Nepsal Vilém Tihelka. Stran 32. Cena pouze 8 hal
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Jeho Exc. prof. Dr. AlbímBrál.
Mlhy šílené moderní demagr gie zabraňojí

zmámenémo lidu jasné výbledy. Lid zfanatiso
vaný řiočivými, radikálními frázemi, paponškuje
nekolik politických korr-nů, čeká a Čeká marně,
kdy slova blásaná promění se ve vážné skutky.
Avšak i oyní do boořlivých, zmatených mračea
svítí jasně některé hvězdy, které osvěcují cesty
práce reální. Mezi nimi vyniká zvláště univer
sitní prefesor 8 ministr m. 6. Dr. Albín Bráf,
který dne 27. února osiavil Šedesátku svého
věko. Jest předním národobospodářským pra
covpikern českým. Svojí byslrostí dobyl si
veliké vážností v narolohospodářských krazích
evropských (bbec.

Fr. Ad. Šubert napsal o něm v „Národní
Politice“: „Je zakladatelem vědecké naoky ná
rodohospodářeké v národě našem, jest jejím
pěstovatelem a hla:stelem ve všech jejích obo
rech, jest dále prováděčem jejím v praksi, ve
které ji ztělesňoval a dosud ztěle-Ňnje způ
subem v pravdě veskorysým, jest jako oniver
sitoí učitel původcem české školy národohos
podářské, odchoval ji celou řadu svých ná
stapců. Jeví e tedy i touto zeškeroa činností
ij svým působevím poblicistickým přímo apo
štolem našeho probuzení národnostního, jehž
putnost právě on vám neunavně slovem i
skutkem blácá.“

„Zlatá Praha“ napsala: „Není takřka
obora ani praktického ani tbeoretického, do
něhož by byl Bráf čioně a vlivně nezasáhl.
Jeho žáci a epolaprucovníci národobospodářští
zváží jistě kriticky a po zásloge v těchto dnech
všechna jeho činnost na poli otázek agrárních,
sociálně politických, železničních, obchodně
politických, statistických, nančně-vědeckých,
komuoálních, obsažněji a plně,i, než je to
možno ve sloupcích našeho lista. Prcťf. Albín
Bráf je jeden z mála těch českých učenců,
kterým péro od mládí již je nástrojem, jímž
vládnou brillantně a suverénně — jemač i
'ostře, dle potřeby ta s docbaplnou ironií, ta
zase se strbojící výmlavností a s pádností, jaké
dodává jenom jistota nevývratných (akt a na
prosto bezpečné ovládání materiálu.“

Dr. Horáček mimo jiné poukazaje : „V době,
když politické přeběblictví odměňováno bylo
čestnými hodnostmi a hmotnými výhodami,
Bráf, jakožto vzvr politického charaktero, vy
trval při zlomené žerdi starého poctivébo pro

mu ua mistě nejexponovanějším. Ani níské
útoky zdivočilého tisku, ani rozvášněná ne
návist poštvané mládeže nedovedly otřástí jeho
přesvědčením a spůsobiti, aby odchýlil se jen
čárka od cesty, kterou pokládal sa správnou.“
Tedy i v těžkých dobách zůstal Bráf mužem
veskrze důsledným, vedovedl se plazitik vůli
získání popularity před blýsknavými hesly,
hoasilo se mo demagogicky pochlebovati mlá
deži k vůli lucinéma potleska. Měi vždy na
zřeteli obecné zájmy národního celku, zapc
mínaje úplně na prospěch osobní, U něbo nelze
vypátrati politickou nevraživost a s toho vy
plývající strannické jednání. Samy „Národní
Liety“ ospealy: „Příslošenetví ku straně nikdy
mo nebránilo uzvávati dobré stránky a čioy
jiných stran a osob, třebas v protivném táboře
stojících. Nic ho enad nemrzívalo více, nežli
když ten či onen petent (žadatel) chtěl se mu
omloavati ze svého jiného emýšlení politického
nebo se domníval, že se musí přizpůsobiti ná
zorům Bráfovým.“ Srovnejme tento šlechetný
rys jeho povahy a bezobledným pnásilnictvím
jiných, kteří prohlašují, že jsou moži svobo
domyslnými!

A tento muž, jemaž sami političtí jebo
protivníci vzdávají zasloužený hold, veřejné se
blásí k náboženskému přesvědčeníkatolickému,
vyznývaje tak zřejmě, če mu náboženství nijak
nepřekáží -v bystrém postřebu vážných udá
lostí a že není nejmenší překážkoo ušlechti
lého pokroka. Když začaly na pražské oniver
sitě vinou olávychtivých demagogů vířiti a kva
siti raské poměry, dal jemným ale určitým
způsobem průchod svému mínění o takové „ani
versitní práci.“

Jaký jest poměr Bráfáv k bnatí křesťan
sko-sociálnímu? O tom píše Jan čl. Koudela
v „Obzorn Národohospodářském“: „Už r. 1891
v Katolické jednotě v Praze mluví o nutnosti
sociologického vzdělání duchovenstva, r. 1898
v I ročníku zeniklé bohužel „Aletheie“ píše
o novém baditeli kněžském, kterým rosumí
národohospodářskou a sociální práci dacho
venatva, r. 1899 vydává svoje „Listy o studiu
národohospodářekém“, psané pro. bohoslovce,
r. 1902mluví ostadiu véd sociálníchna sjesda
bohoslovců na Velehradě a r. 1904 o témže

ředmětě na sjezdu duchovenstva v Českých
Badějovicích. Bráf všude tu podává mladšímu
duchovenstva a kněžskému dorostu ochotné
ruku, aby vociální snaby jeho avedi ne pravé
cesty A pracovníkům v hbautí křesťansko

sociálním co rukou zbraň a světlo moderní 80
ciolrgie. Všímá sl sároveň i vznikající literatary
křesťansk-scciá'ni, káže i povzbuzuje a volá:
„Chovám úplně víra v možnost nového moc
ného působení církve v oboru sociálním, jíž
dal výraz Ana'ole Lersy — Beaulieu ve svém
Apisn o „papežstvj, demokracii a socialismu.“
Ale vykoopeo může býti ten úspěch jen ja
kostí výkopu.“ (O novém boditelství kněžském.)

Aby praktické práce křesťanskc=sociální
dostala ráz trvalosti a sericenosti, žádá Bráf
ve svých přednáškách a článcích zřízení stolic
pro vědy sociální na theol gických učilištích.
seřízení knihoven vybraných -pisů z obora věd
sociálních v každém sídle diecesním a všech
alomnátech, vydávání dobrých, ne k agitaci,
ale k vědeckému sebevzdělání určených spisů,
z počátka třeba překladů a prví: „Vypě
stovat v dorostu kněžském pravé apoštoly
toboto dncha, povznesené nad jakoukoli stra
nickou podjutost a vášnivou vřava agitační,
kladl bych na ten čas mezi nejdůležitější úkoly
vedoucích a rozhbodojících osobností našich
církevních a za velký prospěch ofrkve samé.
Před sto lety stál u kolébky probuzení našeho
párodoího vlastenecký kněza vykonal dílo ne
bynoucí. Nezamlonvá 80 na novém rozhraní
dvou věků sama seboa myšlenka, aby kněz
český v ryzím, spasném duchu evangelia ajal
se poselství sociálního míru a aby v dachu
tom, ozbrojen potřebnou měroa vědění, platně
pomábal udržeti dílo nezbytného společenského
přetvoření na drahách bezpečného, ušlechtilého
pokroka ?“ A na bohosloveckém sjezdu na Ye
lebradě r. 1902 v přednášce o studia věd sc
ciálních znova mlaví tímto směrem: „Myslím,
že není pochybeno, když mlavím 0 třetím úkola
(po národním a politickém probuzení) kněžstva:
vstoupiti do (sociálního) zápasiště v plné vě
decké výzbroji, s dokonalým poznáním poměrů
společenských, a vykonávati zoova buditele pro
společenský pokrok na půdě sociálního míra.“

Požadavkům Bráfovým vychází se horlivě
vstříc. Stadinm sociologie na př. v bohoslo
veckých ústavech pěstoje se intensivně. Půso
bilo radostně, že věblasný sociolrg manifestač
ním způsobem ocenil národní důležitost stavu
kněžského v době, kdy růzoí demagogičtí pa
rasité k vůli záchraně svých mís kopají do
kněží jako do zbytečné přitěže.

Bráf narodil se 27. února 1851 ve Lhotě
u Třebíče, kde otec jeho byl Waldštejnským
úředolkem. Nejprv byl profeseorem na ob
chodoí akademii, pak učil na technice a ko
nečně na universitě. Již v roce 1883 stal aa,
jsa teprv 82 let stár, v Čechách zemským po
slancem, po páda strany staročeské volil ho
velkostatek a byl též přísedícím zemského vý
boru. při čemž zemědělství velkých služeb pro
kázal. V r. 1905 byl povolán do panské sně
movny, v.r. 1909 byl pak na podzim přes
velké zdrábání jmenován ministrem orby, v
kterémš úřadě se znamenitě osvědčil. Za choť
pojal dceru dra Frant. Ladielava Riegra a trpce
ge ho dotkl osud, když ztratil jediného naděj
ného syna. Ačkoliv sám je zdraví nevalného,
je sama choť k práci, je pln nadšení, poctivé
snaby prospěti lída Českéma tam, kde toho
nejvíce zapotřebí. Nechf ještě dlouhá leta může
kráčeti po drahách, které se ukázaly přes
všecka pochybení nejlepšími pro český lid,
stokrát prospěšnějšími neš všecko tnotové a
rvavé pokrokářství.

Kostelní práva
pozlacovačské a řezbářské,

znovarzřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKUL.EC,
umělecký závod v Hradei Králové.

Cetnáusnáníodold.dřadůduchov.k disposici

Kostelíček ma Orebě.
—t. Na návrší tomto konala své hromady

sekta Téborův a sem vypazený farář z Hradce,
kněs Ambrož, sebral v drahé polovici dubna
1490 množetví osbrojeného lidu, kteří odtud
vedení jsouce od pana Hynka Krošiny s Lichten
burka tábli ku Praze. Uvyklí dávati borám
jména biblická, pojmenovali návrší toto horou
Oreb; odtad Orebíté nazváni jsou.

Tehdy asi založena dřevěná kaple Božího
Těla na Orebu, o jejíž osudech uení žádných
správ.

Roka 1528 vystavěl a: Orebě Zdenék
Trčka « Lípy a na Lichtenbarce dřevěný ko
stelík pro přislabování pol obojí. Vyobrazení
tohoto kostelíčka vidíme na pěkném obraze
v síní chrámové.

Kostelíček ten byl roubený; loď byla pů
dorjea obdélníkového a nevelké výšky. Kryt
by: Šindelový. Uprostřed s temene střechy
čněla malá, prkny obitá vížka, krytá jeblan=
covou stříškou 8 křížem na špici.

Loď osvětlena byla okny s obou stran;
na stravě severní a jižní bylo po dvou oknech
obdélníkových, z nichž okno blíže vchodu bylo
utofstěno výše, patrně proto, že v těch místech
byla krachta. Vchody byly dva. Jeden velice
nízký vedl se stranv západní; byl rovněž ob
délaofkový s rovným nadpražím. Před ním na
lé.al se dosti prostraoný ale nízký přístřešek,
spočívající na dřevěných sloupech, z nichž na
hoře proti sobě vybíbaly Šikmé podpěry, ne
soucí trámovon koustrakci střeoby. Vysoká,
Šindelová střecha přístřeškem zabíhala s větší
částí do svislé průčelní stěny lo'i; toliko jen
nejhořejší část zasahovala do její střechy.

Drahý vchod vedldo Jodi se strany jižní;
byl rovněž obdélníkový, aule vyšší. Před ním
byl přístřešek spočívající na Šesti dřevěných
sluupích, z nichž oahboře vybíhaly dřevěné
šikmé podpěry k vodorovnému trámoví střechy.

Presbytář byl snačně vyšší nežli lcď, ale
jeho půdu téměř téže výšky s ní; byl osvětlen
v každém z obva rovnoběžných boků jedním
oknem rovněž obdélofkovým. Veškora okoa za
sklena byla. skelnými kolečky, olovem spola
spojenými.

V průčelí kostela v hořejší čtvrtině byl
šikmý malý přístřešek, jehož účelem patrně
bylo odváděti dešťovou voda od základů.

Opodál kostela ke straně severovýchodní
stála zvonice, rovněž dřevěná. Rozdělena byla
ve dvě patra, z nicbž hořejší bylo značně užší
a od dolejšího odděleno Šikmon stříškou kol
kolem obíhající. V přízemí byl ce strany jitní
vchod; v patře bylo po každé straně po dvou
malých okénkách.

Měšťané Třebechovští věnovali nějaký
peníz na udržení kostelíčka. Tak čteme r. 1597
v účtech: Od hranice pro nový zvon dáno 2
kopy 15 gr a k toma přidali Pavlovi Tesařovi
1 korec žita, 2 čtvrtce krap.

Martin Kovář v roce 1598 dělal ke koste
líčku 2 svorníky a řetízky k pánvicím, aby
svop z čepů nemobl vypadnonati; od práce
dáno 15 gr.

V roce 1598 měšťané kostelíček opravo
vali, jak vysvítá z účtů. Za 21 kop šindelů
dali 67 gr 6 den., od pobíjení 6 gr 4 za bře
biky (2000) 48 gr.

Roku 1785 kostelík byl opravován,a brzy
na to pro sešlost stržen.

Nynější kostelík stojí od r. 1835. Je to
stevba jednolodní z lámaného kamene omita
ného, v prostém sloba renaissančním. L ď tvaru
obdélníkového, s vtupenými rohy, je kryta taš
kovou střechou, ze které vyčnívá osmihranný
sauktusník.

Po obou stranách věže pnou se do výše
blavní římsy oblé přístavky; v jednom je schc
diště oa krochtu a na věž. Touto vchází se do
kostelíka portálkem v kan:enné zárubní, svr
chem půlkrahové. Nad vchodem vystupuje
římsa 8 rovným štítem, podporovaná dvěma
konsolkami.

Vnitřek lodi je tvaru obdélníkového, skle
notý českou klenbcu mezi dvěma válenými
pásy. Nad kobkou ve věži je krachta. Na vý
cbodní straně přiléhá k lodi výklenek. Za ním
je malá sakristie.

Výprava je slušná. Obraz na hlavním oltáři,
Kristus a obraz P. Marie byly malovány ředi
telem pražské malířské akademie Fr. Wald
herrem v letech 1884—386. Obrazy 8v. Jana
Křtitele a jeho stětí json kopie obrazů vlašské
školy Lizianovy.

Hlavní záslaha o nynější kostelík má
rodák třebechovský,Jan Theobald Held, doktor
lékařství atd.

Patronem je obec třebechovská, jak svědčí
pěkný erb v průčelí kostelíka. V roce 1909
byl kostelíček vkusně upraven péčí sl. městské
rady a nevšední ochotou dp. Fr. Hrubaata,

Óhcefe se výhodněošatiti44
Vyšádejte si ihned vsory pánských lálek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmira«)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní český sasilelelský závod | soubenného sdoší
sss sal. r. 1876. ss
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O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a «wustavičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážoe kathodrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 849; velká 8*; Cena 11 K.

Velioe cennou tuto bníhu redakce „Obnovy“ 00
wejořelejí odporučuje.

Expedici obstaráváBiskupská knihtiskárna
wHradoi Králové.

Kulturní jiskry.
Věda — se medoporučuje. Sociálně

demokratické revue „Der Kamgf“ (seš. 5.) udílí
tisku své strany toto příznačné napomenutí:

„Některé listy naší strany věnují naší Jite
ratuře velmi málo pozornosti. Věnují celé sloupce
tak mnohému novému románu, tak mnohé knize
o osobě Ježíšově, ač žádný dělník nemá peněz,
aby kniby ty ai koupil a přečetl. Leč o dobrých,
laciných brožurách pro dělníky určených aní se
nezmiňují. Jiné tisky zase se apokojí, když
otisknou doporučení nakladatelem jim zaslané. Tim
není děloíkovi pomoženo. Kdo chce mu poraditi,
musí uměti řádnou knihu vyvoliti. Proto nežádá
Be a nedoporučoje 8e, uby v listech naší atrany
byly odporučovány vědecké spisy vůbec, avěsk
jest nutno, aby naši redaktoři z velké, rok od
roku rostoucí naší literatory brožur vybledávali a
doporučovali ty, které hodí 86 pro soudruhy.“

Znoamenitě. Méně vědeckých knih, ale více
nevěreckých a otravných letáků má se dostati děl
nictru. Dělník nemá věděti ničeho jiného, než co
obsahaje koran strany a ničeho se dověděti, co
by mohlo býti nebezpečným učení rudého Moba
meda. Povinností mociálně demokratických listů
Jest zabrániti, aby dělaík Ge nedověděl, že kromě
sociální demokracie jest na světě ještě něco jiného.

Portugalští diktátoři a nábošenská
svoboda. Vo své nedávné rozmluvě s cizími
Žurnalisty ujišťoval je seňor Machado, že po roz
luce církve od státu zaručena bude všem nábo
šenstvím úplná svoboda. Povolí se školy konfes
sijní, lid nebude omezován ve stavbě budov alou
šicích náboženské propagandě; ba alibovaldokonce
že majetek cizích kongregaci, jejž vláda na časaí
byla přivlastnila, bude vrácen, nebo přiměřené
zaplacen. Falešné tyto sliby mají asi svůj důvod
v nastávajících volbách, anebo chtějí páni vyho
věti oprávněným nárokům cizozemským dříve, nož
by byli k tomu donuceni. O pokrytectví diktátorů,
jejichž slova nesrovnávají se a číny, svědčí udá
losti posledních daů. Dvacet osob bylo uvězněno,
že zúčastnily se průvoda na pičest sv. Štěpána,
Muč jeden byl na branici zatčen a uvězněn, pro
tože prý jakožto vyslanec Jesuitů rozšiřoval po
buřojicí četbu; našlit u něbo Cabralovu brožurku,
obbajující řád Jesuitů. Z Hongkongu došla správa,
že tam dojelo několik italských jeptidek, jež byly
od Portugalců ve arozumění s vládou ze svého
působiště vybnány. Po rozlace má býti majetek
církve a kongregací státem skonfiskován. Aby cit
náboženský u liau byl seslabep, pokusili se dikté
toři, na štěstí bezúspěšně, o náboženskou rozlaku.
Sám Alfonso Costa prý se nestyděl učiniti návrh
toho drubu patriarchn lisabonskému, K témuž
účelu prý asi směřovalo nedávno slavnostní přiví
tání a banket, jejž vyatrojila vláda methodistickéma
biskupu s Ameriky. Dle tobo všeho je slibovaná
svoboda náboženská pokrytectví, anebo by platilu
pro všecka náboženství vyjma katolické.

Protest vědy preti portagalským
rovelnelonářům. V Berlíně vycházející „Ně
mecká „atomologická bibliotéka“ pozvedla ostrý
protest proti barbarství lisabonské lusy, spácha
nému na jesuitském řádu a proti zhanobení vědy,
přovedenému pod praporem volnomyšlenkářetví.
Zmíněný časopis vypravoje, jak maeli za vzaiku
revoluce uprchnouti redaktor vědezkého Časopisu
„Broteris“ a jeho apolopracovníci. Binvný přírodo
pisec a redaktor kněz Silvo Tavares aprchl do
Buenos Aires, aby v jižul Americe dále vydával
svůj přírodovědecký časopis. Knihovna „Broterie“
byla zachráněna, jen část byla zničena. Přes 2.00
mikroskopických preparátů, jež byly připraveny
k vydaní, leželo na stole a bylo sničono. Knós
Běenec ne útéko byl propásledvván atřelbou, ale
ani Jediná rána ho nezastibla. Pro věda bylo stra
ceho můoho cenných výtěžků a svláště byla po
stižene entomologie. Takové kvítky vsdelanců a
lasy byly pomocnými četami velikéno „díla
osvobození“.

Nejesvicenější republika teč
ulekon“ Jak častoseilistické latý jan. že
byrokratické poměry rázem 86 napraví ve státech,
Jakmile monarchie přijmou vládní formu republi
kánskou! Ubožáci jako by zapomněli, že židovská
Šlechta peněžní vyvinuje | v republice duleko větší
moč než padesát lidových poslanců. V republikách
poměry se tak vytvářejí, žei poslanecké mandáty
jsou odvislé od žoků zlatem naplačných. Forma
lidová vyhlíží v nich vábivě, ale republikánských
poragrafů so zneužívá způsobem oejrafioovanějším.
Nyní soc. demokraté zvláště po probrané stávce
železničních zřízenců stále ostřeji dotírají na
francouzskou vládu. A jest tam přece ministerským
předsedou muž, jemaž dopomohly k maodáto hlasy
80c. demokratické. Německý radý „Scbohmacher
fachblatt" napesl o sitnaci ve Francii: „Ve 8vo
bodné republice francouzské suří nejčeraější reakce.
Bylo arčeno nejenergičtějšímu propagátorovi a po
sdějšímu zrádci ministru Briandovi, aby přetramíl
reakcionářská ministeratva Mélinovo, Dupuyovo std.
Vláda, soudcové a podnikatelské kliky závodí vzá
jemně v nejpradším potírání a v nejnižšími zcela
nežinýrovaném útlaku pracovní dělnické třídy. A to
se děje ve svobodné republice, v níž mohon so
čistí os všech koutech a koncích, na všsch offi
cielních budovách — txké na žalářích — vznešená
slova: „Volnost, rovnost a bratratví.“ Skutečně si
člověk mysli, že nežije ve Francouzské republice,
která svá demokratická zřízení vybojovala a upev=
pila v krvavých a pfeslavných revolacích, nýbrž
v krajně reakcionářekém koutě Buska nebo v jiné
temné monarchii.“

„Artěl“, měsíčník pro umění, bude vydá
vati spolek výtvarníků „Artél“, Praha I. Františ
kovo nábřeží. Předplatné 10 K. Artél seskopuje
pracovníky, Čínné dříve ve Stylu, rosmnožené před
úími našimi odbornými spisovateli. Bude pokra
čovati v idejích s tradici šířených zaniklým Sty=
lem. Přízvuk položí na architekturu jako uméní
kořenné a jako na otázku nejpalčivější akutnosti;
rozšiřuje avůj program, bude boatiti i umění ar
chitektuře nejbližší, sochařství a malířatví, ne
vyhne 8e ani řešení aktuelolch otázek Birší kol
tarní základoy. „Artěl“ povede dále tradici zalo
ženou dvěma ročníky Stylu, spřísní však ovoje
stanovisko a zvýší svoje měřítka. Bade oveřejňo
vati obrazem nejlepší plody výtvarných umění ci
sích i domácích a textem bude řešiti podstatné
otázky uměleckého tvoření i díls, pokud aourisí
s výtvarným životem dneška a jeho potfebami.
„Artěl“ bude forem předních pracovníků českých,
usilujících o vybudování skutečné umělecké kul
tury, rostoucí z našeho života a nozavrhující tra
dici v jejích dobrých výsledcích. Ze apolupracov
víků: Dr. F. X. Šalda, Pavel Janák, Dr. Zd.
Wirth, Jan Thon, F. Filla, Dr. J. Borovička, J.
Gočár, Dr. V. V. Štech, A. Matějček, bratří Čep
kové, B. Kubišta, J. Choclol, F. Kysela, Zi. Kra
tochvíl, V. H. Brnoner, V. Hofmabu, a j. První
číslo vyjde v druhé polovici měsíce března.

Cyriil, časopis pro katolickou hudbu po
evátnou i nejnovéjším 32.číslem svědčí, jak jest
Hzen nejsdatnějšími odborníky, takše články zvlá
ště kultarné — historické mají velikou cena ne
toliko pro náš národ, nýbrš i pro historiky budby
v Evropě vůbec. „Cyrill“ jest světlým důkazem,
že vážně udršujeme stejný krok 8 nejpokročilejší
cizinou. Poukazujeme zvláště aa tyto články:
„Svatý týden v malém farním kostele.“ Napsal
dr. Fr. Hrobík.„Paběrky k předpisům a bře na
vs rhany.“ Napsal dr. J. Cibulka. Dr. Fr. Černov
ský: Čeho má dbáti duchovní správce připlaniob
kostelních.“ Redaktor listu Dobroslav Orel po
kračuje zde v blaboce promyšleném „katechismu
elrkevního spěva.“ Pokud jsme arovnali.s pracemi
vyšlými v cizině, můžeme říci, že Orlův „kate
chismna“ bude svým uspořádáním, přebledností a
důkladnou znalosti látky předním dílem svého
drabů vůbeo. Orel při svých Atudiích pečlivě a
Stasthě pátrů vždy po základníchpraneňech, takže
vysoce stojí nad růshýhi hdďeboími spisovateli,
kteří, nahlécneme-li posorněji do jejich dílny, jsou
vlastně kompilátory. — editelům kůru zajisté
budou vítány barmonisované Ocmáčkovy „Zpěvy
přede mší avaton a po ní“, jskož i mužský sbor
„Zdrávae,Maria“od prof.RadolfaWůioeche; sbor
velice působivý 5 jemnou barmonisací, ktorý věsk
nezsbíbá do theatrální | přecitlivosti. „Cyril“
skrátka výnilá nototiko hlvobkou thedretických
stadií, ale jest zároveň nojpraktičtějším rádcem
upřímným reformátorům zpěvu kostelního. Roční

předplanné (pouze 6) přijímá Clem. Kaffaer, farář,raha-[V.

Náboženství petěchou umirajících.
Slavný cestovátel v nejtemnější Afr.ce Sir Henry
Stanley, Aogličan, protestant, necestoval za tow
příčioda, aby náboženství hlásal, ale k vůli vědě
a politice. To chtěl také vyložiti divochům na
břehu řeky Kong) Než nadarmo. Odpověděli ma:
„My jsme bos učení a vzdělání. Vy mutoré « ci
ziny p.třebujete naše zb.ží —nuže, vesměte al
je, ale dejte nám, čeho potřebujeme. My jeme
v životě nošťastní a smrti se bojíme. Blýcháme
však, že život bílých mužů jest šťastný a že v ne
dtěstí mají náboženství, které je bohato na útě
chu. Co jeat to „náboženství“? Maosí bílí mušová
umírají a úsměvem ne rtoch, protože u vás jsvu
mošové, kteří naučí člověka, aby amrti se sebál.

Pošlete nám takové těšitele.“ — Tito divobi stojí
nád nověre i chamtivci, kteří k válí kšeftu by
prodelí třebas troje náboženství.

Milosrdní Bratří maji v rakousko-čošké
řádová provincil 15 nemocnic V mich s r. 1009
De rok 1910 zbylo 1399 ošetřovanců, nově přijato
r. 1910 pacientů 20.443, takže celkově ošetřo
váno 21892 osob. Z těch bylo 19.143 katolíků,
87 příslušníků řeckého vyznání, 600 evangeliků,
8 starokstoliků, 699 židů, 4 mobamedáni a 12
bezkonfesních. Propuštěno bylo 19072, zemřelo
1288, na rok 1911 porůstalo v léčení 1477. Počet
ošetřovacích doů 497.766. Ta jest tedy výmluvný
obrázek Činnosti „lenochů.“ Na tyto lidi ae útočí,
ale demsgogům, kteří útvou výhradně z kšefteř
ských důvodů, nadšeně se tleská. Apačské živly,
před nimiž není bezpečen ani život ani majetek
lidí pokojných, json oslavovány, i když pomami
nedělají tisice mrzáků. Ti však, kteří léčí, jsou
od „humapitářá“ nenáviděni, Ve prospěch balič
ských kořalečníků, kteří tolik polských existencí
zničili, zdvihl se pokrokářský tábor hned. Na
drubé straně však tentýž tábor chrlí síra ns mni
chy. Stkvostná tvář moderní bumanity

PRVNÍŘESNÁzs A ŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Provádí za nejvýhodnějších nek starobní a penzijní
pojitťování.

Žádejte prospekt.

Školský obzor.
Státo-občanská výchova ve škole,

Moderní paedagogické heslo zní: Státo-občsnská
výchova mládeže! Vyjadřaje 88 jím požadavek,
aby mladý člověk vhodným poučením a výchov
cým vlivem byl připraven státi se potřebným čle
nem lidské společnosti. Požadavek tento není no
vým a školní praxe Již dlouho k očmu přihlíží.
Jak? — o tom později. Novým jest jen, že státo
občanská výchova má býti samostatným předmě
tem rynčování.

Proč právě nyní ozývá se volání po státo
občanské výchově hlasitěji než dříve?

Jest nesporno, že šijeme v době společen
ského úpadku. Státy jsou ve své existenci ohroženy,
národy ničí se samy, pokračuje-li podceňování
veškeré autority s nováčnost ke všemu, 04 otcavé
naši v těškýca dobách vytvořili. Proto jeví se
snsby podepřítí společenský pořádek a budoucí
společnost učiniti schopoou odporovati roskiadoým
ideám rzvderní doby. Není to náhodou, že k do
sažení tohto čele má nasgadíti so páku již Vo
Škole obecné. Žáci obecných Škol, zejména ve vel
kých městech a v místsch průmyslových, pochá
sejí z velké ústí z oněch vrstev obyvatelstva,
kde zkázonosné myšlenky nové doby největšího
našly ohlasu. Miemoto mladíci v dobé učení v zá
vodech živoostenských vysazení jsou vlivu star
ších kollegů, kteří jsou odpůrci stávajícího spole
čenského pořádku. Není tedy Špstnou myšlenka
poučovati šáky obocné úkoly o zřízení obecníma
státaím, aby je posnali a mohli rozumně posou
diti, aby byli utužení proti sboabnéma vlivu ros
toucí sociální demokracie a Volné Myšlenky.

1 Může-li se tak státi, bude-li, jak zní poža
davek, hodinu týdně vyučováno občanské vědě,
jest otázka jiná. Tato vyučovací hodina má ve
zbuštěné a zvýšené míře probrati látku, která
posud pfi jiných předmětech porůznu 8e podávala.
Kdo věak pozorně prohlédne ai osnovu nabich
škol, i jedooduché venkovské školy, nalosno
maobé, co spadá pod pojem uárodního hospodář
ství a občanské vědy. Při počtech projednává ne
na př. zevrabně system mincí, mírya váhy. Oběh
peměz, o řemeslech, o sákunné péčí o dělníky, o
poměru slujebním, o véem tom může býti přile
Šitostučpromloveno. A v seměpieu? Při vlastivědé
můše učitel poměry oaál domoviny vylíčiti jak
dach a schopnosti žáků toma odpovídají. Jednaje
u rozdělení stéto může žáky poučíti o růsných
instaocích správních úředů a jejich úkolech, může
amíniti 83o důležitých obchodatob článolch, o clech
k ochraně domácí výroby. O čem všem může pro
mloavati, když rosvine před srakoma žáků mapy?
Jmenujeme jen na př.kapitolu o branné povinnosti,
válce, míra, soudnictví, ochran občanů, o ber
nictví atd atd. a

Nedostatečný tento výpočet již dokasnje, še
zamýšlený zavedením občanské védy v obecné
školy konečný cil jest dosašiteiný již sdůrsznén ím
státo-občanského momenta při vyučování jedaot li
vým předmětům (je-li vůbec vyučováním dosaši
telný). V tom spočívá jádro čelootásky státo
občanské výchovy. Znáti a býti vyučován O státa
a jebo ařisení nečiní ješté člověka dobrým stát
ním občanem. Nealeli v tábora nepřátel svótového
8 sp-lečenského řádu dvsti mužů, kteří výtečné
poučesí jeou a znají veškeřra občanskou vódu?
Toto vědomí ausl býti pronisonto duchem dlu
věka, který naučil se rozessárati mravné dobré
od savršitelnévo, a jehož vůle jest nallunéna "



"platniti se ve směru dobrém, slovem „šleobetný
charakter mus! býti základem úspěšného vyučování
o státo-občuaských prárec: a povinnostech“ Vý
chově cbaraktera slouží však v obecná škole pře
devším vyučování nábožesství. Vyučováním aábo
ženství vštěpuje oe Žákům mravní poviogost
úcty před právaí a srátoí aatoritou. Nábožea
ství vybrožoje trestem těm, kdož opovrhují stát
ními sákony u al:buje odmény tém, kdož věrně
ploí povinnosti své ku státu. V mravně přísné
savazující mocí náboženství spočívá sepopiratelně
blavní zák.ad všech občanských ctností. Naše mlá
det, má-li býti vychována v řádné státal občany,
musí býti vyučována náboženství. Tobo pamětlivi
nechť jsou ti povolaní a rozbodající činitelé, k jichž
sluchu doléhá nyní „Odetraňte naboženství ze škol
s zaveďle misto náboženství vyočování ubčanské
vědě “p

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
ZÚROKUJE VKLADY
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Sociální besídka.
Soc. demokraté jako zaměstnavatelé.

Favoritský „Arbeiterheim“ ve Vídni má repre
sentovati jeden zlatý článek dlouhého řetéza
slasti ve státu badoacnosti. Dům pro blaho
rodého dělnictva| Ve smlonvě jest určeno, že
kvalifikovaní sklepníci nejsou nuceni konati
brubé práce, jež jim nepříslaší. Přesto však
sklepníci v „Arbeiterheimo“ vykonávají eložby
-domovníků s dělnických nosičů. Když proti
tomu sklepníci protestovali, svolána proti nim
schůze jako proti bořičům. Přesto však, že při
poradě 'byl přítomen i zástupce svazu rudých
sklepníků, řeklo 80 sklepnikům, že moeejíi
nadále ko -ati slažby domovnické a dopravní,
Mlavčí nespokojených sklepníků Seifert byl ze
msty ze služby propuštěn. Nadto prohlásil
ještě zástopce sklepnického svazu Karel Ko
menda, še sklepníci k vůli vyhozenému Seifer
tovi stávkovati nesmějí. Jestliže se prý odhod
lají ku stávce, obstará za ně pracovníky jiné.
„Sklepníci tadiž se ulekli a nechali svého mluv=
číbo v blamáši. Věra poučný obrázekl Pr.ti
samým organisovaným 80c. demokratůn hrozí
rodí pohlaváři sebnati pro případ stávky stáv
kokaze! Tadíž ten rodý ráj okazoje již předem
velice škurohblídnou tvář.

Jak se rrou o plné mísy. Nu Moravě
vrodém táboře pokrečuje hrozný rosbroj, který
vynáší nu povrch, jak „obětavě“ rudí vůdovvé
pracovali a pracují. Centralistický „Proletář“

-dne 10. února napsal: „Nechceme Potravní
spolek dáti do rukva neděloických, ale také ne
lidem, kteří nikde dobře cedčtají a kteří si u
dělali z dělnických hospodářských podniků ne
vyčerpatelnou studníci ku svému dobru. Dále
nechceme, co potravní spolek vydělá, aby se
dalo snést do mlýna, (kde již brzy domeloa
p. p.) a zakopaných děsnických haléřů, poně
"vedž zisk patří členstva.

Nechceme, aby naše podniky „rostly“ od
deseti k pěti.. . „Poukážemena ty Maohardy,
Dařpeky, Šehy atd., jak půjčají tě našim za
dluženým podoikům „své tisíce“ (nabrabané
s dělnictva) a pak křičí do světa o obětavosti.
Dále poukážem na Radofkovu (Bechyně) „ro
dionou“ pohtiku, jakou úloba braje se svým
tchánem. (Jedná 86 v pekárnu a jiné věci.)
Proti ostravskémau radéma poslanci Prokšovi
též se útočí zle. Centralistický důvěrník z Mar.
KorAnt.dik mů ufrosěje dítě slovk: „Zato,
26 ibm Vádb ba schůzi 4. t. m. těl dáti
ořovo, poštvál jste ná. olive svě Katonomi
stické ziobě borda opilých individaí soc. dem.,
která mne ztýrala; Vámipoštvaná horda maě
vyhrožuje, že dloaho v Mariánských Horách
bláto šlapat nebado.“ Aženatéma redaktorovi

-2Docha Časn“ Čermákovi připomíná: „Jen si
vspomeňte na první kvěťeň T910, kdy tisíce
ostravských proletářů volalo o kos většího
chleba a Vy, jako vůdce a učitel dělníků, byl

„jste tam, kde je rozkoš, kde nad Vaší hlavoo
poletoval Amorek, symbol lásky.“

Dělnictvo krejčovské v Olomouci nechtělo
přistoapiti na domáckoa práci, což bylo proti

„smlonvé a proto bylo vyloučeno.
„Proletář“ 3. únorao tom píše: „Tomuto

' saměstoavateli propůjčili se separatisté za stáv
kokazy a český a0c. dem. poslanec Fulber se
propůjčil za ugenta stávkokasů. To již přestá
vá všechno.

Děloíci, což ani podobné bídáctví vám ne
otevře oči, či chcete stále své krvavé vydě
lané krejcery vypat zrádcům a slodějůká 800.
demokratickým ?

Jedni s0c. dem. vůdcové vás zražojí, drusí
na Vás volají policii (Vaněk 18. ledna 1911

-v Brač), jin! opět Vám vybrotají zabitím.

To je ta blásaná „Rovnost, Volnost abratrství1“
Přímo brozné obvínění vrbá soc. dem.

„Proletář“ č. 14 ze dne 17 února 1911 na své

too pooce Píše, že soudr. Kadls, adm. „Rovnosti“, byl zatden na odání soc. demokratů.
A podává bned důkaz otisknotím fotogra

flckého snímka dopiso eoc. dem. Fencla, který
je zaměstodn v Ustřed. lidově záložné. kde roz
hodaje posl. Vanek. Dopis zní: „V Brně věvi
dospěly až tam, že Tusar stul se denním Dá
vštěvníkem komisaře Sojky a hejtmanství. Sly
šeli jsme mochdykráte rozhovory o pořádání
demoostrací aaeb průvodů a do telefonu hc
vořil (Tasar): „No, víte, raši lidé na to zvykli“,
„reforma musí být“, „vždyť nás znáte a různé
benevolence.“ Rumivařem Sojkon míněn nynější
c. k. dvorní rada Sjka, ředitel statut policie
v Brně.

Autonomistéodpláceji. „DuebČasn“ napsal|
na př.. „Nedávno „ztratilo“ ae jednomo po
kladníko horoické „Uuje“ oa Šalomounské ko
lonii z byta přes 2UU korun. „Okradený“ chu
dák vypravoval, že přišel právě domů a oa
stěně prý «e ještě kývul „lancušek“ od hodinek,
€o je ten zloděj také sebral To věru teo zloděj
univvých peněz musel býti ještě na blízku
místa krádeže. 200 K ge „ztratilo“ a zloděj
zmizel jako dymw. Stejné nepříjemná příhoda
potkala ostravskou centralistickcu skopinu kc=
vodělníků. Pokladník téže nesl na pošta obnos
200 Ka též je „ztratil“. B..bužel, že se nenašol
poctivý nálezce, který by byl „ztracených“ 200
K vrátil a tak svaz kovodělojků přišel o 200 K.*; i

Nejborlivějšími ctiteli Macharovými jsou*
8oc. dem.kraté A Machar napsal v caesarské
póze: „A já se mobu cblobit, že nejlepší lidé
paši mých časů json přáteli mými.“

Odsouzený soc. demokratický poslanec.
Z Gothy 8e oznamuje: Soc. demokratický zem
ský poelanec Denuer byl pro zpronevěru Aa
podvod, jehož se dopustil v nemocenské po
kladně, odsouzen po 4denním líčení na L rok
a 1 měsíc do věrení, na 300 marek pokuty a
k ztrátě cti na 3 léta.
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PRVNÍ ČESKÁ

VZÁJEMNÁ

POJIŠŤOVNA
zal.r. 1827.
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|BYdNOIA
: Semůrašnýústav
©kzpetv. Prvničeské
vzájemnépojfilovay

ČESKÁ VZÁJEMNÁ

ŽIVOTNÍ

POJIŠŤOVNA
živer
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Kamtevk:“ PON, SPÁLENÁUL,+0;
Palác
látovny,

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

mm0———ee—

pijí denně mil
Lony pro její:

; nedostižitelné
3přednosti. Jedi
: ná skutečná ro=dinná káva! La=

ciná a zdravá.

Velmi levně
lze

Festival I9L0n;:;,
obrátíte-li se při svém nákupu na

firmuFejgl 4 Byčiště
Jiříkova tř. proti nov. labskému mostu,

kde obdržíte ve velkém výběru

novinky v plosových ozdobách, vějíře,
dály hody. a tůli, rukavičky, šnóro
vašky, soupr vlasových hřebenů,
bílé vošty, eré Mlatorské prádle,

moderní kravaty atd.

Kněžské kollárky
a patentmí náprsemky bez háčků.

Ú= -i
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ka úvěrníspolečnost,zapeané společenstvo s ručením obmezeným
v Hrado! Králové,
= (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky

== za 4k9o až 5%
úrok a to dle výpovědi,

dá- Složní lístky na požádání zdarma. "UN

Uhlí nejlepšíjakosti
2360600G00)G0G0G0806GGE

;

za niž ručí:



Doporučujeme

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

ORP*>Závod založen r. 1898. "IaEEE.
Pp. sklenářům a zahradníkům

nabízíme

sklo tabulové do paře=
nišťat,jakožistavební

UP“ za ceny nejlevnější. "UN

Výborný fermež. tmel sklenářský,
sklenářské zaručeně vyskoušené

diamanty kus 6 K
dodáme na každou stanici železniční franko.

Sklady tabalového skla.

EK.W. Skuherský,
e. a k. dvorní dodavatel, Hradec Králevé

výhradně v továrně.VOD
yd -r o 3 : Za - : O“ x “ .EE 55 (Eoosí 0D

Girový účet u Ústř. banky
čes. spořitelen.

Účet pošt. spoř.
8. 111.510.

Českoslovanská záložna VDraze,
zapsané společenstvo s ručením obmeseným,

Spálená ul. č. ©. II.

Zůúrokuje vklady 41/,/,—4"/,*/,dlevýpo
vědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně
a vklady na ně nčiněné úročí 6*/, bez vý
povědi.

Základní vklad obnáší 3 K, který ne ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání aložní listy pošt. spořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 30. listopadu 1910 K 410.000—.

Poskytuje zápůjčky na směnkys ručiteli
(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup aboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů za hotové i
na splátky, vyměňuje kapony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp.členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bespečném tresoru bezplatně.

Záložna podléhá povinné revisi Jednoty zálošen.

Úřední hodiny dop. od :/,9—12, odpol. od 1/48—6.

Uznaný za nejvýhodnější a. nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádle. praporů. příkrovů, koberců aovevéhe máčimí ve výrobnách |nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly ne venkově, čímě levnější
ceny aš o 30%, neš všade jinde.
Jabil 100 let trvání a 40 let. vlastmíčinnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve Štěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odbadnutou| ====== prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉDA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové.
—===

2| 683 XCBDX6BI X ČBDXCSDX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy

dle roční saisomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

winčěných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
w zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

sme důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK Sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení.

$ Učňte, prosím, malou objednávku na

G85|XXGBDXCBDXEB3

GSBC3LXIXE43XXBDČB3
zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Téžna splátkybezzvýšenícen!

m

J00630000G0G0G000GG0GE

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo

ručit veškorékostelnínádobya
Í a to: mo.. rance, kalichy

cibáte, nádobky, a.énky, pacifikály,
svícny,lampy, kaditelnice,kropenky
atd. sd n ( výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a.
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje, Hotové
předměty neb výkresy uasílá na u
kézku franko bez závszností koupě
Věe se posílá posvěcené. Prdes ruční

Shlad veškorýchsletých a stříbrných klenotů, jako : řetězů

maudonek,kříšků, ponků. náramků atd. : Notářské.proteny, tabatérky, jídelní náčiní zestříbra pravého
i čínského vždy na akladé.

Steré slato, stříbro a drahokamy kupuje sa nejvyššíceny

JAN STANĚK,
pasié a ciseleur

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

I06O0GOBOBLBOGGOBOGGE

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

Biskupská knihtiskárna.

První český katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

* t. d.?deň,
3 VL o., Kaiser

strasne o., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasálá

se vše franco.

Piano
velmí zachovalé, vídeňské krátké křídlo, prodám
sa příčinou přestěhování za levnou cenu. K vi
děníma městských jatkách v Hradci Král.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
5 (protokolovaná firma)

fv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
1 (bratr P. J. Hoškudly, faráře vo Výpraohtielek)
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s chutí vypijí... Jeptiškém dostává se však
jídla jen rát denně! Zde důchovoím ot
cem .. . jest páter Holeček. Tento chadý ná
sledovník Krista má jen 6 skvostné zařízených
pokojů, které se v síměvšechny na stejnou
temperaturu vytápějí! Jeptiškám v celách se
vůbec netopíl“

Takovým oekřestanským švastům uvěřil
Masarykův homanitářský orgán ihned, ačkoli
tolik horlivěpobísí lidi jiné, aby o všem 8a
mostatně přemýšleli a dříve ovobodně skou
mali, než čemakolí ověří Ale přišla sprcha.
Dne: 8. února v samém „Čase“ uveřejněny tyto
ekromné, zaražené a zastrčené řádky:

„K našema článku o šedivých sestrách ze
27. února dochází nás sdělení z učitelstva mě
šťanské školy na Karlově, kde je ve článku
zmíněný P. Sochoradeký katecheton, že ne
může být pravdivé tvrzení, aby P. Sachorad
ský byl v ošetřování u jeptišek v dětské ne
mocnici po čtyři neděle, poněvadě nikdymesa
meškal ani jedné hodiny svého „ Také
je nepravdivé, že jezdívá na léto na několik
měsíců „na sotavenou“, na léto vůbecnejesdívá,alei oprázdnináchbýváv Prasepří
tomen, sa5 ředitele měšť. škol. Soudě dle
těchto pa nepravdivě podaných informacích
apočívajících klamných zpráv a dle povahy
řečeného kněze, lze míti za to, že i jiná udání,
jeho osoby se týkající, jsou nesprávná, nebo
aspoň přehnané. — Vyšetříme tyto námitky a
pramene“

Ale to vyšetřování se mělo a moblo státi
dříve, než masopustní nesmyslná maškaráda
začala parádovati v ostatkovém čísle Mavary
kova denníku, který přece k dětské nemoc
nici nemá daleko.

A nová rána! Představená kláštera po
slala opravů: „Není pravda, že mám 3 psy, že
je krmím šonkoa a napájím vínem,ale
jest, še v celém klášteře, jehož jsem ,
vdbec psůmení, není pravdou, že P. Holečekmá 6
pokojů atd., ale pravdou jest, že mé mísýmost
obývací a velikostí jednoho pokoje, přepašenou na
pracovnu a ložnici s malou předsíní“ atd. atd.

Jak by „Čas“ byl rád — ovšem „v zájmu
humanity“ — kdyby jeho pracně vymyšlené
báchorky o služebnících humanity byly pravdou!
Milosrdné sestry statečně ošetřají ve všech
dílech evěta statisíce lidí etišených epidemi
ckými nemocemi, jdou téměř jisté emrti vstříc
ošetřováním malomocných. A pro to moře obě
tavosti neměl „Čas“ uni slůvka uznání. Neřekl
židům a voloomyšlenkářům, aby podobnou 88
maritánskou prakaí dohonili charita křesťan
skon. A'e k zbanobení obětavých duší namočil
péro už často.

Katecheta Ant. Hoffmann na Král. Vino
hradech postaral se s obrovskou pílí a oběta
vostí o útulek pro tmnobo opaštěných a sa
nedbaných dětí. Co činili nyní pokrokářia 800.
demokraté, kteří Ibou do světa, že církev jea
vyasává, nestarajíc se o ubožáky? Hoffmann
byl zókořně pošpiněn v obojím tisko z nemrav
ností a svádění k nezákonné 'operaci k vůli
eakrytí hříchu. Tlouklo se předem na buben,
že bude mravně popraven. (Celáalf sarových
klevet byla zpřetrháns soadoím líčením, prol
hana udavačka s pláčem prosilu o promiantí.
A napsal snad aspoň později fanatický tisk
něco ku chvále ústavu Hoffmannova? Kaději——————",,
řejněné v »Čases pod značkou sbyc. Chtěli jsme
je) otisknouti jako charakteristický pro autora i

četli zábědnou proměnu, která se v textu udála.
Kde praví originál »Zeyere, čteme slovo »Machara.
Kde uvádí originál »Myšlenky Julia Zeyera«, se
brané sl. Kalašovou, čteme »Katolické povídky«,
napsané Macharem. Slovo »katolického« je nabra
zeno slovem »realistického«. Náeméně neprovedli
jeme korrektury. Snad vedl ruku sasečovu sám
GeniusPravdy.Vadnáreprodukesje alespoňne
skonale bližší neš úšasný originál“

Po tskovém literárním výpresku je v domě
smutno. Co říkášře I.

V naší literární obci vypadá to jako v hos
podě při muzice! Přijde chashík do hospody, ty
hrne si rukávy a vzkřikne. »Teď budu mlátit do
všebo, co není z naší literární vesnicel« A mlátí,

křičí: »Jen když 'se peřul«
Tuble se chytil Macbar s Hladíkem. Machbar

napsal o »Národních Listeche: »Starý, bez počtu
trestaný lotras, chycený při zlodějství, dareba,
zasloužil by padesát let kriminálu, prodal svou
duší.. .« M

Sonata, p. Hladík odpovídá nejlepšímurealistickéthu člověku: »+Macbárova „jubilejní gra
tulace“ je úžasným úkazem, to již není ironie,
vtip, jízlivost, ale trividinost a něco ještě borátho.
Tímto dokumenteth Macharoťýíh' nemůže se za
Vývat literátuva, patří na kliniku KraftéEbinga a
(Bechtěreva. V nejnižších bojích novinářskýchne
podkla taková slova, jež nenajdete sni v pokout
ních žurnálech.“ s

'A p. Hladík, podobně jako p. Sekanina0
stýchavě posnamenivijí, še Močhar 2! v"pesti

ee halo neomaleně dále, še duchovenstvo jest

v n bemanitypátým bolems vého.Joj předešlý týden o oficielní
va, jak rozděleny odměny z Blegrovafonda,

určené sa výtečný čin obětavosti,
lásky nebo lidumiletví. Mezi 6 podarovanými
jest Hoffman, „který osobními slašbami orga
nisačními, sběratelskými i literárními ujal se
dětí opuštěných a sanedbaných, a pomocísvých
horlivých pomocníků toho dosáhl, Ze za deset
let z nepatrných počátků vytvořil sirotčinec
ee 179 chovanci, zaopatřiv vedle toho již 70
dětem opuštěným přístřeší a opatření u do
brodiaců soukromých.“ Tak tedy působil a

závisti protikatolické „humánní“ kroby sničiti.
Ovšem mezi těmi horlivými pomocníky náleší
koěšstvo do řady prvé. A což útulek pro slepé
dívky, zřízený obštavým knězemSeyralterem?
Požidovštělý tisk posud alčí ; až 00však bude
domnívati, že vyčeniobal něco, čím by si mobl
zchladiti žábu, bude psáti široce hned.

Jakou planon, odkoukanou pózoa je mo
derní humanita, patroo na umělkovaném roz
čilení, když se kutecbeta dr. Hrachovský zmí
nil o nutnosti tělesného trestání té mládeže,
která jest tupá ko každému napomenutí. „Čas“
napsal dlouhé kazatelské říkání, v němž do
vozoval, še prý se takový Hrachovaký nehodí
ani sa čeledína, protože prýsi nenechá hospo
dář nyní ani dobytče tlouci. Psal též: „Čím
by tento dr. Hruchovský mohl býti, kdyby ne
byl doktorem theologie a katechetoa? Nevím.
Vím jen, že by nemohl být professorem ani
v káznici ani v trestnici. Na Pankráci v Če
chách a na Mírově moravském jest bití dávno
odstraněno.“ Kdo by neznal cynickou a dračí
povahu pokrokářekého tisku, mohl by se do
mnívati, že ta slova jsou výronem duše nejci
tlivější. Zatím však! Když rusko-židovětí a
pak barcelonští bandité páchali děsnější ohav
nosti než tygři, „Cas“ je omlunval a omýval;
soptil proti těm, kteří barbarskému řádění se
snažili učiniti přítrž. Když v Pardubicích byl
surově zbit katecheta (tedy člověk dospělý),
„Čas“ místo patřičného odsouzení pomáhal stý
raného kněze zlebčovati a surový skutek vy
krucovati. Mravní původce barcelonského kr
veprolití Ferrer platí u realistů za šlechetného
velikána. Masaryk nasval „darebáky“ lidi, jiš
protestovali proti svlčilým ruským rovolacio
nářům a katolíky pojmenoval „černá banda.“
Zato však „Čas“ uveřejnil provolání kn sbírce
na romonské židy, když tito pro své vydřiduš
ství byli ošebručeným lidera vypuzení za hre
nice. V „Čase“ uveřejňuje se často pobízení k
mlácení a fackám. A tak jest pstrno, jak to
sentimentální rozcitlivění proti čkoloí rákosce
jest farisejským bereckým houmbukem.

Kdyš byly vypuzovány z Francie emilo
erdné sestry, když ve tam kradl pokojnéma
kněžetvu majetek, to bylo dle požidovětělého
tisko v pořádku. Když však židovským koře
lečníkům haličským, kteří tojik bídy polského
lida zavinili, bylo zustaveno pouhé právo vý
čepní, bned se bralo jméno humanity nadarmo.
Zatím koncesse odmítnata jen těm osobám,
které krčmářství sneažívaly k licbvě a kupo
valy či přechovávaly kradené věci; dále těm,
které mají jinou výnosneu živnost.

(O
církevní kampani došel už i k „mejsilnějším“ pro
jevům, že vybíjí se již v bojích titěrných ...
olerátkač- „dulevaí -p (...
Poslední stanice: Hašlar, Zeyer, —. dibenička
v Přehledu...

IV.

Přítel X. zapálil si cigarettu a zahleděl se
rosmrzele oknem v nevlídné. silbouetty bolých
stromů, trčících do smutných mlh březnové me
lancholie. . . Confiteor:

eTak city, vzlety, dumy, soy -a síly
ten všechen květ jsem pohřbil divoce, —
jsem jako strom, jenž ku pádu se chýlí
a v celém šití neměl ovoce.« :

V recitaci sloky z »Confiteore zavzněl ře
zavý smích: sCha, Chale

Kýho víra, toť šetek Svatopluka Čecha! ...
A tam 3 knihovny zadumaně hledí vedle něho
Zeyer, útrpné usmívá se Vrchlický ...

Pal millionu dobrých šibeniček
u našich vísek, měst,

půl millionu dobrých, pevných kliček —
de nich

půl millionu realistických hrdel!
těch řvoucích, realistických hrdel — —

bylo bypon nám a dobře všem těm příštím. až na ky! 2 M REM2, . .
o

Pem. Vrecitaci básně J. S. Macbara »+Píseň
rodioná« přihodilo se nám něčo podóbného jako
v »Přebledu«. Kde v origibálu čteme „slovo šýjas
seneckýche, dalsazeč slovo srealištických=. Bu.
doucnost rozhodne, ada pravdu měl sazeč — nebo

peta, nv 4 nm BL0 be hre

derní cbromos bamanite, by se daly rosšířiti

celými obárknaní Jest snjímavo, še s Riegrovaodkaka noby Genou žádný masaryko

Poet © znostecké obohé sirost o mostecké m0 rotky, Masaryk 60
vřele ujal Hilenere. (Že propastil se „snáše
livosti“ alužku, jakmile se dověděl,že jest 20
strou katolického faráře, jest u realistů mali
cherností.) Machar poskytl protekci abo
hému Hašlarovi tolík horlivě, že snad pose
pomněl i na vlastní příbasenstvo. (Aspož dae
8. t. m. „Labské Proudy“ praví, že o kolím
ském fenilletonu Macharově „všeobecný úsudek
vysněl v ten smysl, že by Machar lépe udělal,kdybyvícenežo Kolínstaralse osvousta
říčkou tetu, ješ ho vychovala“. My sami nevíme,
pokud kolínské mínění jest správné, ale vroací
zájem Macharův k Hašlaroví známe). A tato
tři evětla nejvyšší moderní humanity byla od
spátečnické komisse při rozdílení cen opomi
nuta! Zjevno tadíš, že ještě mnoho lidí nechce
nejmodernější humanité rozaměti.

Volné listy.
Dr. Bartoček © duši lídské. Vůdce volných

myčlenkářů vyč+tl z Haeckla, že podstata světa
jest jediná a její vlastnostmi že jeou hmota a
síla. To jest ten monism, jejž si Haeckel vybral
ze Spinosy. Později dokážeme, že Haeckel Spi
nozovi neporozoměl a důkladně pojem ten po
pletl A nemožno očekávati od dra Bertoška,
že by mistra svého opravil. Neboť předně me
sloší se, aby sluha tlsčil se před svého velitele
a za drubé váš volnomyšlenkářeký filosof nemá
duševní samostatnosti, oož našsbyt dokaseje
svými přednáškami. A tak nezbývá mu neš dě
lati, co dělala Erasmova opice, která dřívkem
nápodobovala, jak se její pán holí.

Libovolně vymyšlený monism jest sousta
va, která učíc, še jest pouzehmota a její síly,
má za účel odstraniti ze světa všechno, co jest
duševního, tedy Boha a lidskou duši.

Pojem daše dle Bartoška vznikl tím, še
divoch považoval dechza duši a tak uctíváním
duchů vzniklo náboženství a zároveň knočžská
kasta. Nynější vzdělané lidetwo zajictjjiš se
vybarilo ze stavu divošského, a jest pósoru
hodno,. že posed pojem daše si podrželo. —
Jest tedy povinností dra Bartoška, aby vysvětlil,
proč vadělané lidstvo jest tak hloupé, přivlast
ňojíc si pojem, který si vytvořil novzdělaný
divoch. Ba ještě více, oymější vadělané lidstvo
nespokojoje ce jiš ani pojmem a dokazuje, že
duše lidská jest věcná podstata.

Uctívání dachů ve výkladech o původa
náboženství jmenuje se animismem. Povotalo
prý toto uctívání pozorováním rozdílu mezi
tělem živým s mrtvým. To něco, čím mrtvé
télo opuštěno, byl dech. Náboženství pak vsmiklo
prý nctívánim dochů zemřelých předků. Na
prvý pohled pozorajeme, še Bartošek křesťan
ský pojem duše chce vyvraceti ne psycholo
Gickým rouborem a vědeckými důkazy, nýbrž
opakováním míjivých spekulací. A namahá-lí 00
takovým. laciným zbožím porážeti křesťanský
pojem duše, projevuje nejen myšlenkovou po
vrehnost, nýbrž i novážnost k poslachačstva,
v němž přece ta onde vyskytne se snad člověk,
který hové si na pohovos, takové výklady někdy
si pročítal -pro zábavu a pro okrácení chvile.
Právě dějioy takovým výkladům nonasvědčají.
Poobým etináním-dachů není zdhdenděolessjní

Všade jsou předkové budto vedle
božstev, tedy podřísení, nebo nastapojí na
místo božstev, ale a-ogěší, bošekou mocí, 6 ta
kovoa, jskoa máli zapomonatí bohové. Původní
představa o božetru fedyaš eh přenáší a sní
duje, ale nevyjvořje.

Uctívání duchů semřelých předků povetalo
prý dojmem a úvabami, které se člověku do
stavovaly, kdyš pozoroval zemřelého otce. Smart
prý ma působila představy o duší. -Psycholo

gicky výklad Bartoškůvjiš předem ohlobaje"svoji besoennost, mebof emrt jest nejaechod
nějším popadem k myšlenkám o noamrtelaoati,
spíše působí opačně. Přechod od živého člověka
k jeho»mrtvole jest takovou důkladnou směnou,
že -sama seboa vžírá se myšlenka, žejest všema
teneo. Nelze také pochopiti, proč jenom nad
mrtvolou člověka takové nápady poďstaly a
proč nesatanaly na mysli i nad mrtvými zví

řaty. -„Bartoškovi nejtca ničíte hluboké úrnhy
učencův afilosofů o lideké dančí,ničím vědaské
rospravy v době přítomné o věci nejšivotnější,

roto zatahuje poslochače k-lidovoláým smyd

enkám. Jiš toto přežzíráníposkdkaší p účelemBartoškov jest, aby posk opřijalí za
pravda dětské uslvddsti. 31

*
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Brouhskoro Rozami60,še všecha
sa vlasy přítahované vYkladýBakt/lkovy mají
oloašitipředpajatésougtavě mopjstigké,dleníž

ze hmoty vývojamkranežkvý je život avývojem:10,hgnoky-pR iy lidské.
popluje ore be



pap. u
Jute kmotečské smpěleskaústí posledním zá

: věrem: bmolk mockové mvelí, a nezí tedy
lidské duše jako bytosti, od těla podstatně ros

rialistéoké od vážných učenců jsou již dávno
odbyty,. přece naši volní myšlenkáři jsou do
těchto zpátečnických nesmyslů tak samilováni,
Ze vyhlašují sa pokroka osvícení doutučnky,
kterým se jinde již ohovívavě smějí. Jest po
třebí tedy, abychom proti tomuto oblapování
uvedli některé arčité skutečností.

Kdyby dr. Bartošek o příslušných otázkách
sem směřujících bvl studoval a přemýšlel, byl

by se dověděl, še domněnka vývoje k Ašení jest vlastně jiš odpravena pudem . Na
samém počátku, v nejnižších řadách zvířectva

po (instinkt) několika nepatrných hmysů stačítomu, aby přirozený vývoj hmoty k mohbat
nosti myšlenkové dokonale byl vyvrácen. Zo

mnobých příkiadů oveďme aepoň brouka, kterýs břesového listu evíjí trychtýřový domek pro
své potometvo. Brook tento protíná obě polo
vice březového listo, jejž svíjí v trychtýř a
tím staví sobránka pro uvá vajíčku tak, še dílem
svým prakticky řeší úlohu vyšší geometrie.
Známý německý matematik Heis dovodil, že
problém, tímto broukem rosřešený, obsahuje
DA nejvýš složité upotřebení diferenciálního
počta ve službách geometrie. Problém to, jehož
náhodné nalezení dle počtu pravděpodobnosti
rovná se oule a jehož rozumové nalezení před
pokládá, aby rozom Hoygensův byl rosmnožen,
rozumem vóech jeho předchůdvů, problém to
jehož obratné provederí, účelné a vypočítané
upotřebení vzhledem k rozličným okolnostem
bez předchozího učení, úvab a cviku žádá o
pravdu duševního obra. Připustíme-li na ohuíli,
še uvířata mají mohutnost myšlení, jak to hlá
sají volní myšlenkáři slepotou porašení, pak
musime se ptéti: na kteró pniversitě konal
tento. broak matematickástudia? A tato otáska
jest právě:tím opodstetněna, že konácí tohotu
brooka předpokládá vědomosti věhlasného ma
tematika.

To:jest. jedea = mnohých dokladů, který
nejvýmlovněji svědčí, že obmezená domněnka
materialistické -masí se. zásadně zamítoooti již
pši vysvětlování zvířecího pudu, natož aby
mohla býši přájata při dpševní činnosti lidské.
Děje doševsí a.hmota přirozeným vývojem a
spůsabená pygliti! Užíváme ta důrazného vý
křičníka, abyobom nasznačili,jak tyto dva pojmy
zásadně se potírají. Swrchu vspomenatý přítho
zázračný brouček okasuje, še není a oemůže
býti.smíru mezi těmito dvěma pojmy: hmota
s myšlení. Již tento nepatrný brouček..poráží

jako po příkladu římskýchgladiatorů, odvláýchsítí s probodautých emrticim trojsuboem.

Ja , Předem jisto jest, že máme
sa vědomí ji | své jednotnosti. Myštenka
všdy jeví sejako bytost jednotná a nikolijako
mechanism slošaný s můobých kadů. Hledí-li
se k tomu, še dle volných myšlenkářů

mosková hmota, a vezme-ji se v úváhu, le
mosek skládá se « tisíců údilionů buněk, pak
mocí býti j vědomí mnohonásobné a myšlenka
masí se okládati ztisíců kusů. Tomu věšk tak
není, a proto plyna z. toho jet ten neodbytný
Jogický závěr, že jednota úášeho vědomí a
myšlenky ukazoje na podststu duševní azá
sadně od hmotyrozdílnou. Materialisté ovšem
mounavně pokovšeli ve z

Čau nevida 2 materialistických doníhěnek
'popůsně , tjakolito: poslednía :fediná

znání lidoké nehmotné duše., (w 4
Slovem, ro mezí nepopí

motností esošy a kteronkoli vlastností mosko
vých hmotných částeček v niveč obrapí ná
meho, která chce „d i,- že. osobní vědomí
jest vlastností mozkové heoty. Atvrzení naše
nebere útočiště k.mlbám naivní dětské minu
losti, kam onhá pro své zbraně. dr. Bartošek,
nýbrě stojí na vědeckých pozorováních a na
zásadách rosumného myšlení.
-Věda dokazuje, že tělo .obnovaje.největší

část hmoty své ve 20—90 dnech. Právě tak i
mosek, jehož látka nezůstává dva týdny touže
sama o sobě. Mozek mění se-v krátké době
úplač, a hmota jeho není než stálým postupo
váním, negstálou měnou a střídáním. Proti
tomu však myslící osobnost zůstává. Každý
z nás má jistotu, že od dětství až po věk, jehoš
dospěl, ee nezměnil, ačkoli se měnily součástky
jeho těla a mosku. .Télegně člověk stále jiný,
ale duševně stále týš! Moje osoboost myslící
jest tatář jako před 6, 10, 40, 70 lety. Ž toho
zase plyne železnou logikou, že má jednotná
myčlenka a mé jednotné vědomí nejsou plodem
stále ee vyměňující hmoty moskové a že stálá
totožnost mé osobnosti jest v zásadním a ne

překlenutelném rozporu s nenstálou měnivostí
hmoty. Avzniká-lí i vědecké na požoro
vásí a skušemosti, pak sjištění naší duševní
bytosti, podstatně od hmoty rozdílné, děje se

'právě touto nasnačenon mefodou a zaslahuje
„plnou měrou jména poznání vědeckého. Ostatně
neméně známá jest zásada, že nehmotný vý
sledek, totiž myšlení, ukazuje na svoji ne
hmotnou příčina.

o .
o

Závěr učenců.Materialisté všemožně, jak
již řečsno, přičiňovali se o to, aby svoji do
mněnku o myslící hmotě dokázali, ale nesvedli
ničeho. Aby vysvětlili jednotu vědomí a my
Šlenky, odpovídali na příklad, že jest to s00bor
mosku, který myslí a nikoli každá částečka
sama. Tým však teprve vyšli s prázdnou. Neboť
co jest soubor mosku jiného, leč edrožení čá
steček, které jej skládajíVDělali-li tak.z mosko
bytost ideální na spůsob národa, aemohli přece
dodělati sa toho, aby tato společnost myelila
bez samostatného myšlení každého svého člena.
Společnost nebo národ o sobě nejsou přece
bytostmi skatečoými, nýbrž souborem, jehož
povaha a hodnota nejvou dány než členy, ze
kterých jeou složeny. A tak aa konec všech
nemožných vysvětlování musilo dostaviti se to,
čema nebylo Ise se vyhnoati. Ve jiéna vědy,
v německé společnosti učeoců ujal se slova
Da Bois Roymond, jinsk pravověrný materia
lista, a mezi světovými záhadami, které orčitě
formuloval, umístil též původ myšlení. „Hmota
nemyslí a mysliti nemůže“,pravil, „a nezbývá
nic jiného neš prohlásiti: nevíme a nebademe
věděti (igaoramns et igoorabimua)“.

Myslící člověk z těchto slov Du Bois
Reymondových jasně poznávé, že němeaký
tento učenec učinil mocný krok ku pravdě, ale
drahým obratem „nevíme“ se vytočil, totiž
nechtěl usnati pravdy úplně. Jinými slovy po
stavil u vchodu ku pravdě strážníka s roska
sem, že není dovoleno vstoapiti, neboť každý
túávštěvník uchopil by pravdu celou. Nemůže-li
bmota sobo:lápe.organisovaný, mysliti, pak dle
sásady dostatečného důvodu ža původ myšlení
musí býti aznánapodstata daševní. Není-li do
statečným důvodem hmota mosková, jest jím
nutně lidská duše.

Nechf se tedy dr. Bartošek horoucně
kochá materialistickými svými mámidly, věda
a rozumné myšlení rosbijí jeho lepenkové
domky ns;padrť; nechť„se prohlašuje sa no
sltele světla, věda a rozedané myšlení dokasují,
še on sám světla potřebujenejvíce...

* “
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na naši výzva, kterou jeme před. čtrnácti dny
v „Obnově“ očiaili. "Hlavní jádro otázek našich
bylo, aby dr. Hůídek pronesl ovůj sond o.tom,

a katolický lid má právo se organicovati

násvěm nás tento agrární poslanec pooctil. Za
to vyjel za dra. Hnídka Mmat kopí „Čas“, jenš
pozňamenává: „O to přete nejde. Pan dr.
Hnídek může snát účení volnomyšlenkářekéa
může být i jeho nepřítelem ; pan dr. Hotdek
může vědět, že rnici, podporůjí anarchisty
„a schvalovat to nebo neschvalovat atd., ale není
nikomu povinen mravoě se zpovídat tam,-ide
nechce. A dokonce by z té zpovědi nehásledo
valo,še ktorikéJni'tisk nenísprostýa prolhaný.“

Učený „Čas“ mluví tu velmi nenčeně.

BErární poslanec nazve veřejně katolický lid
blóupým, jest povinen -mravně a povinen
v+sájmu své oti, aby odpověděl na -otásky,

p -mu olušně byly. učiněny, ÚiImanita po
o aan volnost tadáveka mravní„nesodpo 6? Či býti poslancem obsahoje
právo ayobodně urážet | Nejméně k takové 00

fatice může ce utíkati „Čas“, kdarýcoobilí
, kdo

poočkud dotekl se zájmů pokro

omak vykracování ostátně jsme n židovskohelvetského lístu taboto dávno již zvyltif, neboť
zejména vůči katolíkům má pojmy rosumů a

„neemyslu,čestnostiA nepočestnosti hrozně pře
bázony. A co se tkne zmínky „Časovy“ o
oproajotě a prolhanosti klerikálního tisku, u
pozorňojeme, že není radno mlovíti o provaze
V domě oběšencově. Sprostotu někomu vytý
kati nemá se opovašovatilist jejš světosnámou
květomluvou zásobuje Machar, a lháfů někoma
„epilati nemajídovoleno noviny, které lhou jako
dyš tiskne. Ostatné nechť „Čas“ vytkne na
šema lista sprostoty a lži, my pak mu vzá
jemně uvedeme na vědomost některé líbeznoati
z jeho vlastního inventáře, a pak se avidí, kde
tyto hříchy jsou domovem, a potom badé jasno,
že jsou noviny, jimž nic prospěšnějšího není
nad lež a nio Škodlivějšíhonad pravda..

» *
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Machar— Hašlar. Přiznám se, obtěl jsem
kdyci veršovati. Bylo to tehdy, když Machar

psal proti katolikům opigramy. Měl jsem beský
epigram, ve kterém v jednom řádku na konci
bylo jméno Machar. Ale nemoha nalésti rýma
ke jménu Machar, epigram jsem odbodil. A*«
najednou s podívením vidím, že oyn Heliův o

říslošný rým postaral ce sám. Ale nejeo rým,
Jest to sároveň epigram ve dvou slovech:

Maokar— Hašlar. Ovšem není to rým plno
zvočný, ale tím vinen jest zase jen Machar,
neboť proč právě s Hašlarem vešel v pokoutní
spolek, jehož kalturním účelem jest vyhrabá
vati mrtvoly zemřelýchbiskapů? Podle všeho
spolek tento má ještě jiné členy, kteří se před
srakoma mravnosti echovávají. Veřejnost však
zatím může býti spokojena tím, že do rejstříku
obchodních společenstev v „Č.“ dalue apolek za
psati pod firmou: Maohar—Hašlar. Jas veřej
nosti jest neúprosný, vyznačuje se zvláštní
vlastností, že staví do světla, co se skrývalo
v temna. Na příklad v ooci zdálo by se, že
Machar a Hašlar jsou dvě osoby, ale za bílého
dne 80 rozpoznává, že mravně jest ta jen osoba
jedna, což vystihuje správně sám sebou podá
vající se epigram: Machar—Hašlar. A nevadí,
že epigram.m strácí se nejlepší český člověk
v temné postavě Hašlarově, všdyť jenom tak
stává se Macbar nesmrtelným. (Cortius skočil
za vlast do propasti a Machar za mravní s
koltorní zájmy dal se pohltiti Hašlarem.

4.

V

doporučuje se co nejvřelejí

B. Melichar,
kaihkopagtví, adateltatví,

aptikvariát s sárod hudební
v Hradoil Králové.

R. 1808.

Seznamy zdarma a franko.

%Byaagolickáněmecká, inteorunele
mála jest srovna tak národnostně spravedlivá
jako radé -Naší evangelíci totlali a. tutlali, po
kud ce dalo. Po známé schůzi prošáckých pa
storů s- ovapgeliky v pěmeckém kagině čaští
evangelíci drhliměmecko-protestantského. mon
řenína, pokud 6e dalo. Leč ježka v pytli těško
lze utajíti. Proto ezvalysa proti německo=pro
testantské spopnosti nejprve blasy nesmělé a
pak již určitější; sytp. protesty čenkýchevan
gelíků jsou nepřímým, ale výrazným arěde
otvím, oč se vlastně „ovangeligujícím“ pasto
rám praským v Čechách jedná. Popíralo se
všelijak, ale oyní jde na povrch, pravda, že
šiřitelům „evangelia“ v zemích koruny Českéjde
v přední řadě o postap gormanisace. Pastoři
němečtí totiž by měli v samé říší Vilémově
až pokrk práceeobrácenímtěchstatisíců,ne
věrob,ukteří, jspuce od paste rů pokřtěni, samí
tají autoritu evangelia Šmahem.

Evaogelický „Has“ píše v č. 3. žalozpěv

na počínání Hlarního Gast. Adolfekého onorakouského. Do slavnostního programu schůze
v Těšíně (dne A. a 3. sáří) započten večírek
těšínaké skupioy německo-evangelického svazu,
na němž nedovoleno mlaviti polsky. Podmínka
ta přijata protokolárněi presbyterstvem těšín
skébo evang. sboro, který jest ohromnou pře
vsboa polský. „Has“ dodává: „Rozami 8e,kde
měla ve psí dána býti polština, čeština tím
epíš ... A tak čeští hosté Gust.Adolíského
spolku v lěšíně trvali tam pod dojmem těšké,
ničím přece nevyprovokované pobany polskéa
české národnosti. Následkem toho oltraněmec
kého večírka .. . nepřišli ani druhého dva
k společnémo oběda ve „Slezském Domě“...
Jinak nedali národač smýšlející Poláci a Češi
své tiché a spravedlivé nevoli žádného okaté,



bo projeva . . . Taková beránčí krotkost po
dráždila čísi vlčí nátoru. Známá, svým čoví
Dismem pověstná Bílská „Evaog. úchztg“ při
Desla ve svém 18. čísle z min. roko Štvavý
článek: „Slované na elavnosti Gastav Adolíské
vTašíně.“ V článka tom probláeila regerva Slo
vanů zmíněného večírku se zdrževších za orášku
něm. svazu, těšínského presbyterstva i Gast.
Adoltského Spolku a žádala prostě řečeno —
vyhašov Slovanů ze Spolku Gast. Adolfského
cestou rozdělení, či roztržení Hlavního G. A.
epolka rakouského podle národností. Urážka
Poslem Ervavgelickým ozvámenou problásila
Ev. Kchtrtg krátce a stručně za lež, o čemž
by se Slované byli mohli přesvědčiti, kdyby
byli v čas na předchozí sobůzi utevřeli k pří
slašnému dotazu ústa.

Superintendent Cleař poslal Bílské Kcbztg
protičlánek jednání Slovanů zdůvodňojící a ně
mecký šovinism po zásluze oceňující . . . Re
daktor Dr. Schmidt aveřejnění odepřel a v po
zdějším čísle článek Císařův jako dloahodecbý
(lapgatmig) zesměšniti hleděl. Sup. Císař na
bídl svůj článek dvěma jiným něm. ev. časo
pisům, z ojchž jeden řídí dv. kazatel Dr. kogge
v Berlíně. Marně. I pořídil sup. Císař typo
gramy svého článku a postaral se, aby 80 tyto
typegramy dostaly před zraky představu Hl.
G A. apolku ve Vídni, ústředního přestava
v Lipsko, jistého uoiversitního pr.fessora v Né
mecku a redakce „Posla Evangelického.“ Tento
učinil ve svých slonpcích ze článku kratičký
výtah. Představy Gust. Adolfské písemně nere
agovaly. Osobně sup. C. zvěděl, že jeho vývody
v příslošpých schůzích byly čteny, ale dokonce
ge nelíbily. Rozladily. Proč? — Protože ničehož
peomlouvaly, ale talovaly. Ukazovaly, že sa
dostečinění by slušelo dáti Slovanům, a nikoli
Slovany urazivším Němcům.“ Další jednání a
vysvětlování Němců v tj příčině naprosto ne
mohlo evangelíky české aepokojiti, protože 60
jim přes všecka bladká slova dávalo na jevo,
fe jsou — méně cenní.

c“ . WA“ .
Vy ještě nevíte?

že se „pravá pardubická Franckovka“ poznává
dle tovární známky „kávového mlýnku“?

Nechť varuje se každá hospodyně klam
ných padělků, jež jsou svým balením „pravé
Franckovce“ velmi podobny.

Politický přehled.
Po delegacích.Zasedání delegací skončeno

v sobotu s vojenská správa jest spokojena s vý
sledkem. Přes všechen líčený odpor německých
delegátů dosáhla, co chtěla. Má svých 500 mil.
K a delegáti jen své resoloce: o dodávkách
vojenských, o snahách po odzbrojení, proti
hrabivosti maďarské atd. Malsa útěchou jest,
še z vojenských nákladů dobré dvě třetiny
sase se vrátí na mzdách a dodávkách do obe
censtva. Unerská delegace tentokráte požadav=
kům vojenské správy neodpírala; něco ze něco I
Proti vojenským požadavkům byli delegáti
čeští a 500. demokrati.

Proč jsou Němci pro vojensképošadavkyr
Němeoctvorakouské ví, co má v nynější vládě,
e proto neštítí se žádných obětí, aby nynější
systém udrželo. Odhlasování vových vojeo.
úvěrů v delegacích v obnosu 600 mil. korun
jest jedna z těnh obětí velikých, jež Němectvo
všech barev přináší pro udržení německo-by
rokratické vlády..Za těcht. 500 millionů, které
půjdou také z kapes slovanských poplatofků,
mají Němci elíbeno, že říšská rada rozpuštěna
nebude a systém Bienerthův že bude trvati dále.

Kramářova politika došla patřičného po
souzení ve „Slovenci“: „Kolik dr. Kramář slo
vanské věci již uškodil, vědí Čechové nejlépe,
kteří ho masailiposlední dobou odstaviti. Právě
jako J. Hribar je Kramář mužem, jenž žije
pouze a poose z velké reklamy, bez které ne
Snamená ničeho. -Jeho řeči v Petrohradě a
Moskvě, jeho koketování 8 matičkou Roasí,
která ja rakouským Slovanům stále macechoa,
jebo dětinské sympatie s Aogiil a Fiancil a
vůbec se všemi, ktaří rakouského mocnářatví

nepřátelského šivlu. Češi barnumbaylejskou po
litiku dr. Kramáře pocítili na vlastní kůží a
ještě daes cítí. Politika p. Kramáře a jeho ne
putrného okolí směřaje k tomo, aby Rakousko
nezmohutoělo. Proto je také Kramář velikým
protivníkem Chorvatů a slovinského národa,
poněvadž se bojí, še Jihoslované opravdu na
prospěch velmocenského postavení naší řiše a
k vlastnímu sisko odrožiti by se mohli.. „*

Poslanecká mémovna sošla 60 zase 8. £t.m.
sa poměrů neméně rozbáraných jako předtím.
Neschopnost a neplodaost nynější vládní vět
šioy jeví se v prozatímním rospočtu oa tři mě
síce od 1. dabna do 80. června, jejš právě
vláda předložila sněmovně; nemá vláda naděje,

Zo by bylředný rospočet projedoán ve 9 nedělích. V návrha prozatímního rozpočtu vláda

se vyzývá, aby si úvěrní operací opatřila
95,884.607 K na omoření všeobeo. státního
dlobu a 50,244.000 K na úbradu vojenských
nákladů delegacemi povolených na výzbroj
vojska a střelivo; tedy nové dlahy. Slovan
ská opposice rosbodla se pro opposici důsled

„non a bude proto potirat i rozpočet, jehož po
volení jest přece vyslovením aůvěry vládě.

sákon.Ministr vnitra br. Wicken
borg předložil posl. sněmovně osnova zákona
o vykonávání spolčovacího práva. Proti sta
rémn zákona jest tu více změn. Zakládání
spolků nemá býti omezováno, čiDÍ 80 však za
hájení apolkové činnosti závislým oa předcho
zím oznámení politickým úřadům a ns před
ložení stanov. Schůze, lichž se súůčastní nejvýše
20 členů, nemusejí býti oznamovány. Rozdíl
mezi spolky politickými a nepolitickými na
příště smití A ženy badou s maži úplně rov
nocennými.

Slabost olády rakouskénejlépe sa jeví proti
vypovídání Čecbů z Praske. V Pešti konala ve
za zasedání delegací konference bar. Bionertha
s vůdci stran o tomto vypovídání. A výsled
kem jednání jest abohá resoluce, kterou 6e de
legace vyzývá, aby v dohodě s rakouskou a
uherskou vládou Vynagnažila se docíliti rog
hodné ochrany rakouských a uberských děl
níků v Německu, Toť vše| A v Praska badoa
dále čeští lidé zbavováni chleba. Inu, aby se
Pan soused nepobněval.

Uherská sněmovna konečně vyřídila celou
bankovní předloha a přikročila k předloze
branecké.

Nové francousské ministersteo, v jehož čele
stojí 6bletý Monis, slibuje, če bode sledovat
rozhod č proticirkevní politiko, če amírní zá
kony proti stávkám (aby se selibilo eocialistům).
Hlavní jeho oporou mají býti radikálové a 80
cialieti.

Proticárkevníboj v Portugalsku jeví ae právě
v prohlášení vlády, kterým 6e seakasoje čtení
pastýřských listů mezi službami B šími. Přesto
na př. dachovenstvo arcidieueue oportské ne
uposlechlo a pastýř. list v kostele četlo. Ná
eledkem toho 5O duchovních bylo zatčeno, u
věsněno a plat jim zastaven. S arcibiskupem
zavedeno disoiplinární vyšetřování a kdyš při
jel do Lisabonu, byl přepsden lůsvu; zároveň
byl vyzván, aby opustil své misto.

Zprávy organ. a spolkové.
Řídná valná schůze Politického

drušetva tiskového v Hiradel Králové
L. března 1041. Sonůzi zahájil za onemocně
lého předseda vysdůstp. kenovaík Dr. Šulc spol
kovými modlitbami a krátkým proslovem. Jedos
telská správa klado důraz ne nutnost neúnavné
organisace, všdor tomu, že hydra rozkolu brozí
opět zmařití všechnu dosavadní práci. Činnost
tisková sejmóna jeví potěšitelné úspěchy, a proto

„se odporučuje členstva vydatná podpora všech
tiskových podniků. Učetaí zpráva podala naprosto
uspokojivý obraz pevného finančního základa druže
stavní činnosti. Opět v uplynulém správním roce
byl stavební dluh vydatnými splátkami nmenšen.
Výhoda indulto by'a letos všemi pp. beneficiáty
uznávána, ale u mladšího kleru ani tenkráte nelse
spamenati všeobecné porozumění pro úkoly druš
tva. V dnešním cociálním uvědomění o význama
kašdého stava společenského ve veřejném životě jest
netečnost k snahám našeho družstva sjevem po
vášlivým. Výbor pozaovu vyslovuje žádost, aby
členství Politického dražstva bylo povašováno sa po
žadavok stavovské povinnosti. Novou volbou byli
povoláni do výboru jedn“myslně opět staří pra
covaíci. — Zvoleni byli výbory pp.: Váčlav Uhlíř,
biak. vikář v Přepychách,předseda; Dr. Fr Šale,
prof. toeologie, místopředseda; Dr. Fr. Reyl, fe

prof theolrgie, pokladníkem; Dr. Jos. Mrštík, arci

aleb; Filip Konečný. faráť v Pouchově; Dr. Hugo
Doskočil, prof. theologie; Jua Seidl, bisk. vikař
v Černilové; Vladislav Sekera, ředitel Radolfiaá.
Za náhradníky pp.: Jan Beneš, kaplan v Chrasti;
Karel Keppl, rektor b. Borromaes; Antooín Ldš,

kolovicích. Revisory byli zvoleni pp děkan Koueal,
ředitel Sekora a ředitel Keppl. Výbor kooptovsl

„předsedasdružení mládeže vp. J. Petráska, kaplana
vy Černilově. — Z volných návrbů nejdůležitějšími
byly: ustavení stavebního odboru drudstva pro
stavbu spolkových domů v diecásí a ařízení dru
bého schodištěu málu Adalbertina. Do tiekároy
se pořídí nový sázecí stroj a nový rychlolis. Nová
ustarenému podalku vyšívaček v Cbrasti drušetro

kytlo bmotnou podpora a odporačuje nový tento
estanský svépomoený podnik pozornosti svých

členů. Valná schůze usnesla se podati výkonnéma
komitétu křesťanakosociální strany v dá
tklivé memorandam, aby se postaral o náležité
savedení discipliny v tlaku strany a o řádoou
koatrola úřední činnosti sekretáře strany. Valná

ae byla sa povsnosenénálady skončena. Zdař

Blešne. Dae 5. března konale ce u nds
veřejná schůze, svolená naší katolickou edbočkoa
zemědělskou pro Blešno a okolí. Zúmysiné pořá
dali jsme veřejnou echůzí a rozhlásili ji včas po
celém okolí, aby naší odpůrcové: poznali, Šs 8e me
bojíme a veřejně své věci vůči komokoli hájiti
dovedeme. Působilo to trké značný u nás rozrach,
a někteří přítelíčkové chystali se do poslední
chvile sle na nás, ale kdyš přišlo keschůzi, nů
stali hrdineky dome. Nemohli prý sohnati proti
řečníka! Za naši stranu dostavili se řečníci dva:
kanovník dr. Šulo a farář Filip Konečný. Za před
sedu schůze zvolen pan firář Konečný, sa mleto
předsedu náš milý spolubratr z Nepasic rolník a
£ mládeže místal avolen zapisovatel. Místnost
hostinská byie posluchači dobře asploéma; Baoszí
naši přátelé přišli až £ Třobechorio ss dvóma
pány dachovalmi. Po zabájení schůze panem před
sedou, který saračil každému svoboda olova v zá
konitých mezích, mluvil vsdp. prof. dr. Šalc !/,2 hod.
o katolické orgiuisaci. Řeč jeho věcoá, padná a
velice poučná upoutala cele od počátku až do
konce. Vsliký potlesk byl sasloušenou odměnou
přednášejícímu. Pan předseda rekapituloval řeč
předřečníkova a rozriaal poutavé některé zvláště
význačné její rysy, . jsa stálým souhlasem dopro
vásen. Na to vyzval přítomné k slovu, alo nikdo
se nepřihlásil. Tobo poušil p. prof. dr. Šulca velice
pěknými dvěma vložkami doplňoval svoa řeč,
načež ma po každé podobně odpovídal pan farář
Konečný, za něhož schůzi vedl pan místopfedssda.

dp. farář Konečný svou předaáěka poodložil ns
schůzi příští, kterou budeme konati někdy z jara
snad v Nepasicích Schůze tato vydařilase velai
dobře. Podobně tak organisační bál, jejž jeme
večer téhož dae konali, uspokojil oás váestrapně.
Děkojeme čilým našim mista/m Činovaíkům, kteří
Be o touto krásný u nás den poučením i zábavou
postarali.

Nový Bydžov. Katolická nár. Jednota
konala v neděli, dne 19. úuora t. r. valnou hro
madu. Pau předseda zabájil sobůsi o G. bod. odpol.;
po přečtení protokolu jednatelem p. F. Kbolem a
výroční správy byla volbapředstavenstva; svolení
byli pp.: A. Bandyš předsedon, B. Dufek místo
předsedoa, J. Ebrle pokladafkem, dp. J. Havel
Jeduatelem. Výbor: dp. K. Habert, pp. F. Laad
feld, V. Pulter, J Biško, J. Šír, V. Zvoníček,F.
Umda', V. Pospíšil, J. Šenk. Mistopfedsedkyně:
pl. A. Fonsková. Výbor: el. A. Tomková, pí. A.
Landfeldová a pí. L Šírová. Revisoři účtů dp.
E Čihák a p. Pečený. Praporečníci: p. K. Ha
dinec a p. J. Lexa, koihovník p. V. Seidl. —
Paní místopředsedkyně připomlná členstva, by všdy
a více jich ge eúčastnilo při církevních průvodech.
— Na to p. předseda ukončil o 8. hod. schůzi
a provoláco „Zda? Báb.“ — Též se musímesmí.
niti, že náš zakladatel a dlouholetý místopředseda
naší Jednoty p. H. Králíček pro své statí vadal
se místopředšedaiotví, pročež mu z hloubí srdce
přejeme, by mo Bůb popřál!stálého zdraví, a jesté
dloubá léta zachovati ráčil Výbor. — Nato pořá
dala jednota v ssbota dne 26. úaora t. r. v sále
„U slatého andéla“ čajový večírek s podáváním
Čaje a zákusek, Program byl pestrý a zábavný
pod vedením rošiséra do. J. Havla, takže vyvolal
bonři smíchu a potlesku. V přední řadé budit
vadáa srdečný dík p. předsedovi A. Bandydovi
a jeho choti, pak pořadatelkám a všem, kdož ku
sdara večírka nějakým darem přispěli, též účin
kojícím dámln i pánům za jejich obétavost a ná
měhu, se kterou se přičinili, by ao stal večírek
opravdu příjemným a sábavným, že i při rozchodu
bylo elyšeti z úst obecenstva, by takových zábav
se pořádalo více. Sál byl vyplněn vybranou spo
lečností do posledního mlstečka. Zabava trvala do
pozdních hodín raaaích při chvalně známé hudbě
p. K. Nového. —8.

Křesí. see. lidový apelek pre He
leblavy a okolí, se sídlemve Saiřících, po
řádá v neděli dae 12 března 1911 v místnostech
městského hotelu divadelní představení „Cilkán=
čina pomsta“ od Adolfa Bogaera..

Litemyól. V neděli [ avatopostní t. r. sa
vítal k nám na pozvání vsdp. prododte našeho
vadp. Dr. Fraat. Šalc, profestor a č. kanovník
s HradceKrálové. V místaostech katol. soc. jed
noty a „Č. Orla“ po uvítání četaého katol. obe
censtva — místaost byla přeplnéna — a vadp.
fečolka od vadp. probošta mistraé v řeči !/„3. hod.
trvající probíral věhlasný p. řečník na podkladě
balady od Erbena „Svatební košile“ povášlivé
poměry lidstva na zemí vůbec a u nás v Čecbách
a v Rskoneku zvlášť. — Témto nebezpečným sje
vům v lidstra vůbec j a ás třeba vší dovolenou
mocí čeliti tím, že Lidstvopřimune se ku pravdám
Kristovým, věrností evo přilne ku katol. církví
Kristově a dle nauk katolických zařídí život.
K tomu cíli třeba lid vůboo a katolický zvlášť
uvědomovati, apojovati (1rgan-80vatí) a utvrzovati
a to nejen se strany duchovenstva, ale táž lsiků
(apoštolát laků). Všech cíl budiš jeden „záchrana
Bratého kažol. nábošensíví“, neboť pouse telkto od
vrátí se příval shoabný od lidstva a od naší milé
vlasti. Mocnou a působivov páka snah katol. nutně
třeba sasaditi ve výchovu a záchranu katol. mlé
deše. Práce budiž jodnomyciná a meciitná, plaá
svatých ideálů, prosta věchko tmaterialisma, osob



ních zájmů a vekalých proudů p? cti a předáctví.
Jenom skromná, ntálá, vytrvalá, jednomyslné (byť
avětn zcela neznámé). duchovenstva i lalků práca
dovede zbroutiti kapíci a ledy a hrozící pohřbíti
viru a dobré mravy. Nikdo. nikde a nijak 80
sestav ve strana protikatolicknu! Nebuďzrádcem,
ale člecbetoým a obětavým rádcem lidu! Až na
Bepatrné výjimky bylo všecko p. £ dochovenstvo
místní přitorono vzácné a duobaplné přednášce

divek, dam z města a návětěvníků zokolí vyslechl
2a blubokébo ticha mistraou promluvu p. řečníka.
Na konec děkoval vadp. probošt místní vldp. řeč
alku a prosbou. by tlumočil v sldle biskupském
paši věrovst be sv. Stolci ap.. k našemu vrchno
pastýři a ku av. víře katol. Vidp. řečníku budiž
tato ješté vzdán vřelý díz a moobá léta mu nebe
přej v jeho novodobé missijní unaze!

Dvůr Král. m. L. První elitní ples křest
sociální organissce a sdružení katol. mládeže pro
Drůr Král. a. L a okolí, pořádaný dne 29. února
pa Karlově, vydařil se nad očekávání atkvěle.
Čistý výtěžek 6517 K. Z čistého výtěžku věno
váno bylo po 5 K na Útulek sv. Jos. a na slepé
dívky v Prase, k nimž dodala nejmenované paní
po 1 K, mládeži 25 K, na katolický dům 15 K,
ve prospěch strany křesí -soc:ální 15:17 K. V plesa
vybráno též na chadoa vdovu Fr. Kdourkovou
924 K. Všem účastníkům u příznivcům plesu:
Zaplat Bůb!

Divadelní představení v Homové
mad Donbravon. Klasický kus repertoiru di
vadelaíbo „Dobrodinci“ předvedli nám naši milí
ochotníci katolického epolka „Rovaost“ na prknech
dne 5. března. JUDr. Frsntišek Herman ve svých
„Dobrodincích“ předkládá veřejnosti veselobra o
třech jednáních, která by vlastné měla nésti název
„Satira na poměry dvacátého atoletí.“ Celým dě
jem jak niť červená vleče se boj materialismu sg
skomírajícím idealismem. Honba za obohacením
na cizí útraty! Duba naše ztrácí pevné charaktery,
obětavost. Většivs spěchá za svým egoistickým
prospěchem. Život veřejnosti jest klamaním. Pan
Topinks, který hraje nejen ústy a pohyby, nýbrž
celým wým postavením zevnějším. podával po
apůsobu Mošny charakteristika měšťana, který se
„stal bohatým člověkem z jarmarečatho obchodaíka,
tak dokonale, tak vybroušeně, že stál koncem hry
na podio vítězné s vavřípem v ruce. Typická po
stava Kateřiny charakterisovala do nejpodrobněj
ších odstínů život domácí jak ve městě tak na
venkově. Jako obyčejně polovina vavřínů náležela
paní Kotioce. Viděli jeme a toboto párku výkony
v pravdě amělecké. Vrcholem společenských zvrá
cených poměrů bylo vyznání lásky sl. Týnynky
učiteli Číškovi. Ratinovaný přednes této scény
vyvolal boatlivý potlesk při otevřeném jevišti.
Něžná elegance, mající soustrast ee sirotky u
Marie. poustěla se ve šťastný zápas ideálů lásky
k bližoímu s blaseov.ucstí bratra Adolfa. Jak vý
borně so jejich vystupování doplňovala| Vkusná
toilleta Helušky 8 uennceně vypulérovaným před
nesem snamenitů se presentovaly v dialogu o báe
ních mladébo Topinky. Mladinké naivce Anně mů
žeme « úspěchu blanopřáti. Hevera se Štovíčkem
dodávali v emioentoím slova emysla celé hře po
vabu vypočítavých a chytrých lidi. Hovera b-dil
neobyčejnou sensaci se svojí kopanou s Štovíček
opětné svým výstředním chováním. Tito pánové
dovedou vždy udržeti společnost při zaamenitém
bumoru. Sekyrka byl pravým originálem mnobých
radů, kteří každému alibí ovoji pomoc v městské
radě, se žádnému nic dobrého neudělají. Tak e
minentněprovedená bra zasluhuje veřejné pochraly,
coš milerádi činíme. Výbor apolku „Rovnoat“
vzdává věem účinkující apřímné „Zaplat Pán
Bůh.“ Stejný dik patří obětavým pracovníkům A.
Barelovi a J. Svobodovi. „Zaplať Bůbl“

Rchůzo s přednáškon vRonově nad
Doubravom. Vzdělávacíkatolickýsociálníspolek
„Rorsost“ pořádá přednášku dne 26. břesna o
půl 3. bod odpol. v místnostech bostince p. Jos.
Vávry. Promlaví vldp. Frent. Koboat, pri.fessor
8 Čáslavě, na volmi časové tbéma: „Volná Myšlenka(8

Kelím. 19. března t. r. pořádá lidový epolek

avě r. 1910" s 60 světelnými obrazy v sále zá
mecké restaurace o3 hodině odpoledne. Obrazy
doplaí přednáškou vidp. kvard. P. Aag. Kubes.
Očekáváse velká účast! Zatísení divadelní. Listky
mošso jiš u pokl. př. Vacl. Rýdle obdržeti.

Zietorpelace poslance V. Myslivce Šuchlaaamdruků,podanévposledníschůziradyříšské
©. 1908 vsasešání předvánočním. vyjímáme: „Po
měvadi Bidéstojí v řadách mažich nepřátel, musí
dýti heslem obyvatelstva: Ná jediný halář
didovikým obchodníkům! Juko doupatům morovým
vyhybýtesešidovskýmobchodům! Zradunasvém
národě puše každý Křesťan,kdyš kupuje u ida I“

Zprávy mistní a z kraje.
Zprévy dlecósní. Ustanoveníjsou pp.:

Jos Imlaaf administátor, za faráře v Lakavici,
Dr. Bom. Váci. Harrda za kaplana do Cerailova,

Alexandr Štancl, keplno, za administrátora v České
Třebové, „Frant. Macek, kaplso v Zbraslavicích,
za kaplana do Smrdova, Jan Janiech, farář v Lim

Karel Průcha, kooperator v Libětátě, za kepl. do

kaplana do Libětátu, Jan Dvořák, kaplaa vo Vej

snul: p. Josef Vyhnánek, (V Volo), farářv Květné
T 15. února (naroz. 1843, vysv. 1870). Uprázd
n:la se: fara v Květné (Blamenau), patron. nábo
žeaské matice od 23. února 1911

Městskárada v Hradci Králové dne
© března 19061 učinile tato usnesení: Na šd
dost ředitelství c. k. vyšší reálky za vykázání
hřiště pro žactvo ustanoví se komigsionelní jed

předložila návrb na rozšíření břbitova Pouchov
skóhu. — S obecoím úřadem v Novém Hradci
Králové se sdělí, že příslušně návrhy na rozšítení
břbitova tamního byly jiš c. k. místodržitelství ke
scbválení předloženy. — Lesnímu úřadu bylo pří
kázáno opraviti poškozený ronrovod u rybníka
„Cikána". — Pokrokovému klubu propůjčeno bylo
divadio městské na den 16. března. 1911 ku ve
černí přednášce. — Panu Jos. Šrámovi s Malšovic
pronajat byl píeník na Orlici za nájemné K 160.
— Návrh technické kanceláře na prodloužení pi
líře mezi centrálou a vorovou propastí na Orlicí
o 1 m postoupen byl měst. zastupitelstva. —
K informaci studajících, věnujících ge etudiu ja
zyka francoazského, doračl se ředitelatvím sdejších
škol programy prázdninových korsd o jasyku 8 li
terataře francouzské, které uspořádá v Paříši v Čer
venci a srpnu t.r. Alliaoce Franesise. — Uděle
ny byly dvě mimořádné podpory na úbradu po
hřebních a léčebných výlob. — Návrh pana Fr.
Hlávky. člena obec. výboru, na opatření laciněj
ších stejaolrojů pro policejní stráž, přidělen byl
k aktóm obec. rozpočtu na rok 1911.

Schůze měéstokého uastapitolstra
koná se dnes o 3, hodině odpol. Rozhodne se mimo
jiné: o příspěvku na nový jez a zavedení k něma
elektr pohonu; udělí se několik nadací, předloží
Se opravená osnova tržního řáda; dá so vyjádření
o šádosti p. E Gráfa, sazeče za konsessi knihtiskař.
a o něxolika žádostech za koncossí b.stinskou,
projedná se návrh ns koupi louky č. kat. 717
v N. Hradci Král.

Z průmyslového musea v Hradci
Králevé. Čítárou musejní navštívilo v měsíci
únoru ve 12 přístapních dvouhodinách 674 osoby.
Meri vykládané časopisy přibyly: „Der Cicerone“
a „Staryje Gody“. Do knihovny vřaděnn: Bada
pester Neubauten Ser II, 65 tab I a 231 Sstaka
atosovaná. Roč. 1908 —1910II. £ 393. Kiastlerische
GrabdenkmiEbler, Ser. VL, 90 tab. Elle 27. 600
Mopgramme and Sigiete Villa 83. Darch ganz
Kalien X. 115. Petersen — Hoohspannaogotechoik
B h 3113. — Knihovně věnovali pp K. Adámek,
přís. zem. výboro v Hlinsku 31 dalších svých
spisů, p. iož, Jiodra řadu brožur, p. J. Tolmaa I
svazek. — Dárcům dik l.—. Po dobu trvání vý
stavy do 17. března zůstane Čítáraa večer zavřena:
— Většina časopisů však vo výstavě je přístopva
a bude vyměžována.

Výstava. V neděli dae 6, března otevřena
byle v čítárně musejsí výstava obrazů R. Laudy
a plastik bratra jeho Bohuše. Lauda, známý illu
etrátor knih' pro děti a obrazů pro školy, poslal
na eouborooa výstava svého umění na 46 obrazů.
Více než stačí čítárna k dokooulému jich amlstění.
Než i tak vyniká a semlouvá se umělecký výraz
jeho chtění, jeho věrné podání jihočeské krajiny
a růzoých nálad přírody i lida. Lauda neokrašluje
své náměty, podává je snad tlumeněji než jeví Se
ve skutečnosti. Velice rád maluje večerní nálady,
které bezmála převládají. Nejlepší jeho obzaz jest
podobizna jebo matky. Nádheraým dojmem působí
„klusiště“. Ovšem obrazy jeho, tak rásovitého u
mělce nezalíbí se na ráz, ale za to pozořaů při
blédnuté upoutají cele. Rovněž i plastiky jebo
bratra nenapirojí na laciný potlesk, ale natí k pře
mýšlení. Vstup do výstavy jest volný.

Oboranky ponslenatu cícaře Frautiška Josefa X.v Hradec! Králové sohraji
ve prospěch kaple rožberské v neděli 12. března
o půl 6 bod. odpoledoe bra : Svatá Cecilie. Drama
v 6 dějstvích od Marie Deodaty. Přede hrou:
R. Dobritrech: „Večerní nálada“, pro 2 housle,
barmoninm a klavír — Zd. Skaláková, M. Faitová,
sl. Rož. Bečrářová, el. L. Earlová. Při hřa za
ecénou: s) M. Burger: „Starnosti pocbod“, housle,
barmonjam a klavír. b) M. Doodata: „Zpěv Ce
cilie“, solo s průvodem bármonia. Mar. Jeřábková.
e) F. Koenen: „Veni sponaa Christi“, Shi. sbor.
Po hře: d) „Živý obras.“ Ceny míst: Sedadlo 1 K,
k stání 40 h, Prodítky ceny poloviční. Vstupenky
Ise dostat' v ústavu již předem.

26. čádná valná hromada Gremia
obchodalho v Hradel Hrál. odbývatise
bode v pondělí dne 18. března t. r. o půl 8. hod,
večerní v sasedicí síni okres. zastupitelství. Valná
hromada so usnáší právoplatné jen tehdáž, když
Jest aspoň jedas čtvrtina členů, hlasovací právo
mojícich, přítom 18.

Tržalce "nábytku v Hradel Král
dak bylo v tomu listu jíš uveřejněno, nestavilo
se nábytkářské družstvo, které jak s inseriu vy

svítá, otevře sklad 10. t. m. v domě naproti A
dalbertinu. Obecenatvo se upozorňuje, še v druž
stvu zastoupení jsou jen takoví odborníci, kteří
požívají všeobecné důvěry; L jest sárakou, že
sboží bude úplně dokonalé, co možno nejlepší.
Z malých počátků chce družstvo na reelojm 24
kladě, cestcu nejsotidaější obslahy, dopracovati 86
velikého rossahu. Lwe proto doufati, že tato sna
ba bade ct. obecenstvem po zásluze chrelsě oce
něna a p>dporováce.

Z dámského odboru Ú. H. Šk. Činoost
jeho dle správy jednatelské za rok 1910 byla
parallelní s odborem možským. Ač má vykázané
cesty a obecenstvo zdejší tolik jest vyčerpáváno

odobnými sbírkami a podniky, "přece výbor ne
enil, aby vylekal slušného obnosu pro ústřední

pokladnu. Účastnil se dv jicí při všeobecné sbírce
Hradecka pro Komenského ve Vídai, pořádané
loni v úaoru v městě. Dne 23. kvétna uskutečněn
zdařilý a hojně navětívený promenádaí koncert
v městských sedech, kde zajištěn zisk tak veliký
kapelníkem p. Sekyrou ze Světí, jenž s kapelou
úpině zdarma účinkoval. Rovaět značný výnos
měla matičol slavnost červnová aa :třeloici, která
byla jinak ještě menších rozměrů než předešlá.
Matiční beseda dne 4. února t. r. měla úspěch
fioanční i morální, ač pořádána v rámci obyčej
ného plesu. Celkem odvedeno do Praby 1150 K
z hrabého příjmu 161696 K. Výbor při květnovém
koncerté se dělil o výtěžek s Českou zemskou
kommissí, pro niž nebylo lze zvláštní den určiti.
Nemovitého jmění nebo foodův odbor nemá; v po
kladoč zbylo 39:87 K.

Grand orient kimemategraf Říbův
zahájí svá představení v sobotu 11. t. m. v Adal
bertinn. Předvede mistraé obrazy, jež posud nikde
nebyly dávány. Na žádost a za podpory spolku
pro ochraou dívek předveden bade obraz „Bílá
otrokyně“, dlouhý 1600 metrů, což vyplní jeden
celý večer.

Kloperove divadlo. V neděli12. t. m.
sebraje Jednota „Klicpera“ Štechova komedii o 3
jedoáních „Habada a Jordán“ Jest to poslední
novinka Vinohrad. divadla. Předprodej lístků u p.
Růžičky.

Přednáška vdp. L Hory z Dašic o Ja
ponsku, pořádaná dae 6. (. m., avou poutavostí,
bystrým a účelným rozčleněním dobyla si jedno
myslné pochvaly zdejšího poslnobačstva. Jak slova
tek dobře volené světelné obrazy byly nám vzácným
poučením. Přejeme obětavému vdp. předuášeči,
aby projektované další přednášky těšily 88 pozor
nosti největší.

Emí+se akelí České banky v Praze.
Zprávy o přísnivých výsledcích, jichž dosáhla
banka v prvých letech, zejmégn váak v posledním
roce své Činnosti, ješ uveřeněny byly jednak“ při
zahájení subskripce jednak při vydání výroční
správy, přijsty byly se zřejmým a nebývalým
zájmem v kruzích české vetejnosti, která uznává
rozvoj našich českých peněžních ústavů a spatřuje
v nich nejvážnějšího faktora našeho národoho -pod.
života. Tyto názory a sympatie jeví svůj potěšující
obraz v bojném upisování akcií České banky LL
emisse, se které jiš teď převážnáČást jest úpsána,
ačkoliv uplydnla teprve wenší část apisovací Ibůty,
stanovené do konce březnat.r Zvláště pozorahodnou
jest účast našich domácích ústavů peněžních, jakož
i četné přihlášky Čechů vídeňských. Potrvásli do
Bavadní tempo npisovací, Ise očekávati nejen u
psání, alei přepsání vyloženého kapitálu. — Akcie
vyloženy jsou ke kursu 410 pro staré, ko korsa
416 pro nové akcionáře. Tiskopisy a případné vy
avětlení podá ochotně České banka (Václavské
nám. 82) a fliálky její v Hradci Králové, v Li
berci a na Smíchově,

Založní uvérní ústav v Firadel Král.
snižuje úrokovou míru s vkladních knížek s do
savadních 4:/,*/, na 41/,*/, počínaje dnem 1.
března t. r.

Argentiaské mase objoviloBouž také
v Hradci Král. Židovský řesník Kleiner plakáty
rozblašoval tu vymoženost pro Hradec. Dirno, že
s řad socialistických věnována masu tomu pramalá
pozornost, ač dříve odtud po něm nejvice touženo.

Všeobecná úvěrní společnost zapsané
společenstvo e ručením obmez. v Hradci Králové
odbývati bude svoji 7. řádooa valnou hromada dne
19 března 1911 0 10. bod. dopol. v místnostech
společnosti, které předložena bade násiedojící ú
četní správa za rok 1910. a) aktiva: Hotovost
pokladní 631381 K, sápůjčky 740.25383 K, ú
roky z reeskootu přeplacené 169650 K, úroky
nedoplacené z půjček 1910 438592 K, záloby na
cenné papíry a jioó 823401 K, cenné pepíry i 8
úrokem 22 337-66 K, uložené přebytky 46.26549
K, tiskopisy 900 K, inventář 6600 K, obchod a
blím 85.705-62 K, obohod vápaem 639 20 koruna,
růsné pohledávky 2206-68 K, přeplacené oájemné
B telefon 170 K, celkom 867.71847 K. b) pat
siva: Členské podíly 122635 K. vklady koran
490 22167, banky © úětecu 5656 K, reeskont
220 878 K, úroky přeplacené z půjček 2.810 34
K, dividenda nevybraná 2615 K, reservat foady
11.978-94 K, nedoplacená daň tinžovní a jiné účty
800 K, čietý zisk 21.32862 K, celkem tedy kor.
867.718 47. — V úěta ztráty a čiska: a) Etrata:
úroky ze vkladů připsané 16.117:47 K, úroky



2 vkladů; 68874 K, úroky. nahrašené
19.16701 úroky nedoplacsnéz 1909

2810,db 05 platkyB9290K, . rárnívý.a o

loby 17.758'662 inserty 7426 K, ilonmace K

178168E plkce náj: „P nénájemnéatelefonv roku
1909 192:50 K, úrok nedoplacený ze zálob roka

1909 49-24K,odpisy na SD ooo inventáři
std. 8871- Ňodopi ná daň vní a jinéúěty 800 K, sisk 21.92862 korun, celkem
97.79697 K; b) zisk: zápisné 1000 K, úroky
s půjček 41.745-68 K, úroky jiné 1560-70 kor.,
úroky z reeskontu přeplscené 169650 K, úroky
přep z půjček r. 1009 4001-45, úroky ne

papírech 612 K; různé: provise, obchod =
ším atd. 42.084-32 K, celkem 97.785'07 K. —
Výstevky tyto zajisté plně uspokojí nejen všechno
členstvo společnosti, nýbrž i vkladatele, kteří při
dobrém úroku (4'/,—6*/,) vklady ové mají při
takovéto prosperitě této mladé, ale velmi čilé spo
lečnosti bezpečně uloženy. Valné hromadě učiněn
bude návrh, aby největší část docíleného zisku
přikázána byla reservním fondům, čímž tyto letos
dosáhnou výše nejméně 25.000 K, a aby členům
vyplácena byla opět 6/, dividenda. Obrat po
kladniční obnášel 9,008.579-19 K. Společnost pod
léhá revisí Jednoty záložen v Praze.

Říší vycházejícího slumee —Japonsko
— vylíčí známý cestoval dp. Alois Svojaík z Prahy
v přednášce v neděli dne 19. t. m. o půlosmé
hodiač večerní v Klicperově divadle. Téhoždne
o 5. hod. odpol. koná ce stejná předaáška pro
školní mládež. Obě přednášky -provázeny badou
mnošstvím avětelných obrázů v Juponsku shotove

ných a kolorovaných. jpos připadne spolku napodporu chudých stadojících zdejších středních
škol. Předprodejlatků v knihkupectví p. Tolmana.

Budý strach před relníckým pro
spěchářstvím. V soc. demokr. tisku osvalý se
výtky, še prý rolnícizúmyslně zamíčují
spojený se zavedehím osvětlovacího žařížení; prý
chudí domkáři mají placením dražší energie“pro
osvětlovánídopomocivětšímu rolníkák lacinémo
pohánění strojů. Jest
sasloužilý starosta p. Černýsestavil brožuru, v níž
uveden jest náklad vzatýs prakso; ta brožurajest
v rakou povolaných iaterensentt. Akce pro ele

kirjeképahonypři Hospodažetvíaaobází so vrukou dobrých. Ale poměvadé rudé listy jeví po
jednou velikou starost o chudé domkáře, připo
mínáme, jak by matím „mohli duomkáže.chrániti aoc.
demokraté způsobem. nejpraktiátějším. Dělník a
regulace,, ve atrajírně nebo při nádraží byl na
tom loni maohemlépe než někteří domkáří. Děl
nici dostévali vždy v sobotu pevný plat, domkář
byl odkázánng rosmary nestálého počasí. Malý
rolník dřel se dpúpadu, počítaje, coaal, sklidí. Za
tím však napolích plotišťských a v okolí v m
strácely secelé kupy zelí, celeru, atd. A

ee aoářenýchdal n La vStay.s domkářů stávalso Lak přesmmtdý.
ko jest, še nočnípašprácinebyli ani klerikálové

rn K an konečnétaké,žorn3 0, Ep orgaaisaci ti vyvlastňovato
většinounálejeli či-sda snich byl jistý t
neorganisoraných. Tolik však jisto, že kradliti
lidé chodákům, kteří si při perné práci vyděleli
Ba živobytí za fen, rok mágě, neš co obnáší prů
měrná meda dělnická. Joviližepak soc. domokraté
lesoa tolikdo svědemi rojníkům a hned. vědí „se
vé určitostí“o „próspěpbářetví“, jest velice po
divno,žepovědělioskutečnémvyvlastňování,které

bylo dalekopatraější Jen tedy apravedlivě nasray .
![Kakleny. Dne.č. března.t.:r. přednášel

v občan. a'živnošt, besedě p, hřsť. BedřichKnore
o svých cestách v Bavoreku, Belgii a Holandsku.
Přednáška byla velmi. zajímavé a pogtavá. Do
provázena „mnošakrím obrazů, Po přednášcebyla
pěvecko-budební produkce, jež všeobecně se za
mlourala. Na Ú. M. Šk. vybráno 10 K. — Dne
2. dubos pořádá „Beseda“ přednášku oostovatele
A. Svojsíka.

jmghov. Poslní "kázání konají se u 4
kašdou, 0 ma 8 hm. odpoledne Kite
vp. Macháně, Před kiráním, býpa o 3. bod. křšová cesta. První neděli bý. bost posluchačů,
ač,počasí bylo nepříspjvo. —V týž den měla

křest. mládeže. valnou bromadu,
terá sk v nejlepěl násadě. Zvláště dojel
tomaó vaý list, který jim poslaly slepé
vky z útulny p é na Kampě, děkujíce sa po

slaný dar, jejž jim našeskdpina zaslalase sbírkypři organisačním pouchovském plesu. Badoucí ne
dělí (12. břesns) přistoupí naše skupine mládeše
oborově a ©odsnaky po av. spovědi k stolu Páně.
Pobožnosti té súčestní se také nisované ženy
ponchovské. —Ža vedení vp. č ovičíme
se dvakráte v témdní ve faře v růsných spolko
vých zpěvech, ješ vedle dívek dospělých navště
vují též některé organisované ženy a muži. Né
které plsně jsme dosti pěkně naovičili a doaláme,
še časem nacvičíme vše, co potřebujeme, abychom
te sdarem veřejně vystoupili. Posměváčků a sů
vistníků ovšem také neschásí, ale právě to nás
pobádá, abychom neochabovali. K vůli protivní
kům jeme nezačali a také nepřestaneme.

-nehrosí besprostřední
lo se memocnémudo

|
kolí jako výborný hudebník na křídlovku. Za Šiva

noh službách“ v pouchovskémkostele při slavch. Trůchlící pozůstalí,s
syn a dcera jsou "členy naší sdější orgaaiso
mládeže katolické, vystrojíli zesnulému ve středu
nádherný pohřeb, jehož se účastnilo mnoho obe
Constva.

Do Opatovice =.L. aokolí. Za zelí
čené projevy účasti a upřímného přátelství, kterých
so mi při mém odchodu do výslužby v tak hojné
míře dostalo, dovoluji si tímto všem přátelům a
známým ještě jednou vzdáti vroucí avé diky. —
Jan Havel,c. k. vrchní oficiál v. v.

Dobřenlee. Zde přednášel dne 5. března
večer £ r. pro dospěléa dne 6. března odpoledne
pro Skolaí dítky o svých zkušenostech a dojmech
te Bv. seměa krajin východních dp. Joa. Růsaler,
kaplan z Velk. Onříma. Obojí přednáška konanou
před velmi četným poslnchačetvem provásel krás
nými světelnými obrazy, kořenil místy i zdravým

místech koždému křesťanu milých. Čistý výnos
obou přednášek bude obrácen na pořízemíobrazů
sv. věrosvěstů slovanských Cyrilla a Methoděje
pro zdejší chrám Páně. Dobřenice jsou jedním s
mist naší vlasti, poavěcených apoštolským půso
bením av. Metboděje, ale dosad ani obrazem v
chrámu Páně svou vděčaost mu neprojevily. Tedy

avriceným apoštolům.
Nechaaice. Může'to být?Byli jsme pře

kvapeni vyhláškou ně rozích, dlekteré má ae od
bývati dražba na stavbu zového hřbitova. Podepsán
předseda hřbitovaího konsorcia p. Fr Rašín. Páni
mají néjak oa kvap! Takdaleko“ přece nedošlo.
Či chtějí páni viti hřbitov su ové peníze anámjej ?Zazobaníjsosdost,žebyto
mohli udělat; my bychom jim byli se jp vděčni.

toho vyžadoval rosvoj města,- radostí bychom
to vítali, ale = pouhého přeprehn měce va

lovatna -chadý jndtě dobrápeměti Dnítonování. Máme v.do ti vyntou
bm i'Fr. Vidry v afležitosti čilnice k sužárně.

eakráte prohlásil,že kdyby se to schválilo,ss

sldožila -by zastupitelstvo, abypoplatníci j BSbě košťata. K zajim obecním zřízencůmpřihade
prý novýlasar brobaík. Bude -prý -od případu

ey spřitom prý můžecboditinaprácia. v
r žambesockého

=Nochnule Zaámer sgráraíní

pob vždy vejíkouřadu bbitých jazyků. Naberecko také vrhli agrárníci velikou sílu pe
dlivě předem opstřených bojovméků. -Kdo se dal
naverbovat, byl vřele vítám.Atak, is, našichpře

Nechanic sebrána nej ( šárovka
k ozáření šambiereckýchtemnot. „Pokrakové listy“
dne 4. tm adělilyroztrpčené: „Agrární strana za
plavila celý volební okres spomstouagitáterů kvalit
vejmí pochybných. A mezi těmi nalézal sc k ua
demu úšasu také Bohsmil Vaadara, zál okr: ta
jemník, neustálý aapiraat mandátu poslenoského,
čekatel erbu atd. Kdybychom byli slomyalnými,
mobli bychom se ptátial. okresního výboru: zač
platí p. Bohumila Vamčaru?Jako tojemníka, nebo
jako agitátora ogrární straky? EKotázce té měli

meškal ton človék sa účely otrazicko: agitačními
mimo okres. Ale to je ostatně věcí svědomí okres.
výboru.' My útáme nes jiné. -TemČlověk,u nás
tak amutaě známý, mluvil taw.sa schůzích. -Ani

toby bylopu kon. ale jak ky řádnakoská dobře- pana i h ,

čestnéhoA-enooritéhadlordka Jdyhy prý vstou
pil do jejich řad, jistě by -homandářnemiaul; jak
prý ale můše kandidovat sa pokrokovoustranu?
Onse prý vůbecdiví, jak kolega můžerože
ktrávat venkovuký lid, který ai ho svými peněsi
platí? Teď septáme ale my: kdo vámdal právo,
Bobumile Vasčuro, okresní tejemníku, takto mla
vit? Jak se opovašujete -nasývatkolegou muže,
kterému osobní ctí, celým životem a vzděláním
nesabáte ani po kotaíky? Jak se opovažujetemlu
viti o štvaní vy, v-Neehamicích tak smutný olarný
rytíř ? Nemátetěbh škrabénků dost u nás? Svrbí
vás, še je taď trochu ticho? ad tinom:
buďte jist, že právě teď ci dáme ža vás dobrý

(ČŽa vpřípadů potoky uj“ dpzodoneze

kkí Ankopeeb m ooyj
vám poskytnezemědělskáradg
od Eniggebo a pročítejte ji..Jsou tam pěkné ka
pitoly o obcování s lidmi, © osobní cti, o pooti
vosti, o denunciantech atd. Budou vám rozhodně
ka proapěcbn!“ — Ponech; rámo dobrozdání ne
deho čtenáfatva, pokud j krokářská charak

me, že doté volby uměl tančiti Vančura meni vejcí
daleko obratněji. Byl tak shytrý, eekal kompli

meaty pokrokářům různéhopolitického sbarvění
tak že byl několikotraa; těšk

por ke Heráne Spřezvěděení“kd 1.
klonil nejvíce.Ovšem průměrný nechanický obšan

a eemohi aledovati klesání a stompází
akcií růzsých polítických utram tak bystře a „Ú
čelně“ jsko Vančura. A tak jeme málokdy věděli.
v které stolika strankariera jest nejjistější.Oršem
teď si dá zaspozor.Ažpřibudek námdr. Drtina,
dá se Vaečura snovu volit do pokrokorého předsed

pustí Vančura až najde cestuk navázání přetržené
niti s nevyrovnanou šikovnestí.

Pom fanébres v Nochanieich.
Nač si to jenom pokrokovol vapomněli právě ten
krát, když se postarali onový hřbitov? Už máme
na krku přednášku v „Sokole“ o pobřbívání c
bočm. K čemu bude potřebí velikého hřbitova,
když páni nyní touží po zařízení nákladné pece?
Zdá se nám, že by bylo lépe, kdyby organisovaní
páni učili pečlivěji děti číst. pvát a počítat. Na to
počítání jsou tady pokrokářáti občané zvlášť olabí
— a teď ne chtějí plést do povolání doktorům.
Kdo ae do cizího plete, své zanedbává. Lidé H
kají, še by zde spíše prospěly přednášky na prak
tická themats: „Kunčičtí hoši aneb chůze do
školy. Zvěřinec na výletě. Jak našel Jakob metlu
na zlou T.klu. — Skrofalosní paedsgog a zabí-
jačka. — Hlídači ovoce a cesta do školy. — Jak
vybnati industriální učitelku, chodí-li do kostela.
— Faust a Markéte. Učitel a učitelka. — Ale
atarají-li se páni, aby se u nás veďle dobře espoň
nebožtíkům, přejme jim to! O šivé se totiž chu
dáci postarati neamějí. :

Třemošnice u Bonova nad Doubra
vem. Pokud nám poplatníkám jest známo, stává
nařízení, že každá obec má, vlastně musí míti
svláštoí domek, kam ukládány jsou osoby náhle
zemřelé, neb © nukažlivými nemocemi nebo ko
nečně kde bydlí místní zchudlí' občané. U nás jiš

více roků, zvláště pak během dvou posledních
et stále a stále so mluví o obecním domku a

stále nic. Dnes platíme m třem osobám, sítra
možno že jich bude více. Toršak by se táhlo do
nekonečna. Rádi bychom věděli, kde jest toho
pravá příčina a kdo otávbu tak nutnou spo

činitelem byl stoupoa:
eoečální a ten sdrioval stavbu obecního domku,
řeklo by se: Co chcete? Jest to zpátečník. Takble
ovšem jest vše v nejlepším potádku a tatáž zále
žitost v rakou jiných sluje pokrokem. Uplatňaje
se tudiž přísloví: „Činí-li dva totáž, není to totéší“

mezi našimi nařízeními mochá pěkná,
Jehže jen ea papíře. My měaší poplataíci si pfe
j aby co nejdříve nařízení stran domků obec
ních i u nás aredeno bylo ve skutek.

i šlený plánkostela v Rozlóvé
nad Doubravou. Nenazpráva elihádrahoeo
postepu myšlenek evaugolického hnutí sa čáslav
sku. Tes Ronov a. D., ten přý jest vyhlednutss
středitko, kam spěti majikaždé neděle vyznavači
Latherovi. Zopčá se čtenář,jek to? Iau, stále se
dušká,že 2 čísla obytných stavení mají paddonti
za obět ku abourání, a ma jich rozvalinách má ce
postaviti evangelické modlitebna a ještě při ní
Škola. Javu prý ta čísla v klida, kus obce před

nici či vlastaě za nimi; inu místo takpříhodné,žeby lepšíhonikdo nenašel. Jen čeká se vhódsé

obydlí Sead to bude koakůrencd sv. Janu
Nepomuckému. Potom, že ae klerikaliemas v Ro
nově. o. D.nerdstáhu , ale6o. D. oerdatáhoje? A jak mnoho, ale ten
evangbiicko-helvetský! — 185—9.

a ti „ve Velimi. Jaké
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ji fa ké: štárstovi, *pótěděno jišDragnaš o otd
ai 

8. t m. píší: „Kolidské Listy“ zedoe 4. ledna
týkaly starostovi Urbánkovi, že po v pro

sincí r 1910, které pro formální vada byly sru
deny, vyjedsávalse stranou úraugolickéu o kom

s, £ něhož“chtěl míti )vé podílr-pro sebe.
tím něchtélvíce;než' ce straué"naší die její

taosti v 'oběl:petěí.Beazi tolik nechtěl,ne
račoval evangelické straně dvě místa iv obec

představenstvu, mobřencí ma jejich soukromou né
boženskou šítola a jiné výhody. Nabídks otarostova

Nadiemagapolnobčanéjsoujako ra
Soho

V obo. panuvat 8 IT posloňcha o šedesát let
v obci pi ky v dli a teď iměji by mětogpit?
Za d u, Proto gardy Sižtóva podala pro

tent volbám a přivodilajich srašení — ovšem

oa! přineslyjiců ještěé daj volby byly jirove
deny tek správně, že zam! odpůrci páně Urbáa
karisaznali,žoprofestovatiprotímimbyloby
marné a proto námitek proti nim nepodali, a tak
v nejbližších dnech dojde k ustavení nového za
stapitelstra. Nátlak, který strana orangelická při
posledních volbách prováděla na voliče, byl me
amírný.“ . .

WVyrovnejte nedoplátiky
za Obnovu a Časové Úvahy
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- Přijímá -| Akc. ka itál: $ Provádí veRym| E000| nk
knížky vk'adní f | Rem. fordy: renské a bur

na útok K 2,500.000--| sovní ob.hody.

10 portFL. h| mumázv:| páka“
Na účty dle Prah“, Uhlí
vjednání. Jičín, a cement.

- Semily, 
- Turnov, 

Krakov.

Moderní humanita.
Heala zevšedňojí, čímčastěji se jich ašívá;

alova ztrácejí svůj význam, kde jsou vyslovo
vána šablonovitě, bez procítění. Papoušci a
Špačková štěbetsjí vždy dle módy proto. aby
ge zalíbili a badili zdání duchaploosti. Myelit
si přitom nemusejí nic a snažit se o realiso
vání některé idey teprv nikoli. Vyglof se pouze
štábní rozkazy různých odražení, odvede se
toliko předepsaná daň a dušička může zůstat
zrovna tak byrokratická jako před tislci lety.
Cestu k pohodlností a okojeví egvismu úalesce
si povaha Jídská za každých společenských
podmínek; pod nejlesklejším štítem humanity,
pod nejchlabnější standardoa lidovosti může
nerošené bujeti kokotice a blín.

„Dosavadní bumanita křesťanská nám ne
stačí; jest potřebí jíti výše“, řeklo se. A proč?
„Inu — všude masí být pokrok; a jestliže se
Da př. pokračoje v technice, v chirargii, mosí
me také pokračovati v názorech humanitních.
Bylo by nedůstojno osriceného století, abychom
neobjevili nějakou vyšší bamanito, než jaká
byla zde domovem před tisíci lety.“ A tak hle
dají nové ideály bumanitní i lidé, kteří jsou

FEUILLETON
Realistické povídky.

L

»Co ještě mluvit dál, když proklel jsem
svět celý

a celou bídu svou ?: —

Ta slova z +Confiteor« recitoval přítel X. a prsty
bubnoval na posledním čísle +Přehledu«, který
ležel předemnou na stole...

Pomlčka.
»Četl jsi onu infámní travestii »Večer nad

Žamberkem ?« Kdosi prý ji poslal do moravského
eJečmínka«, jehož redaktor je ctitelem syna He
liova. Redaktor prý ji s indignací zamítl, ale ne
známým způsobem zmizela z redakčního koše a
rozlétla se přes moravské hranice do všech re
dakcí. Zde máš otisk la

Syn Heliův kdys se dobře bil,
| meč jeho byl na slovo vzatý —

sám Tauasig za to zavěsil
mu na brdlo řetěz svůj zlatý.

Syn Heliův pil « hřmotil, klel,
oči mu plály jak plamen,
obromný meč s přilbu měl,
rodý plášť visel mu s raměn .“.

Syn Heliův čest i mrtvým bral,
rosbíjel živoucím hlavy,
až přišel Přebled, mocný král —
a konec byl zbojnické slávy,

cizopasnými příživníky společností lidí pracu
jteloh. To by bylo z.e, aby se nevyoašla z brosu
nová homanita! Objev se dostaviti masí, protože
nikdy tak oetoužílo lidstvo po novotách jako
nodící se lidé moderní. Tito ovšem tnají čer
pati povčení a zkušenosti z neustále se hro
madící historie. Mají ee ačit dějepisu proto,
aby poznali, jak přečasto překotné novoty skvu
čily netoliko bankrotem, ale zavinily uadto
strašnon bídu millionových davů. Ale co ny
tom? Zvědavci chtějí míti před zraky origi
nelní novota; a není-li při největším přemý
šlení možno vybověti, ať se znovo aspoň obřeje
zelí, které se přejedlo před stoletím. Prodá se
velmí dobře pod novon vigoetou.

Jak se novodobé homanitní fráze prakti
kují, svědčí tyto obrásky.

Edo má normálsí moskové závity, po
chopí beze všeho vysvětlování, jak obtížnou a
zároveň záslošoou práci humaoitní vykonávají
tiché milosrdoé vestry. Život takových ošetřo
vatelek jest ostavičnon vzácnoa obětí. Koma
zbylo ještě kus srdce v těle — byť by to byl
žid nebo 90c. demokrat — (vzdává nadšený
hold samaritánské službě skromných žen. Sami
pokrokáři v případě domácí cemoci prosí, aby
k nim byla vyelána řeholní ošetřovatelka z řáda
šedých sester. Každý rozumný člověk pochc
poje, že při jakýchkoli rozmarech časové ba
manity institoce takových ošetřovatelek zůstane
stále moderní, protože jest nezbytoou natností.
Proto ten, kdo nepokládá reální hamanitu za
legrační aport, snaží se těžký úkol ošetřovatel
kám ulebčiti; zároveň nemůže nespravedlivě
tapiti tobo, kdo ošetřovatelkám poskytuje du
Ševní posilu a potěchu v pracném díle.

Ale — nadbamanitářský „Čas“ byl sveden
protikatolíckou | zavilostí k jinému jednání.
Vystoopláčlenka *řáda (prý) ma našeptala tak
divoké, v pravdě orientální pomluvy, jakým
může věřití leda kreténská lebka Černoccova.
Kdyby něco podobného se tvrdilo o ži ech,
vybochl by masarykovský denník v smích a
tepal by pomwlovy několik dní. Leč při svém
protikatolickém fanatismu realistický tetřev
hlošec toká a toká se apuštěnými očními
klapkami všecko, co proti katoltkům uslyší.
Šedivé sestry docházejí do České dětské ne
mocnice. „Čas“ pak dne 37. úoora nepsal o
Jejich zpovědotkovi: „Jest to ještě ne příliš
starý kněz P. Sachoradský, jenž dení sice stále
v nemocnicí, ale dochází tam často utěšovat

k S
Krev ssedlou a vztek na tváři,
kol šíje ten řetěz zlatý,
Syn Helióv veden byl před krále,
důkladným provazem spiatý,

A když se západ ve nucbu
a v lesku zlacenéin koupal,
všem lotříkům ku postrachu
Syn Heliův se tam houpal....

»Co říkáš té travestii ?«

sNo — víš, trochu smělé — příliš reali
stickél« —

»Právě, právě! Myslím, že tomuto nápadu
zasměje se jisté syn Heliův, přítel sílných, reali
stických slov. Víš, jak rád cituje Písmo, a přišívá
jeho výroky na protivné římanské kabáty! »Kdo
s čím zecbází...« praví písmo, A on dobrovolně
se kdysi přihlásil jako Piperger volonteur ke ka
tovské práci v Čechách...

»Půl millionu dobrých šibeniček
u našich vísek, měst,

půl millionu dobrých a pevných kliček
do dich

půl millionu vlasteneckých hrdel! —s

Cbudáček nepomyslil, že Zeyer — bude jeho

r katovodílo.« Dobrá a pevná klička»Přehledu« — zadrhbla jeho dtlocitné literární
hrdlo! Uřízne ho jeho kamarádstvo ještě v čas?
— Po takové operaci zůstane prý člověku vždy
jekýsi defekt — připitomělost!
Mravní oběšenec! I

Psáti se bude jednou životopis »nejlepšího
člověka«. Spisovatel položí otázku: +Co soudila

Inserty se počitaji levně.

Obnova vychází v pátek v poledne. |
Ročník XVII

4 zůročíse
do 31. prosince T911
splátky složené na ::
subskripci akcií III.
emisse České banky
v Praze. - Upisovací
kurs korun 410—41s.

Vyžádejte si prospekty
u České banby Hiliálky

v Hradci Král.

Dividenda5+
sestry . . . Přes svůj věk a pobožnost ne
sepne nž roce na břiše, „dyby ho pěkně prosil.
Není to prostě fysicky — možno (1!) pro
značný objem paso. (To by masil být tlastší
než pět Herbenův. Pozn. Obn) Tento duchovní
otec... . jmenovává se obyčejně Ježíšek. Ne
mocniční řád předpisuje, že duchovní otec ne
emí zůstati v nemocnici přes noc. Ale vedle
pokoje představené zřízen zvláštní pokoj pro
„Ježíška“, v němž bývá hostem vždy po apo
vědí. Ba stalo se jedancu, že „Ježíšek“ v ne
mocnicí se náhle rozstonal a tu jeptišky alo=
žily jej do tohoto pokojíha, sama představená
jej ošetřovala po čaa nemoci — která trvala
asi čtyři neděle.“ Následuje nízké podezřivání
o prozrazování zpovědního tajeruství předsta
vené, ule s takovoa židovskou rafinovaností,
aby ve to nedalo žalovati. Pokračaje de: „Ne=
mocnice za jeptiška platí 24 K měsíčaěl...
Ale jeptišky namy z peněz nespa'ří aní ba
léře.Vžd;£ musí se platit také něcoza slova doch.
útěchy „Ježiškovi.“ A tak „Ježíšek“ jede na
léto va několik měsíců (11) do lázní „na zota
venou“ 4 přiváží pak jeptiškám svaté obrázky
u různé drobnosti <.. Poměry v hlavním ma
teřinci v Bartolomějské alici nejsou jiné. Tam
představená chová tři psy. Títo psí spí ve zvlášt
ních peřinách 8 bílými poclaky a oa deset
h-dia jim podstrojají Šanku a dávají jim do
misek víno, které tito moderpisté skutečaě

nestranná kritika o nejlepším realistickém českém
člověku ta — Spisovatel vezme do ruky 22. číslo
»Přebledu« r. 1911 a bude z ného citovati:

Přehled praví:
Fragment. »Několik mých řádek o Macha

rovi vzrušilo několik lebek v království i markrab=
ství, Že prý se mýlím, že prý se mnou nesouhlasí
a kdesi cosi.. Že prý je to velký básník, úžesný
myshtel, čarovný umělec a kdesi cosi...

Mně je lhostejno, jak kdo a co myslí a jak
o tom a onom soudí— ale tolik je mým právem,
že smím mluvit, jak myslím a cítím já. Hlavu si
nedám rovnat nikým a každé kantorování je sby
tečno. K onomu -úžasnému mysliteli« ještě dodá
vám: Pan Machar vydal nedávno knihu =Kato=
lické povídky« Doporučuji všem jeho ctitelům a
velebitelům. Pan Machar se přičinil jak nejlíp
mohl — ale není tristnějších a plošších feuilletong.
na světě než tyto myšlenky »úžasného myslitele.«
Machar je přímo typem českého. realistického
posura. Člověk neupřímný k sobě, neupřímný
k své práci, neupřímný k světu. Koketuje se vším,
před čím se zastaví. Nemá úcty ke svému umění
a praouje Despocitu ti. Je mi protiven.
— Soud svůj a soud těch všech lebek odkazuji
budoucnosti — jsem jist, že bude konstatovat,
že to byly lebky prázdné.«

Toto ovenéní činnosti Macharovy je tím vý
značnější, že psáno jest na základě kritiky, kterou
Machar pod značkou »by« napsal o literární činnosti
J. Zeyera a která vzbudila v literárních kruzích
silný odpor.

Ku »Fragmentu« je v »Přehledu« připojena
následující poznámka:

„Fragment pochází z literární besedy, uve=



KKVNI sjenůd věclařů českesloe
ch a somská výstava včelařská

čti ouromů hospodářská. prnpulovéa Lirzoeen, yslové a šivaosten
ské výstavy. O odměny BE závodění na vděčném
poli tomto jest nejen výstavním výborem alei po
depseným včelařským spolkem byjsč pogtaráno.

Program )- Wyotejnýh3 čísle 5. (břeses)no ěn eh Ů nh
Emameoní deby.Dne 18. února konal se

v Kolísš 0-9 A vWEPR ,

pl OAONĚzao otoaásledovaě“ „Zoalě "opráváů;kolfuský venkov jest

sámožaý a může seněst Pe fenkadovol Alenechépema pročJ:togpigkaieskapřispělako
linská Set éra natašta nebývalým.Ko
linské občanstvo bylo nemálo udiveno, kdyš
v sobotu se soamrakem ogralo se z městské blás
pice při hlav. chrámu hblačné vytrabování. Tak
kdysi vítali v Kolíně českého krále s v době mo
derní zahajují se tak slavnosti rázu věenárodního.
Ale aby pěknými iotrádatst (jež měly i v poledne
provedeny býti, dle dámaání hudebníků, z čehož
odporem jich sešlo) zahujován byl bál a k toma
bál organisace politické strany (agrární) — tobo
věru nebývalo. Přirozeně i jiné politické strany
badou nyní žádati pro své zábavy této pocty měst
aké věže a důsledně i každá větší zábava (maš
karní novyjímeje) bude zahajovánz troabením
s věže, at již bude pořádána kýmkoli — a po
něvadž velkost jest pojmem velmi roztašitým,
dočkáme ee rajisté, že bude vytrubováno i k ve
přovým bodům, zvláště budon-li pořádány některým
přísluěníkem strany radikální. Věc má ovšem také
své vážné pozadí. — Radikélní otcové města po
třebují agrárníky pro doplňovací volby a proto
jim troubili s věže.“ Co by tomu říkal „Venkov“,
kdyby s katolické věže bylo vytrubováno k bálu
katolickémn? Nazval by to nejhorším klerikalismem.
Ale agrárníkům jest to dovoleno. A pak prý ka
tolíci, kteří i s kněžími kolíaskými to mičky
Bneeli, jsou prý nesnášeliví, výbojní.

Oltelnápe pokrokářů přidoplňovací volbě. Na Žamberecku obdržel dr.
Štemberka r.1908 při první volbě 1066 hlasů, při

užší 1647 blasů; nyní messrykovský kandidát No
váček sehnal pouze 226 hlasů. To jest poráška
zdrcující, kterou neodčiní sebe obratnější fráze.
Voličové pozorají, jak se masarykovci uplatňují
velice pohodlným způsobem výbradně v kritice a
odsuzování stran jiných. Tentokrát má pravdu
„Venkov“, kdyš dí o masarykovcich: „Podobají
se oné telce, která chodila po všech domácnostech,
nedsvedala pokličky a braců a odsuzovala jídla
svých sousedek, za to však sama pro tuto „čin
nost“ nic ci uvařiti ne“oble. Jiné strany avedly
v krátké době řadu vášných institucí a podoiků
v šiřol. Realistická aotva jest s to udršetí svůj

jk. Za to uš její revue a vědecké knihovn
| se ujati jedaotlivee, soukromý nakladatel.

Na čistě politickém poli jest ovšem její posice
nojbědnější.“ Kdyby novedla strana Masarykova
fanatický boj proticírkovol, kdyby jí nedělaly sem
tam reklamu jiné proticírkevní strany pro její
protikatolickou savilost, kdo by v Čechách vážně
o Masarykově štábu mluvil? Dvořané Masarykovi
jsou ovšem vědy velice chytří. Umějí s velikou
rutinou vyslíditi okamžik, kdy cítí, jak se sali
cbotití širým davám spůsobem nejlacinějším. Nikdo
tak slobným vášním poštvaných vrstev neumí Ji
ebotjti, nikdo tak nedovede ryčnou popularitu
k aoběobracetí jako žáci Massrykoví. Páni do
vodon+dašemolérakoř.vý | živí bepří

h jiných, přibřívati ao bez práce u ohníčků
ených lidmi jinými. Myelí-li to atrana Mase

s reali m svého programu vážně, proč
Íná prakticky orgenisorati děl

lo - vlastalch? Proč se spokojuje
přímo "odporačm posluhováním a pochlebováním
raně noc.. demokratické ? Protože by Masaryk
při. svých profikatolických přednáškách rásem
atratil většinu tldgkajících posluchačů. Nyní panují
příklo děmé sváry v táboře 00. demokratickém,
při.nichž: snovu se osvědčuje zaječí statečnost

= kovbů. Proč jenom realistické orgégy, 80ou „Fážnýma arčitým způsobem to eporů
j? Preé svou. zbabělost raději hledí maskovati

pradšímiútoky proti „klorikalismu“?Nechtějísi
tátka a jdobřu'rozlíti ocet sni s centralisty ani
e aýtononjsty. Tímnepřímo dokazuje reali
tisk; jak: jvěd lhal, kdykoli přisvěděoval,že
mdý tiak jest tskem svobodomyslným, milajícím
welnost gjoraa kritiky. Jen « veliké básně totiš

gřeč radýmiprv klacky|výmlarnost„Óasa“ nápadně zmikle. Realisté vědí, jak by Bv
6 oimi dosavadaí jejich radí spojenci neomaleně
vyppřádali. Proto se ji ce pokondeti pavnost| rgkovaobrinění a Aebrenthalovu obranu, vidíme,

a „láskyk obodě| se Pro AllMase. přofAhiřvt krů in tda henaykovi „adrušení pokroko- ) ministr prostěpopírá (ministr také v
ébo rotnietvs?Pondvadě a K: fojnk -p jia E Lelo BA sášežpřol.=

Vy. machytali i při nynější veliké krisi strany

. Sami velicí kritikové by připoktikédobospodářské práci byli brzy tak dokonhle
lyd! jinýchio goěibobářů©skritiemání, - ša-sdyl: se

p nikdy nevybojíli, A i ty přečetné drobnější

preveného hnízdečka dovede anadno sodati 'každý
vrabec, každá elepá vráma. Strana Masarykova
chytře žije na útraty jiných z velkých slov a
s barnumského předatírání statečného rádikalismu.
Při tom o liščí opatrností vyhýbá se práci takové,
jaká by poskytovala předmět k posuzování od
etrsa jiných. A přece práce praktické stále více
nachází porosaměaí v širokých lidových vratvách.
Strana „bezkonfessních“ udržuje se při životě
advokátskou ochranou církre židovoké a evange
lické; strana „realistická“ dělá největší hluk ne
stysiným odporačováním otrokářeké Antiky, strana
„lidová“ skládá se z professorů a úředníků, věšíc
se lida jinde organisovanému na paty ; strana „ná
rodní* uctivě sleduje náladu ©šidovsko-německé
„Neue Freie Presse.“ A pak má zdárně prakticky
pracovati.

Různé zprávy.
Dojde na Macharův tiskový brak.

Dle zpráv časopiseckých sříseu bude v policejním
Hiditelství ve Vídni kontrolní úřad, jehož úkolem
bude vésti boj proti krvávé a necadné literatuře.
Tato instituce bude va spojení s podobnými úřady
všech evropských atátů, takže před Čusem bude
Ise potlačiti pornografickou Špínu, kterou židovětí
pajatci otravují veřejnost. Lze očekávati, že oplslé
a křovácké plody Macbarovy dojdou teprr nyní
náležitého posousení na policejním úfadě přese
váecku vylhanou úohvalu smrsačelé realistické

kritiky. sEpisody s kuitarmihe boje vo Frau
ej. Na státní škole v Montigasou v departementu
Lot et Gsronne působící učitel Marae byl poli
cejním soudem v Neracn odsouzec ku pokutě 16
franků, poněvadž střílel do procesí. K radě svých
představených úřadů odvolal se z rozsudku a do
eílil skutečně, že byl osvobozen. Osvobození bylo
odůvodněno tím, že zamýšlel protiklerikální pro
jev. Soud, který tento „šalamouuský“ rozsudek vy
nesl, sídlí v Agenu, domově to presidenta Fallie
resa. — Na základě zákona ze dae 19. května
1881 sřídili si kněží v diecési tullské podpůrnou
pokladnu, jejíž kapitál vsrostl na 270.000 fraoků.
Vlád:ím opatřením se dne 13. prosince 1906 bylo
toto jmění sabaveno. Poněvadž však peníze včas
potovaly sa branice, byl pokladník farář Sonlier
učinén zodpovědným za poškození vládního měšce.
Byl starý, nemocný a chudý a nemohi ničeho dáti,
poněvadě ničeho neměl. Nyní šaluje fiskns ve
dvou instancích celou správní radu a skutečnětaké
soudní dvůr v Limoges odsoudil všechny členy
správní rady solidárně k výplatě celé sumy, pak
k 2000 franků vébrady škody a ku hrafení vboch
útrat. ——Mezi. departementy Bhone. a Loire sy
pakl epor pro šabařeně církéval stafky arcidie
úbse lyonské.

Pronásledování Čechů ve Vídní. Ne
návrh měst. rady Raina rozhodla městská rada
vídeňská, aby českým nájemníkům (kteří při sěl

tání lidu udali českou ovida, je domech,
které jeou aje čsta Vídně, by nepřodleně výpoztů z bytu a to v půjmu ení
německého ráza Vídně. Návrh ten proťádí te bez
ohledně jako na výsměch snámému výnosu mini
stra vnitra Wickepburga. Takové jednání ovšem
v nejmenším nesl křestanské. Zajímavo téš, že
poprvé bylo žádáno od uobaseje o místo chauffenra
n městských automobilů, še musil přiznati obco
sacíinéněmeckan.7:0. —

Masarykova statečnost a důslod
most. Masaryk ohlásil svědavým milionům růz
ných zemí a národů široce založenou reklamou,
že afóm.Vasičova (0 padělkové aféře) s bra

Aeh n projedi n finam“ (skenré). Proto také, dr. ze, v sj
vynasnažil,oby Masfryk se dostal zhory do
gací. Vůdcemiadočešké strany byl zvědav, od se
doví avět nového. — Žatím sám pokrokářský „Pře
hled“ dae 3. t. m. sdělaje: „Drof. Masaryk ros

vinul ještě jednou celou věc v delegesiod dne 92.únara.W-řečiap. em,žesefalic
va tabě la n . Akonečté:
Masaryk podotkl, fe zná jeté všecky další věci,

„týhející ge „dokumentů nehodlá a Wyfsti,po
drobností a jmenovat osoby, jež se jichúčastnilyi
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hraničaího úřadu. * tom je hlevní slabina řeči
prof. Masaryka. Neměl řící, še kdosi komusí nene
povídal, nýbrů přímo uvdsti a fakia. V tom
neprovedl věc usgue ad fcem a usnadoil hr.
Aebrenthalovi odpověď... Shrneme-li tedy Masa

Mana: vede uvósti důkasů svého tvrsení.

Pel okna zřodé , Forgách val6Vaujčený — Ar./ Aobresthal: to pópře« staví. proti

„de
0 

Dělat E660PřOKPSTKENUTU
i tvrseno dobře velikou Jidt jiofčh,,|00pobrokářio

"8

Tevětomě nepravda:-Prof
mhanaskí (řad Gúdyl.,na, Bor- 4

p NEpl
Čdokradarozo

Aohrenthal zjistil vyšetřováním, žeHadný úředníkbělehradský neměl podíluna falsech. Proí. Masaryk
tvrdí, že dokameat proti Spalajkovičoví byl pře
ložeu s německého originálu — chef zabraničního
úřadu prohlašuje, še takového dokumentu zabra
niční ministerstvo vůbec nemělo. A tak to jde
dále. Prof. Masaryk zbavuje so pak i pro dupliku
dalších zbraní, nechtě uvádět podrobností a jme
novat osoby, které by jeho tvrzení mohly doká
sati. Prof. Maserrk můše mít ve všem pravdo, co
tvrdí, ale také může být sám = části obětí omylu,
v nějž ho uvedli v Srbsku. Věc tedy nebyla úplně
vyjasněna sni v delegacích, jak jeme vi přáli, a

ce proc Masaryka před řečí ze dno 22. únorayle silnější než po ní. Naproti tomu hr. Aehren
tbsl nejen že získal votam důvěry projevem bar.
Cbiariho, tlumočícím mínění „převážné 'většiny“
delegace, nýbrž přes protest dra. Kramářea jiných
českých poslanoů odchází z delegací ne sice jako
vítěz, ale aspoň jako někdo, jejš protivníku se ne
podařilo přemoci... . Prof. Masaryk ve své teči
dosual, že Srbové a Chorvaté mají toabů po ná
rodní a kalturní jedaotě — £ toho ovšem se bade
nadále vytloakat kapitál pro velkosrbakou propa“
gsadu. Oa také nechápal, proč v orgánech zebra
ničatho úřadu býval uváděn v iotimalm spojení
6 p. Rybnikarem: zajisté proto, že p. Rybnikar
je vydavatelem arbské Politiky, v níž byl uveřej
pěn článek echvalující bosenský uttentát. Tím
vším měla být zlohčena avědectví prof. Masaryka,
uasbírána namístě deliktn. Prof. Magaryk vyčítal
br. Aehrenthalovi, že svá doznání vypouštěl po
kepičkách, ale sám upadal v tonš chybu, vydávaje
svá obvinění také po částkách během celého roku
a ješté seslabuje je nozakrytým hněvem oa zahra
niční dřad, jehož representanta sesměšňoval. Prof.
Masaryk teprve ve své duplice 24. února navrbi,
by materiál vyšetřování o padělaných dokladech
byl odkázán sněmovní komisi, věc, kterou měl na
vrhnout již dávao, hned kdy pronesl prvoí obča
lobn. Takto celá záležitost ovlzla v písku“ —
„Neodvislé listy“ dne 4. t. m pozaamenávají:
„Poslední vystoupení prof. Masaryka v delegacich
trapné zklumalo. Hlavně ovšem ty, kteříž se zá
jmem sledovali jeho akci Vasič—Forgách —Aebren
tbal a kteří ei přáli, aby prof. Maearyk kookretač
dobojoval a vyvrcholil věc. Tak, jak sliboval. Proto
také dr. Kramář zasadil se vší vilou, aby byl
zvolen do delegací, by mobl svon při provésti do
konce. Zatím prof. Masaryk ji neprovedl. Nemůže
se tak „přec Hei o něm, kdyžopakoval znova staré

věci, kdyžnepov 3ale vého. kk? níbo. Jest
pa nože Ir. Kramáf; Va „Wřelese1 a přidali se k prof Mašsfykovi, když

vládní strany „provedly exadne (odohod) při řeči
Masarykově, ale bylo byneupřímností pro domo
sua (v zájeu vlastní věci) neříci, že prof. Ma

Baryk aáslanil 4gi8ě, něž. prospěl své akci novýmopakováním. A je proto přiroseno, že to uoavo
valo j doma v Čechách. Jen „Osvěta Lida“ dovede
melancholcky de těšovat, že veliké, všenáradní

poslání Masarykovov otásce individua Vasčejuv České veřejnosti není chápáno. Jen „Osvěta L'da“
může si kresliti munamentálními rysy ohromné
důsledky doslovu prof. Masaryka v budoucí historii.“

Varůst národů. Největšípřírůstekv 'mi
nalých deseti letech jeví se v tak zvaném „ú
padkovém“ Rusku. Obyvatelstvo Ruska v o
se 185,590.000 v roce 1900 na 160,096.000 duší.
Francie vykatuje přrůstek nejmenší: z 38900

na 39,276.000,tedy jenasi 400tisic. p oaBí8 18,607.674 na 19,945.000 Italie z 32,
"pa 34,270:000. Rakvasko- Uberekos 45,80%000
na 49,163000. Spojené Sovor. stályz 76,303.000
na 88,666.000 duši. Japonsko z6 44,831.000 na
49.905.000 duší. Velká Britanie s 41,165.000 na
45,000.000. Německo z 56,567.000 na 68,879 000
obyvatel.

Počet obyvatelstva v Čec

Horevě: Počet veškerého obyvatelstvaství Českémčiní dle sčítání 81., proslgce 1910
celkem 6,773.047 osob. Dne 31. prodince 1
činil počet 6,318.697 lidí. Obnáší tedy; přírůstek
454.850 duší. — Na Moravě napočteno, P.612,106

obi? Aesoti lety napočteno ;2,420.456 obob.ibylo E
v

ko
00

y 191.651 osob.

čejices. Na Král. Vinobradech zemřelý
vrohní inženýr J. Štovíček odkázal celé své jmě

26.000 K České dětaké nemocnici, Ú.Ma
-téci Školskéa na stavbu sanatořja na Ploši. —
Ne uprázdněné místo obec. tajemhíka V Bnkovoku
s roč. platem 1000 K blásilo se|/57 ddob, mezi
nimiž doktor filosofie, 18 práv m Žab
námi srouškami, iošenýr atd. —,V Německa jeví
fe nedustetek důstojníků, ježtoiiaoho důstojhiků
s ermády vystupoje a mládež dáká přednost úluž
bě '9:fprinoytádegch ač. bahičovních úřadech
službou vojenskou. Nejcitiivější hedostatekje
.“. Ete 8876 -nifžteh : 
1197. — V Moskvě zakázáno vydání tří no

i lpolových ješ hodlala vydati jebo choť
o , A evropských„pěnoch počínají pral„it přemr

nůvouEeda“ oře A OR vy
-niee- .

:

í jem útrpnost.
yla dle přámí Chorvatů 3. t. m.

offěič, čemuě však s důrodů národaosině
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příčicou 5Oleté památky zrošení bevoloictví slibuje
car v reskriptu, Ze učiní malého sedláka nejen
svobodným, nýbrž také hospodéřsky silným
Pro Kladno a okolí dodáno 6000 kg argentipské
bo masa. — V četných kostelích apglických po
řádejí teď avglikánětí kazatelé boj proti ohbrom
ným modním kloboukům dámským. — V neděli
konala se ve Vídní obromná echůze svolaná kat.
svasem lidovým. Návětěva byla tak ohromné, že
musela býti pořádána schůze drahá. Bbromáždění
odsoudilo co nejostřeji ničemnou agitaci za he
slem „Pryč od Říma“ v Rakousko. — V Moi
chově jest na 5000 číšpic, což jest na 500.000
obyvetel počet veliký — Město Praha povolil,
30.000 K aubvence Českémuzávodnímu spolku
v Praze na pořádání zoňských dostihů; k toma
spolek ten jest německý. Na důležitější české pod
piky není haléře. — Vedle řádícího mora počíná
v Číně a Mandžursku hroziti blad. — Správoí
soud v mibulých dnech v několika případech na
Moravě rosbodl i protí praxi ministerstva vyačo
vání, še české děti nesmějí býti přijímávy do
škol německých. — V odpovéď na provokaci br
něnské radnice uspořádali 6. t.m Češi v Brué
velkolepý manifestační průvod ve prospěch sřízení
české university v Brně. Soačasná německá ma
tifestave skončila želostným fiaskem. Koala se
se pod ochranou policie a vojska. Na ulici 46
Němci pecdvážli. — V posledních daech skončilo
sebevraždou dvanáct stndeutů z haličských gym
nasií. — Ve sboru obecních starších v Praze G.
t. m. usneBeno připojiti sousední a předměstské
obce ku Praze. Praba bude tedy míti 16 okresů
se 460.000 obyvatel. — U příležitosti korunovace
anglického krále připravena bude v Londyně na
útraty korany slavnostní hostina pro sto tisle
dětí. —

Lidová statečnost agráraiho po
slamce. Když se jednalo v delegacích o povolení
oemi millionů korun na vojsko a nové válečné
lodi, stál křest. sociální poslanec Šrámek « Mu
ravy « dvěma jinými při hlasování nu svem místě,
hlasoval proti povolení tíšivých břemen. Ale vůdce
moravských agráralků posl. Staněk před hlasová
ním utekl. Pokazilo by mu to totiž vyhlídky ca

mioisterský frak. Affo ten se stará. radikál Staněk
velico pečlivě. Pak má míti vláda před nám
respekt.

Hěsie úner v Českoslovanmoké zá
ležně v Praze-EF.; Spálená ul. č. 9 V měsíci
úboru přijala vkladů 151.364-49 K, vybráno vkludů
103.969-39 K. — Zůstatek vkladů bu 28. únoru
1911 činí K 518.706'82. — Stav splacených člen
ských podílů k 28. únoru 1911 číní K 29081. —
Jak patrno s uvedené zprávy, ústav náš nabýcá
stále větěl a větší důvěry lidu katolického. Jest
málo ústavů, které za jeden rok Činnosti mobou
Bo vykázati !/, mil. starem vkladů.

(Zasláno)

P. T. volodůstojnému duchoronstvu!

Příští týden osmělím ve zaslati veledůstoj
nému kléra diccese královéhradecké spis J. M.
odp. biskupa z Přemyšlu Tb. Dra. Josefa Seb.
Pelczara „Ješíš Kristus vsorem a mistrem kněse“,
jejž jsem 8e svolením autarovým přeložil a uvým
odkladem ve prospéch slavby katolického domu
v Sušici vydal.

Spis tento obsahem svým pro kněze velice
cenný doporučen byl velmi pocbvalnými posudky
Časopisů polských 1 českých.

I prosíím Bnažné, aby každý, komu z vele
důstojných pánů spis tento bude zaslán | laskavé
si. jej podržel. Za nepatrný obaca 2 K 20h, který
na knihu věnuje, opatří si osvěšení duševní sa
chrání vydavatele před hrosícím deficitem a udělí
almušnu na důleštý podmík, jakým jest stavba
katolického domu.

Konečně dovolaji si p dotknouti, še mám
též na skladě výtisky ve vkusné pevné vazbé
(po 3 K 20b), jež zasílám pruze na objednávku.

V úctě nejhlubší
Jas Mottl,

kaplao.
V Sušici, 1. března 1911.

(Zasláno.)

pijí denně mil
liony pro její
nedostižitelné
přednosti. Jedi=
ná skutečná ro=
dinná káva! La
ciná a zdravá.

Kupte si tento spis:

KarellV.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena « K.

Objednávky vyřídí

Biskupskáknihtinkárna v rade! Král

Jan Novotný,
strojní kamenoprůmysl

v Újezdě Podhorním.

ZALOŽEN R. 1868.

Akciový kapitál K 15,000.000—. Stav vkladů ca. K 35,500.000—.

ZALOŽEN R. 1868.

44h
Šeky. — Akkre



Příloha
Kulturní jiskry.

Stálo smutnější anivorsitmi prkrok.
Jiš jsme často dokáseli, jak pro samé vykřikování
hesla „pokroku“ pokrok skutečný se dasí, jak
jará Jáska k ušlevotilé vavětě se rozplývá v lu
čavce praobyčejnéno pokrokátského chlebíčkářatví.
Kdo drsné nkutečnosti nezná, mohl 84 oaivně du
molvati, že demonstrace pražakého studentstva pro
Wabrmaonda byly čistým výronem horlivosti pro
pokrok svobodné vzdělanosti — ano že student
stvo pokrokářské jest vychováno pro zájem vědy
tak, jak tomu nebylo nikdy. Jaké js u všsk po
méry oa wasarykovské fakultě filosofické? Na to
odpovídá výrazué dne 3. t. m. pokrokářský „Pře
hled“: Víc než jiné fokulty právě Bloscfická jest
pokračováním středoškolských nauk ve smyslu za
jisté vyšsím; kdo teuy tam nebyl nadšen pro filo
legii nebo htatorii nebo matbematiku, komu jec
potlivé předměty byly naprosto Ibostejné ažádný
z Dich mu vepřirosti k srdci, ten ca naši fakultu
nevstupuj! . . . Na tu lásku a oddanost ku před
mětu zvolenému regp. ke skupině jejich. oa lásku
podmíněn.u putrně nadáním, kladu důraz největší.
Taková láska je konečné i schopna, nahodilé a ne
vždy zaviněné mezery středoškolské vyrovnati 8
doplniti Bohužel, mezi mladší generací filosofickou
je té lásky citelně málo; ten, kdo před tím filo
Icgii nemohl přijíti ani na jméno, pojednou —po
maturitě celkem chatrné a neutěšené,zvláštěvja
zycích, brsje si na cdboroíka! Elementů mluv
nických nezná, nic nečetl dříve a nehodlá tak Či»
piti ani dyní, nemá zájmu ani 0 jazySozpyt ani
o literární historii, ani o plody literární nebo di
vadlo — —ale platí za filologa, ovšem jen tak
dlouho, dokud svědomitý examinátor mu nestrhno
škrabošku 8 tváře. Romaniste — a nerí o Mo
l.ěrovi víc, než čiperný realista — — a pak jde na
školu a 30 let zaujímá místo učitelské a „kazí
mládež“ nemoba ji naučiti ničemu pořáduému!
Protože ve svém obora aevyniká a vůbec necítí
Be na své stolici pevný, chytá se bojícího dnes
i ve Školství Splhalství « spoléhá na protekci; tak
postupuje, tak dělá karriera Jest úžasno, jek
málo váží si ředitelé a i vyšší ještě úřady zdrcu
jícího verdiktu zkušební komise u kandidátů kva
lity rozhodně poslední, těch, kteří třeba v obou
svých blavních předmětech přistupovali k sele
néma stolu tři- až čtyřikrát nežli dosábli appro
bace pouse „dostatečné“: za málo let výtečník
takový sedí už v Praze a, sahloubav se do nej
micotnějších bnid a lapélií čistě mechanických, ba
školumetských, aspiruje už na místo ředitele nebo
napřed školního jnapektora. O suplentech, kteří
pod takovým „ředitelem“ (nesouvisí to 8 „ře
diti“?) slouží a zrovna tak jsou obeznalí a před
měty jako on, říká, že jejich nezoalost (na příklad
němčiny) se na škole podá, že nedok to „do
táh.e“. — Tak tedy ve skutečnosti vyhlíží po
krokový zájem u pokrokovců, kteří fušují femesl
Dicky 1 v tom obora, za který jsou placeni

Radieaktivmost rosy. CensléčbyKneip
povy, která kdysi vynálezci zjednala tolik přlvr
Šenců, dochásí nycí z vědecké strany nového o3vě
tlení, jež faráři Kneippoví dává sa pravda, když
svým pacientům radil cboditi za časného rána Da
boso po lukách. Profesor Negro z boloňské uni
versity zjistil, že ranní rosa obsabuje značné
moožství radiové aktivity. Dal večer skleněné ta
bule na volné prostranství a Časně z rána, když
byly vlhky rosou, zkoumal je, při čemž ukázalo
se, že skleněné desky na straně k slonci obrácené
nabyly silné radiové aktivity. Vlašský učenec ve
svém badání pokračuje; domnívá se, že možno
vysvětliti zjev ten magnetickým vlivem borních
semských vrstev na kapky roay. Učedníci Kneip
povi, kteří šli ráno bosi na procházku, nemařili
tedy oikterakž čas' dotýkáním ee travin a keřů
akropených rosou, neb vnímali do svého těia ra
diové účiny, které mobly působiti na organismus
lidský velice blahodárně.

k socialistom. V „Klubuzemské
reformy“ v Pešti mluvil v dobé zasedání delegací
mezi jinými rakouskými delegáty také prof. Ma
saryk, který problásil, „že je socialista, ale vě
domí, že dnes lépe může socialismu prospět pů
nobením mezi buržoasií, sdržuje bo od přistoupení
k sociální demokracii.“ Tak referuje „Právo Lidu“
v čís. 64. ze dne 5. břesna Co pak nato řeknou
živnostenští a měšťáčtí voličové páně profesorovi
v městské skupině valašskomeziříčské? Proč pak
tam při volbách neukázal pravou svoji sociali
stickou tvář?

Pocta českému umělel v Petre
hradě. Dne 20. úmora rosloučil se benefičním
představením se svým úřadem ohefrežisér carské
opery petrohradské Josef Paleček. Představení
stalo se zároveň slavností dvorní. Do opery do
stavili se členové carské rodiny, všichni páni a
dámy dvorní, ministři, štábní důstojnictvo atd. Po
druhém akta daj ai cer zavoleti Palečka do své
lože, blahopřál ma a děkoval sa ceané služby,
které prokázal ruské opeře a daroval mu vlastao
račně velký slatý pohár. Pak blabopřála kmeta

umělci carevna a dala ma jehlici e brillanty a
carskou koranou. Pak následovaly veliké ovace
od »becenetva. Palečkovi dáno mnoho darů. Ve
čtvrtex nato pořádána na počest Palečkovu veliká
slavnost v carské kooservatoři, kde byl náš krajan
dloubo professorem. Paleček narodil se r. 1842
v Jestřabí Lbotě v Čechách.

Sdružení učitelů pěvců ve Slezsku.
Ostravský odbor pořádá 12. břesna koncert ve
Frenštátě (odp.) a ve Frýdlantu (večer). 19. března
v Orlové-Dombrové (večer). Spojené odbory jsou
posvány ke koncertu, který pořadá odbor Úatřed.
apolku českých. profegsorů za účelem umělecké
výchovy studentstva v sobota 18. března udpol.
ve 3 bod. ve velké dvoraně Národního domu v Mor.
Ostravě a v neděli 26. března vystoupí jako host
pěvecké jednoty „Křížkovský“ v Opavě o půl 4.
hd. odp. Sbor 45 členů diriguje p. prof. Rud.
Wůosch. Spoluúčinkuje známá naše operní pův
kyaé sl. Lida Mašková z Polské Ostravy a vir
tuos na housle p. uč. Eog Karlický.

Moderní polointeliigemce. Zajímová
slova pronesl o tak zvané dnešní intelligenci Fran
tišek Geiger u Schulera, ve spisku „Gibt es wir
klich ein aoderes Leben ?“ na str. 16. Praví:
Drahdy byli v vhledu literárním jen dva druby
lidí: ačení s neučení. Prvnější nebyli nice četní,
ale každý s nich vyznal se ve svém obora doko
ale. Neučení pak měli tolik zdravého rozamu, že
svou v moohých věcech nevědomost uznávali a
vědění přenechali učeným, a oichž v případě po
třeby hledali rady.

Za našich dol je tomu však jinak. Mezi
výše uvedené dvě třídy lidí vtlačila Be třetí, a
v krátké době stala se tak četnou, že obě dvó
drabé předstihla. Je to třída tak zv. „vzdělaných“,
čili „intelligentů“. Tak jako mnobá jiná slova
pozbyla svého pravého nebo starého významu, tak
i slovo „vzdělaný“. — Vzdělanými, iotellígentními
nazývají se ti, kteří v nynějších školách se měli
učiti mnobým a různým věcem a také trošku ná
boženství, kteří však právě proto, že to byly tak
mooché věci, ničemu se nemohli nančiti dokonale.
V literárním a vědeckém ohl.du nazývám tyto t.
zv. vzdělance — plavci, kteří se pohybují pouze
na povrchu jako špatné ryby, které jsou stále
na povrchau a po komárech lapají. Ta špetku vě
domosti považují ož za všecko vědění, proto také
odsuzují všecko, Čemu nerozumějí. K dalšímu
učení se nemají Časn pro obromné množství
špatných novin a jiných nepořádných tiskovin, jež
musí všecky čísti, chtějí-lí ve svých společnostech
platiti za vzdělance. Všecka jejich věda je věda
novinářská (pouze z novin čerpaná). V nábožen
ství nebyli nikdy dabře vycvičení, proto se též
stali nevěrci; ne sice proto, že by věděli, proč
jsou nevěřícími, nýbrž proto, že nevědí, proč a
Čemu by měli věřiti |“ —Ave—.

Řostelní práte
pozlacovačské a řezbářské,

zvovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSER MIKULEC,
umělecký závod v Hradci Králové.

Ostnáumáníodvid. úřadůduchov.kdisposici.

Školský obzor.
Při e. k. státní průmyslové škole

v Pardabicích bude se konati v době od 17.
července do 5. srpna +911 odborný kurs k dal
šímu vzdělání ačitelů nauk živnostensko-obchod
ních oa živnostenských školách pokračovacích.

Žádosti za přijetí do tohoto korsu, psané na
kolku 1 K, podati jeat prostřednictvím správy neb
ředitelství školy, na které žadatel působí, ředi
telství c. k. státní průmyslové školy v Pardabi
cích do 15. června t. r. Brzy nato rozhodne ae 0
přijetí žadatelův a každý se o tom spraví. K žá
dosti jest třeba připojiti : vysvědčení o učitelské
spůsobilosti, dekrety ustanovovací, potvrzení od
eprávy školy pokračovací, še na škole pokračovací
učil, kterým předmětům a jak dlouho, nebo že
v čase nejbližším učiti bade.

eh dětí.Radá výchova moedospělý
V NL roč. č. 9. radého časopisu dětského čtou
se tato nezkonfiskovaná alova: „... pánbu stvořil
nebe i zemi a napadlo ho, že byto nebylo Špatné,
kdyby stvořil taky člověka. Nasbíral si(!!) bláta,
rozválel a vybněti a uplácal s něj tělo. Aby dobře
uschlo, opřel je o plot, který tam stál, a šel si
domů pro duši.“ Takové surovost, takové bescitné
podvádění malých dětí mé pak býti vzdělavací

čioností! Soc. demokraté vědí, že dítě rudých ro
dičů nedostane do rukou bibli, aby se přesvéd
čilo, jak „Jaro“ haneboě podvádí, jen aby bY
seaméšněn Stvořitel i samý akt stvoření. Pak prý
nikdo lidu náboženství nebere. Může pak dítě
věřiti, když takovým cynismem jest oklamáváno?
A to se děje v době, kdy ješte platí paragraf
na ochranu náboženských citů. Jak bade později,
až bude dána radým taková zvůle, jakou si woc.
demokraté vynucojí hřímavým blasem?

V roč. IV. vč. 8 „Jaro“ odporučaje dítkám,
abv neveřily knězi, co jim vykládá v hodinách
pábožeaských Kdyby takovým přímým a sumár
ním způsobem byla podkopávána vážnost k jiným
učitelům a školním předmětům, neváhaly by úřady
proti protizákooné demagogii zakročit. Proti ka
techismu však rudý boykot pracuje svobodně, —
V témže čísle napsáno: „Ničenu z tobo, Čemu nás
z katechismu o dušiučili, nevěříme.“Jinde (IIÍ., 4.):
„Není spravedlivého soudce Da zemi, není sprá
vedlivého soadce na nebi a pošetilý, kdo se naň
spoléhá“ Z Ježíška v Betlemé tropí si „Jaro“
posměch (III., 6.). Koěží jsou prý „zlodéji, vra
bové, nejborší zločinci“ (IV ,4 ) Mají na svědomí
zastřelení Šlechetného Ferrera, který „zakládal
školy pro chadé děti. . . Nedovolil však Černým
vánům do svých škol ani oobou páchnout. Proto
dali jej zastřelit.“ (III., 4.) Zase podvod, jakého
by byl schopen sotva cikán. Teď, kdy jest nad
slouce jasněji dokázáno, jaké bestiální vraždění a
pustošení Ferrer připravil, kdy jana prokázány
jeho kriminální velk3 švindle peněžní, kdy 6e VÍ,
že byl odsouzen soudem vojenským jako osoba
nebezpečná životu pokojných lidí vůbec, ot.skojí
se tak nehorázné lži! Naposledy snad „jezuvité“
sami Ferrera pobídli ko krvavým skutkům!? Jinde
„Jaro“ očí: „Do kostela nejděte.“ (IV. 5.) Pastýř
ským listům prý jest nejlépe se vysmáti.

Atak to jde dále. Představme si nyní, jakou
glastí jest pro katecheta vyučovati děti zpracované
takovým způsobem. A běda mu, kdyby na obranu
svého předmětu někdy varova! před četbou rou
havou s před navěrci! Rudí otcové hned spustí
povyk, že katecheta jest fanatik, že popuzuje děti
proti rodičům. Rudý otec, který nenapíše bez hroz
ných pravopisných chyb ani dva řádky, považuje
ge za uvědomělejšího, než jakým jest akademický
občan a dává dle narychlo shltaných tištěných lží
dítěti náboženské hodiny sám. Děti již v útlém
věku jsou zbavovány nadzemských ideálů; posmí
vají se netoliko autoritě koězové ale 1 učitelově,
tak že Škola se mění pro paedagogy v hotový
očistec. — Ale — až začnou zase volby, budou
radí agenti před prostým lidem dále Ibáti, jsk si
náboženství váží s jak mají úctu před Kristem,
jehož osoba nyní přímo neomalené tupí. Tak 8e
pomábá dělnictva“ Aby se zatušovala nelidová
politika, snaží se vůdcové zaméstuati Pozurnosk
svých radých poplataíxů výcbovou v Cynigmu.

Zklamání nad volmonškolou fran
eouzskou projevuje so stále častěji i z úst živiů
protikatolických. O tom ovšem A800.demokraté
radým dětem nepovědí an: slova. protože by to
překáželo výchové ve slepém fauatisnu. Masí 56
klamati mládež řemesině, důsledně, po fabricko.
Přes to však čistý prameu pravdy proráží nad
bahoitou kalož mocným proudem Již jsme uvedli
některé výroky republikánských poblavarů frau
couzských o moderní škvle. Nyní nový dokument.

Sám revolucionářský aoarchista Allard, nej
nadšenější stoupenec radikálního programu, pravil
ve sněmovně: „Buďme si jen upřímní, páni radiká
lové; bez Boha není žádné morálky, ale my mo
rálky potřebujeme. Já to zcela přiznávám, při
znejte to i vyl Bez Boha jest pouze jakýa styk
mezi lidmi a nic více. Aby kdo mohl vyučovati,
má potřebí, aby věděl více než jenom to, čemu
má učiti. -- Proto musíte dáti svým učitelům
jinou kulturu, která jest vyšší než ona, již oni
mají dáti dětem. — Ve skutečnosti opouští však
většica dítek své školy, aniž umějí čísti a psáti.“
(Na levici se volá: „Vydáváme však na to peněz
dost!") — Allard pokračuje: „Ano; ale na tak
špatoý způsob, že by mnobdy bylo lépe některé
školy zavříti. Ba, já ge táži, zda vaše nedostatečné
vyučování nemá vínu na vzrůstajícím počtu zlo
činá?“ (Rozčilení a výkřiky nevole ve vládní
straně.) — Allard: „Jenom, prosím, nedělejte,
jako byste mi nerozuměli! Poskytujete dětem, je
jichž intelligence jest často dosti veliké, nedosta
tečného vyučování, jež jim jenom a těží otvírá
dvéře k vyššíma vzdělání, ale žene je brutálním
způsobem do továren. Ano, děláte z dítek apače 1“
(Hrozný křik na lavicích levice. Předseda volé
řečníka k pořádku.) Allard: „Nikoho neurážím.
Tvrdím pouze, že radikálové učinili se svým Škol
ním programem bankrot — že jejich Škola po
skytuje dětem nedostatečného vzdělání a dělé
s nich apače. Byl jsem přivršencem monopolu ve
vyučování; nyní jím jiš nejsem.“

Jem povrch lesklý! Americkéškolství
je stále drátem, po němž pošilhává naše učiteletro
a v něuš bledá vzory pro Školství u nás. Ame
rické Školství má býti našemu vzorem. Jaké te



školetví je, toho důkazem problášení uveřejněné
v měsíčníku „Tbe Monthly Messenger“ (1909 VÍ.,
č, 1): „Velikou obybou ve vychování suačného
počtu těcb, kteří tvoří dorůstající generaci. jest
ooo zcela povrchní vycbování, jehož následky
mnozí odebovanci veřejných dkol tak příliš zřetelné
dávají na jevo. Každý, kdo bledá do svého ob
chodu „klerky“ (obchodaí sluba, písař a pod.),
může pravdu mých Slov dotvrditi. Většinou ucha
zeči o místa v bankách, kancelářích velikých do
pravních společností, kupeckých a jiných závo
dech obchodních nejsou schopni napssti správnou
žádost o místo. Jejich rokopis je špatný; často
Be prohřešují proti pravopisu. Kdežto ve dřívěj
ších dobách pracovalo se ve Školách o důkladné
vychování mládeže, aby žáci nabyli výtečné zna
losti zemského jazyka a početnictví, aby si osvojili
ztetelný, čitelný rukopis, v nové době nedbá se
náležitě těchto hlavních pravidel vyučování.“

MOPGIO 000000000

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
ZÚROKUJE VKLADY

4 a půl proo.
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Sociální besídka.
Rudé volby v Brně. Pravý obraz despo

tické hrůzy| Jedoalo se o volby do okres. ne
mocenské pokladny, která jest v držení rudých
ceptralistů (rodých Němců, šidů a českých
alahů). Neklerikálof „České Slovo“ oakreslilo
tento obraz: „Pověstné uberské volby jsou ne
vionoa odálostí proti švindlům, které napáchali
němečtí sociální demokraté s českými centra
listy. Sta a sta voličů neobdrželo legitimace
volební, a kdyš je reklamovali, byli z pokladny
vybazováni, a když stáli energicky na svém
právu, žádáno na nich písemné prohlášení, že
budou volit kandidátku německých a českých
centralistů. Agitátoři běbali po dílnách, sbírali
pod záminkou opravy legitimací veškeré listiny,
ale zpět je nevrátili a na ně odvolili. C) ne
sebrali centralisté, sebrali korteši z radnice,
která šla tentokráte samostatně do voleb. Před
volbami dlouho rozvášňovány nejnižší pady
lidu, každému, kdo opovážil se říci, že bade
voliti oposičně, brozeno výpraskem. Městská
redata, v níž volby se konaly, dávno před 9.
hod. ranní obsazena policií, která Šla svým mis
láčkům ve všem na raku. Spousta židovských
agitátorů utvořila řetěz za policií a zrakem
Argasovým problíželi každého voliče. Spatřili-li,
že to český oposiční volič, který přišel ráno,
musel stát v blátě až do 12. ba do 2 hod. než
se dvojnásobným kordonem prodral do voleb
nich místností. V redutě samé volilo se v pěti
místnostech. Volební komise skládala 80 z vy
slovených straníků dra Czecha a Eldersche.
Pro všech pět místností určen byl jeden ko
misař státní policie. Jakmile přišel volič opo
siční, tázal se ho dr. Czech po roku narození
a nořekl-li ihned, kdy se narodil, sebrána mu
legitimace, byl udán a na rozkas dra Crecha
vyveden ven. Takovým Švindlem zkráceno opět
sta voličů o své právo. Kdo se komisi nelíbil,
bezohledně na rozkaz machrů vyveden. Agitace
byla ohromná. Ani o říšských volbách nebyl
takový roch. Kde jaká drožka byla dlouho
předem pronajata pro radnici a centralisty.
Agitátoři obou stran dopouštěli se hrabých ne

sákonností před zraky klidně dívající se po
licie. Legitimace a hlasovací lístky kradeny
s kapes, trhány a každé chvíle zdálo se, že
dojde k bitce, Za takových okolností bylo
zřejmo, že oposiční kandidátka projíti nemůže
a to tím více, že hlasy pro oposici odevzdané
mohly být směle na stolech zaměňovány. Dle
záznamů v agitačních kancelářích oposice od
volilo do 2 hod. odpol. 1500 voličů. Z4zname
pati dložno, že tabule agitační, které vydala
strana oposiční, byly ibned policií zabaveny.
Všeobecný rosrach způsobil příchod obecních
metařů a sřízonců, kteří sevřeným dvojetapem
šli k volbě hromadně. Kdežto ostatní voličové
moseli čekat. Každý přírůstek voličů centra
listických avítán bromovým jásotem. Kořalka,
pivo, teror, násilí, hrály tu hlavní roli, o stou
penců tajného volení a „svobody přesvědčení“.
Řada osob posatýkána. O 3. bod. udělán koneo

volbám bes obledu na to, že celé zástupy děl

nictva čeka, až přijde na ně řada voliti. Výsledek prohlášen o 4. hod. odpol. Spojení cep
tralisté obdrželi 3885 hlasů, radnice (němečtí
nacionálové) 1071 blasů a oposice česká (čeští
soc. dem., podporovaní ostatními stranami)
600 hlasů. Vý-ledok uvítán hrozným řevem.
Celé židovské Brno stálo před redatou.“

Bezeitný terror rudých cemtralistů.
S00. dem. autonomista dr. Fr.Soukop uveřej
Řuje dne 1. t. m. v „Práva lida“ tyto řádky:

Vaněk v Brně, jenž neočiníl nic jiného, nežli
že se dovolával pomoci policejních orgánů je
dině na osobní ocbrano svou a členů předsta
venstva, byl z „Gewerkachafta“ vyloučen, ale
členem spolka zůstává klidně dál na př. Te
tenka — tentýž Tetenka jenž na policejní ře
ditelství a státní návladoictví pražské čínil
trestní oznámení na výbor pražské skopiny, a
tímto v dějinách stravy neslýchaným způsobem
baraogoval veřejné orgány, aby výbor tento
vzaly do vazby a hnaly před 8ood a do kri
minálo Všechna ozoámení Tetenkova ukázala
se býti bezdůvodnými a křivými, ale Tetenka
je členem „Gewerkscbaftu“ a svadr. Vaněk byl
vyloučen, ačkoli nečinil žádných trestoích o
zpámení, ačkoli nebaraogoval policii proti jed
notlivým soodrohům a organigacím strany, ale
žádal jedině za ochranu pro sebe, když ma
bylo už dlooho před tím veřejně vyhrožováno,
že ho „roztrbají jako kolčavo“, a když za
těchto poměrů jako otec nezaopatřených dětí
ce mohl v tmavé ulici a v noci důvodně obé
vati útoku na své zdraví.“ — A před několiku
lety „Právo lidu“ vyrazilo s šílenou palbou
proti „Nár. Politice“, když tato ae odvážila
pronésti skromný názor, že i 80c. demokrat
může se dopastiti krveprolití. Zvláštní inter
pacionála ti němečtí soudrazi. Ale to přece
vědělo „Právo lida“ již před lety, še němečtí
80c. demokraté jsou vychováváni v závilém
záští proti českému národu. A přece snažili
se čeští soudruzi namluvit: národa, jak jsou
soc. demokraté němečtí povznešŠeni nad nací
onální šovinismas.

Válečná scéna z radého tábora. Před
okresním soudem v Brně kooalo se přelíčení
mezi antonomisty a centralisty. Posl. Vaněk
žaloje redaktora „Proletáře“ R. Nádvorníka,
redaktora, „Volkafreunda“ Pipala a člena před
stavenstva Všeobecné nemocenské pokladny Jo
sefovského pro urážku na cti, ježto o něm D8
ecbůzíh tvrdil, že povolal na důvěrníky děl
nictva shromážděné v Dělnickém domě policii.
Obžalovaní se sice vykracovali, ale konečně
Jejich obhájce dr. Czech nabídl důkaz pravdy.
Mezi stoupenci oboa směrů docházelo v soudní
síni ke orážkám. Jedou takovou ecéou mezi
blasateli bratratví líčí „Lidové Noviny“ takto:
„Když soudce upozornil, že avědcí oeamí zůstat
v jednací ufni, došlo k prvním srážkám. Au
tonomista Ad. Kytaer vybídl centralistu Ko
vandu, aby vyšel ven, avšak Kovanda, jenž
seděl, odpověděl podrážděné: „Nenokazuj na
mě, nebo ti ta roka urasím“. Při těchto
slovech se rospřáhi, jako by chtěl Kytoerovi
zasadit poliček. Kol obou ozvaly ee hlasité
nadávky: „Lompe, trhané, špinavče“, většinou
« malé skupiny podrážděných centralistů. Na
padený Kytner zjistil ei svědky této scény a
bade asi želovat Kovanda pro urážka na cti;
oa to ibned vyšel na chodba, kde byl i dále
provokován.“ — Výchova socialistického listu
je Da tomto výjevu patrna.

ÓACeře s výmodníasi VY
Vyžádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnuší. (Zvláštěvsorlátky »Palmirac«)
odfy = ED. DOSKOČIL CHOCENŇ.=
Proní český sasiletolský sdvod <soubenného sboší
n sal. r. 1876. ss
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LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, orepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších

C OCXC
Domek vilovéúpravy
se sabradou, verandou, prádelnou a věím přfslu

šenstvím, pohodlně zařízený, na slunné straně

na Novém Hradci
Králové

je od konce června t. r. buď z volné ruky na
prodej aneb k pronajmutí.

Výhodné pro pensisty.
Bližší sdělí administrace tohoto listu.

Továrna na cottagová americká “

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIIT.ker József- ;
kčrát 15 =. — Praha, H: P
Ferdinandova tř. 48. — :
Vídeň-VI., Mariahilferstr.

86.om ZR
Nejnižšíměsíčn JN

splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.

PRVNÍČESKÁzzz NAŽIVOT

naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.
Provádí sa nejvýhodnějších podmínekstarobní s pensijní

pojišťování.

Žádejte prospekt.

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Rudolf Hacker, c. a k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:
smrk, borovici, modřín, jedli, akát, dub oby
čejný a americký, borovici černou, banksovu
hedvábnou, tůju, jasan, javory, olše, jilmy, břízu
habr, čilimník, dřišťál, dřezovec, topoly, vrby,
buk, lípu, hloh a mnohé jiné druhy, též na živé,
ploty do parků a t. d. — Balení do mechu
zdarma, koše v ceně výrobní. Žádejte cenník,
který obsahrujekrátký a jasný návod pro neod
borníky. Sazenice jdou dráhou jako rychlozboží

skoro jen za cenu zboží nákladního.
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně knábytko m látkám seodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd — — — — — —

LINOLEUM,

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« se nejlevnější cenu nabízí firma ETO

3000066060600006600666

čeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

-přijímá vklady na knížky
==za 49 až 5%=

nejlepší jakosti
Uhlí conejlevněji.:



Doporučujeme

Josef Štěpán,
"odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
-doporučuje závod Bvůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávámcelá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race 8 bronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

OHP*>Závod založen r. 1898. "Ja

R.ozšíiřujte

Časové úvahy!!

BOA UZNÁ,

KŘÍŽOVÉ CEDTÍ
vkusné a levné oltáře

BOŽÍHO HROBU
jakož i sochy Těla Páně akločících andělů
dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu

Kupte si poučný spis

BlahoslavenýJan Oarkander.
Napsal Vilém Tihelka. Stran 92. Cena pouze 8 hal.

"ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=tiskárna v Hradoi Králové.

ČESKÉ DANRÁ

Dle usnesení řádné valné hromady akcionářů
de 3. března t. r. konané, vyplácí se na akcie
T. a II. emisse

dividenda K 21-—
na kupon čís. 3.

Hi předložení toboto kuponu u pokladenČeské
nky v Praze, a jejích filiálek v HradciKrálové,

Liberci a na Smíchově.

V Prase, dne 4. břesna 1911.

Správní rada.

ZORNÉ

a?přesěkí 30žení Lavychvabovanámmu

KAON kězadvenívupon

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kapní pramen'v Rakousku veškerých

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

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

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

Boz velkoměsteké režie ve vlastních dílnách s
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 209, než všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 lot. vlastní čimnosíi.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Výstavnou, nově upravenou usedlost
ve Štěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odhadnotou| ====== prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉLA RUDOLFA,
== advokáta v Hradci Králové. ===

CS XCBDX EODXGPÍ X ČO3X

Jan Horák, *
soukenník V

v Rychnově nad Kněžnou X
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
mejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uzmánmí zvláště z kruhů velo

Mm důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

X sluze mého ryze křesťanského závodu za

$ dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Voleojemnělátky na taláry.
$ Též na splátky bez zvýšení cen!
X GODGODXCSDX A6DXC860X

IXXGSDXG6)XG8BX|

XCBDCS3[XIX883X

|NENNEEKNEENENNYNET=IZTYNTEENNENHTYHASUNEMT

300G0000060G0G6G0G00E

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům+ovolujesi dopo
rmětti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: mo. rance, kalichy
cibáře, nádobky, w.énky,pacíikály,

svícny, lampy, kaditelnice, oDatd. své v výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na U
kásku franko bez závoznosti koupě.
Vše s0posílá posvěcené.Prdce ruční.

1 Shledosškorýchslatých a stříbrnýchklenotů,jako: řetězů
! madonek, kříšků, pratýnků,náramků atd. :: Notářské

protony, tabat jídelní nášiaí zestříbra pravého
1 čínského vždy na skladě.

Staré sleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší ceny

JAN STANĚK,
pasi a oiselour

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

30000000000A00G006

Mřestní lisóy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna.

Prmní český katolický zárod ve Yldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání

Da zhotovení ko
" stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

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

ť

VII. o., Kaiser
strasse č., vodle La
saritskébo chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

mmm Kupte ol za K 1-70 důkladný spis mmm

„ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradoi Králo vé

NOTTOTTTTUGEČOTIKATESE
080.608 8.0096,

ba Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Týprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní |
Cennfky, vsorky i roucha hotová ns ukázkuf

se na požádání franko zašlou. 1
TOUTTAETNKYKHHEENNIZKEENKEAEINNNNEM W



Velkozávodkroj- W© ONA,čovský pro pány
zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a fran. t-bů ©. a k.
: a obchod soukenický: 4porní krejčí v Hradci Král. :: | Couzských vzorů.

ooooo 0000000606006

ov [ poIi T 9 T% 1) [ p l ObjednejtesiDraReyladůkladnýspis

SPOŘITELNA abýchstrojíJů Poohmo Bo Úkoly $vypálí OUT.ských strojů, benzinových motorů a šicích stroj

KRÁLOHRADECKÁ firma „Nepostrádatelnápříračkap r spolkyas suciální pracovníky, jakož pro kašdého, jenž chce

Boh. Mareš Ý Třebíči. o sociálníchpotřebáchnabýtipřeblednéhopoučení.
Mora: Spis neposýlá se bez objednávky na ukázku. Cena

(Horava), 3 K. Pro abonenty „Obnovy“ 10*/, sleva a franko.

ÚROKUJE VKLADY

P č 2 = Objednávkypřijímá a vyřizujeo ro bei : ..
si 4 sa je kněžskénáprsenkabezbéčků Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.
ODEDNEVLOŽENÍ B pon onojnlee

hní Protože : J k ě i
DO DNE VYBRÁNÍ. l sokníhodíkazí neon ah j| pl,, tv u náprsenky této odpadá samo

VKLADNÍKMIZKY vok v (. Sylvateráv |

m | ZDARMA. -B 9. ele dodkrkyjakon népr synovec, nástupce)j

stenek s háčkybýv odborný mKmánátjeodo || | —umělenkyzávod—JM
Zásilky ooratempošty vyřizuje — malbupro

NEJBEZPEČNĚJŠÍ Fejgl 4 Byčiště |
dy S a a zbožím oken kostelních

ULOŽENÍ ÚSPOR. HradecKrálové,Jiříkovatřída. "|

= —fi| | PRABA-I, Ke||dm 1.
ARDOIBHOVŘUBU o n20noonuval léhosnáměstí,dřívepřes M— =

60 roků na Malém ná

Oznámení. mstípod,loubím)dopo.Ú Z
R 0 Č pe ý Od1.února1911přesídlil ku dodáníokenchrá-ozávodnatěračskýa malířstvíJÍSMA | zo už E n |n | čpjen zaručené jakosti s písemnouzárukou, jakož ' 1 guralnímuprovedenía 8

i veškeréolaton prodávávone v Jovnýchmh eenách Jit Fe la V Hradci rá ové sicei se šelesnými
Hradec Králové rámy,sítěení,vsaseními.

R. Vodehnal, Velké náměstí17. do domu čp. 222., Karlova ulice S 7 dellastávníobješnío beze

Veškeré opravy ve svýchodborných dilnách rychle | vedle továrny (p. K. V. Skuherskéh:). PNY“Nesčetná veřejná| písemnápochralnáuxná (951

Cenníkyzdarmaafrance. bug Hr dl Založenoroku1836. LYz.s.r.0.C
PžniCe nábytku otevřenabude

vdoměproti Adalbertinu,AkciovýkapitálK4,000.000. VkladycaK15000.000.

Česká bankafiliálka v Hradci Král.
Centrála v Prase. Fillálka v Liberci. Expositura na Smichavě.

s W Eskont směnek a faktur. R
25 Koupěa prodej cennýchpapírů a losů. Výměnakuponů, taženýchcennýchpapírů, devis a valut. 86“ Vklady na knížky a běžný účet 4|—4'| : S

i Bursovníobchody."Z.2£"*
Úvěry všeho druhu.

s4 | Velkoobchod uhlím a koksem. %

" u Oddělení pro nboší. “ “
CSSD | Úředníhodiny od S. do půl I., od půl 3. do půl 6. | UC.UTXY

A PPM ————
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na čtvrt roku 2
půl roku b

————
Čislo 11. | Předplatné dj

s . eo © „ o

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CU HRADECKRÁLOVE.CC

za r. 1868.
- Přijímá -| Akc. ka itál: | Provádí ve

vkladyna $ K 15,000.000 preté vá
knížky vkadníj Res. fondy: renské bor

na úrok K 2,500.000“- | sovní obchody.44 kar
kua k“ FIMÁLKY:| náma

Na účty dle Prah“, Uhlí
- ujednání. -Jičín, a cement.

- Bemily, 
- Turnov, 

Krakov.

Zednářská syobodomyslnost.
Bescitná tyranie, jakou páchají moderní

voloomyšlenkáři všude, kdekoli se dostanoo
k moci, má býti nejvážnější výstrabou všem
lidem, jimž není svoboda pouze prostředkem
k podvádění bližních. S ničím se nešvindluje
v Dynějším století tak banebně jako se slovem
„svoboda.“ Nikdy tyranie neukrývala 4e za štít
svobody tak drze jako za věko nynějšího. Pod
klobonk svobody moderní eskamo'éři vpašo
vali tolik aorovostí a okovů, že pojem snáše
livosti a volnosti jest naprosto zoehodnocen.
Nejfanatičtější tyrané, kteří připravojí za ka
lisami otroctví, mámí lid zvočnými hesly, aby
jim vběhl do smyčky. A kde prostí lidé pu
ekytn:u despvtům z neznalosti jejich povahy
pomoc, tam nastávají pro svobodu často horší
poměry než v káznici.

Nyní jest nutno obracetí pílbý zřetel
k Portogalsko, za jehož nynější nové avízele
odpovídati musí výhradoě samozvaná vláda
sodnářská. Volnomyšlenkáři za vlády Manue
lovy vybíhali na výšiny a břímavým blasem
žádali „lidovou svobodu.“ Zatím však způso
bili převrat za pomoci zištaých, proradoých
úředníků a důstojníků; a pak hned se starali
Jišácky o to, aby lidové vclby do slibovaného
zreformovaného parlamentu' byly 00 nejvíce
oddáleny.

Doší zednářské revoloce byl Magelhnes
Lima, který předtím s odporným farizejstvím
se stavěl jako ubobý, pokojbý mačedník;
sjesdu „V Myšlenky“ r. 1907saslal list, v němž
omlouvá svou nepřítomnost takto: „Viova je
tu reakce, zosoboěná v portugalské vládě,
vládě porversní a orašedníci evobody. Byl jsem
napřed pronásledován soudně pro přestupek
tiskový, po té denuncován úřadům jako spolu
vinník ve vzpoaře proti presidentovi říšské
rady, a posléze byl můj časopis na 30 dnů za
staven; pohnutek nešnám (!?), nebyly mi ře
čeny.“ Takovoa hadí přetvářka si osvojil
člověk, který již tehdy měl v race všecky
hlavní dráty revolačního telegrafo. Kdyby
nyDÍ někdo proti portogalské vládě v samém
Portogalsku řekl, že jest perversní vražednicí
svobody, hned bade dán zcela jistě do krimi
nálu jako nebezpečný bařič. (Lima však, píšící
ta ulova v Lisaboně, zůstal na svobodě.) Vždyť
bezchorakterní ochvatitelé moci 8 inkvisiční

přísnosti pátrají po „spiklencích“. V zemí, kdeatolický redaktor byl surově zavražděn, kde
sjednaná lusa pustoší a vybíjí katolické re
dakce, každé podezření z odpora protí sed
nářům jest trestáno se vší bescitností.

„| V Portugalsku kvete ještě horší denun
ciační Špebounství, než jaké řádilo ve Francii
proti katolickým důstojníkům. Jak zuřivé jsou
pronásledování za vlády presidenta Bragy lidé,
kteří si dovolí pronésti svobodnější náhled,

——.

svědčí tento případ. Dr. Joao Bentes Castel —
Branco, lékařský juspektor v Jisabonském pří
stavě, byl na palubě lodi tázán od několika
Brasilčanů, co scudí o portoga'ských poměrecb.
Odpověděl, že dle jeho sookroméhu mínění
nejsou valné. A hued se dostavil za tato zcela
nevinná vlova drakonický trest. Ačkoli jest

sa nejproslolejšího lékuře v městě, schystána
píská pomsta. Lékuř obžalován, že provádí
vejápornější propaganda proti oovémo způ
sobu vlády a byl sbavem na doba 6 měsíců
svého úřadu.

8 aotorickými revolucionáři zacházela
vláda Manaelova jako 8 máslem. A byl-li ně
který sbojník zavřen, bned houkala zednářské
děla naučená hesla o svobodě tisko, svědomí,
spolčování atd.! Nyní však vláda potlučovalu
nebo komolila telegramy, zvěstojící pravý stav
věcí, zastavovala nebo aspoň přísně pokutovala
časopisy, které se odvažovaly pověděti poohvu
pravdu, poněvadž skutečnost mluvila přímo
příšerné. Právě když zednářští „zastánci lidu“
chopili se vlády, následovaly t-k obrovské
dělnické stavky, jakých př.dtím nebylo. Po
měry staly se krajně rozháranými, ale — mla
vit Be O tum nesmělo.

Za vlády královské bylo dovoleno repu=
blikánům oslavovati manifestačně vraby krá
Jovavtoe DonaCarlosea jeho nejstaršího8ypa.
Naopak zase Lima se chlabil pražskémo sjezda
HY. M.“, jek volnomyšlenkáří za vlády krá
Jovské překasili a rozptýlili processí, konané
u příležitosti oslavy stého výročí ev. Antonina
Lisabooského. Lima připsal: „K tomato se
směšnění přispěla či:
kovitská; dříve připravěná kruhem radikálních
repoblikanů, odkad vyšla propagační skupina
této společnosti.“

A za vlády ropnblikánské? Před B nedě
Jemi v Coimbře sjednaná cbátra zpostošila ka=
tolické kloby, přerašivši předtím smuteční
slavnosti stndujících na paměť zavražděného
krále. Slavnost ta vymykala se ráza mani
festačnímu, ale studující ueměli avi při účasti
Da regoiem pokoje. Když napadení žádali za
policejní ochrana, odpověděli policisté, že stu
dentům monarchickým ochrany ueposkytnou.
Byli ovšem strážníci velmi účelné zpracování
s hora. A když se luza lirnula do klabovních
místností, nebylo po roce ani jediného stráž
nika, ačkoli byl přednosta policejní stráže od
ntadentů zpraven o tom, co se připravuje.
Mesi pustošiteli bylo mnoho republikánských
předáků.

Když dílo zkásy dokonáno, prohlásila
vláda, že učiní vše, aby útočníci hyli potre
stání. Této zednářské lži a přetvářce však
strhli masku sami pastošitelé bezděčně sice,
ale výmlavně. Když strážníci k vůli formě na
oko bledali vinníky v lese, dali se randálisté
fotografovatí na náměstí (vzdáleném asi 300
kroků) novinářským fotografem-amatenrom při
elektrickém světle. Veškeré illastrované no
vioy portogalské přinesly obrázek té skupiny,
v níž jednotlivci mávali meči, stojíce za ba
rikádami. Tolik troufati si wohli pouze zboj
nici tací, kteří se nebáli ani stínu trestu. Titéž
lidé téže noci přepadli závod vynikajícího vě
deckého, nepolitíckého časopisu „Estados So
ciaes.“ Ačkoli za tento list nábrady v repu
blikánském tisku není, přece musil býti zničen,
protože byl v rukou katolických. Gomes Santos,
vynikající žornalista, správně se vyjádřil:
„Nenávist a zášť proti svobodpéma tisku,
hrůza před vším rozamovým, odpor proti kri
tice vytýkající vady, aurová nesnášelivost vůči
těm, kteří nesouhlasí s tím, co se děje, du
Šení každého projeva kromě vlastního, rdou
šení myšlenek — vše to svědčí blasitě proti
novému způsobo vlády a vtlačaje jí znak, jejž
nebude možno nikdy sbladiti, emýti.“

Za vlády královské tisíce úředníků účast
nilo se politických štvanic protimonarchických,
tito lidé psali do revolučních listů zcela ote
vřeně; toto řádění odbývala monarchická vláda
obyčejně jen udělováním úředních důtek, jež
v praksl neznamenaly nic. Nyní však na ano

Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

oymní udání a atížnosti bez řádného soudu
jsou odstraňování „podezřelí“ úředníci (i ne
stranní svudcové) beze všech rozpaků.

Teď ovšem zedoáři potřebují jako soli po
tlačení katolických klubů a novio, protože 80
blíží volby. Prostý lid musí býti zpracován
jako povolný nástroj zednářů, protože právě
volnomyšienkáři bojí se lidového hlasování
nejvíce. —

Neborázný Švindl, jaký provedli portu
galští volnomyšlenkáři 86 svobuodoa, mosí býti
vážnou výstrabou všema občaostva evrop
skému, které ostatoé již se přesvědčilo též,
jakou bezcitoon tyranii páchali voloomyšlen
káři Španělští, rasští, francoazští a maďarští.

Volní myslitelé všech zemí tvoří soli
dáraí, jedantnvu společnost. Z té příčiny tedy
ani farizejští volnomyšlenkáři rakouští neod
sazají hrobé násilí, páchané od jejich portu
galských přátel. Naopak bezcitnostta hledí se
všelijak vykracovati 4 Španělský podvodník
Fe:rer jest oslavován dále.

Velice praktickým předvojem zednářským
jsu soc. demokraté, kteří se avi na mnoze
tím netají. Na př. orgán řišsko-německých soc.
demokratů „Die neue Zeit“ praví, že soc. de
mokracie „bude muset poažíti také svobodného
zednářství. Společné s ním zničí se i klerika
lismas .. . Socialismus a svobodné zednářství
své děli od sebe pouze několik předmětů. Ve
základní snaze a. podstatě. jost | svobedné
s:dnářství socialistické . . . Zednářství tvoř
pevnou, trvání schopnon organisaci, jedinou
která jest schopna, stejně jsouc silná, čelit
církví, s níž bojuje.“

Jak pomůže dělnictvo zednářstvo v praksi,

zřízenců francouzských. A právě včera došel
z Lisabonn teiegram: „Stávka dělníků t>váren
na konservy v Setabalu ŠÍří se nyní na růzaé
tovsrny v Lisab-né a v předměstích. Sabko
mitét práce, jenž nescbvaloje energické zakro=
čení vojsku v Setabalu, podal demisi“ Tak
jest tudíž spokojeno děluictvo, které pracoje
výhradně pra — vládaí vojsko. Stávka na
stávku. — Ale co na tom? Společná zášť proti
katolická spojí buháče se svadruhy přece.

V praksi soc. demnokraté s volnomyšlen
kářskými millionáři již dávno proticírkevní
násilnosti a demonstrace páchají rakou svorovu
a nerozdílnou. A jakou svoboda zednářsko
rodá alliance pro katulictvo chystá, jest pa
trno dostatečně. Jestliže rozvaděné tábory rudé
v zemích korany České páchají navzájem eu
rová násilí, jestliže soudruh soudruha připra
vaje v existenci a vyhání ze socialistických
domů, jaké milosrdenství od těch lidí mohou
čekati katolíci? Proto se nesmí dát zmýliti
žádný lidmi, kteří otrockou ohlávku prohlašují
za růžovou stahu svobody.

Politický přehled.
Předloha o opravě apolčovacího sákona, jak

vyšla z ústavního výboru, byla 10. t. m. po
slaneckon sněmovnou přijata ve drnhém a
třetím čtení. Jest tov vlastně návrh soc. dem.
poslance Pernerstorfera, a podán byl již dávno.
Vláda podala zatím svůj návrh zákona, v mnohé
příčině lepší návrh na celkovou změna spolčo
vacího zákona, než je přištípkářké dílo výbo
rové, a chtěla, aby dobrozdání výbora bylo
vráceno, a návrh její byl dán na denní pořá
dek. Ale nepochodila; někteří němečtí nacio=
nálové, radikálové a vídeň. křesť. sociálové
před tím ze zasedací síně vyšli a tak zvítězil
soc. dem. návrh s dodutečným návrhem žida
Koraady. Přijatý návrh spolčovací však sotva
bude schválen i panskou sněmovnou.

Zemědělské resoluce, řadu to zpráv země
dělského výboru, projednávány byly minole
sněmovnou poslaneckou. Návrby ty týkají se
zvelebení pastvin a meliorací lak, šlacinění do
bytší solí, umělých hnojiv, zvelebení chovu
dobytka vepřového a hovězího. Při té příle
žitosti ministr orby pravil, že úplně souhlasí
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u resolacemi a ukázal na opatření, kteráž byla
učiněna v ministerstvu orby v poslední době
ve prospěch potřeb zemědělských. Debata koná
se za úplné nepozornosti a neúčasti sněmovny;
v zasedací síni jest velmi málo poslanců.

Žádnévyrovnání! Zástupci německé národní
rady v Čechách na schůzi v Litoměřicích 9.
března »chválili resoloci, která znamená za
mítnutí každého vyrovnacího pokusu v Čechách.
Žádují národního ohraničení a administrativní
rozdělení země. Výsledky posledního vyrovna
cího vyjednávání prohlašují nedostatečnými.
Naproti toma poslanci němečtí z Čechodmítají
tato litoměřickou resoluci něm. národ. rady a
stěžují si, že „volkerat“ podkopávájejich autu
ritu. Také křesť. soo. „Vaterlaed“ dokládá, že
vyrovnání v Čechách mosí býti provedeno proti
těm, kdož chtéjí bezohledně roztrhnout histo
rickon jednotu země.

Slovanská jednota. Český jednotný klab i
Slovenská jednota konaly porady svých parla
mentárních komissí, 4 usnesly se na důsled
ném provádění opposičního stanoviska k ros
počtu. Jinak jest v řadách Slovanské jednoty
nespokojenost, podrážděnost, čehož pfíčinou
především osobní boj Kramář-Šosterčič, mu
žové to, kteří jsou zvyklí státi v popředí, a
když to nejde, přenáší se rozbroj v celou jed
notu. Také čeští státoprávníci vyslovili se proti
státnímu právu jihoslovanskému a nechtějí
trialismu, poněvadž by ním severní Slované
byli oslabeni; proto rozladění mezi Jibo
slovany.

Bar. Bienerth v úských. Poměr mezi bar.
Bienerthem a pokrokovými Němci doznal znač
ného skalení. Pokrokoví Němci odhlasovali
totiž v delegacích velké vojenské úvěry, nyní
však zdráhají se hlasovat pro půjčku, kterou
vláda vřadila do rozpočtu a která je určena
na úhradu vojenských nákladů v delegacích po
volených. Křest. sociálové němečtí na záchranu
bar. Bienertha domlouvají něm. etranám po
krokovým, aby povolili, co v Pešti alíbili.
Drubá mrzutost vlády s něm. pokrokáři tkví
výjjich výletu do Říma na slavnost sjednocení.
Křest. sociálové a kruby katolické činí za výlet
zodpovědným bar. Bienertha, který nepostaral
se, aby vládní strany od podobného počínání
opustily. Bar. Blenerth prý nadhodil, že ná
sledkem počínání vládních stran bude uučen
obrátit se na Čechy. Ovšem to jest poslední
etanice Bienertbova, kde 86 Čechové jistě ne
zastaví.

Ze sněmovních výborů poslan. sněmovny
poatá k sobě pozornost výbor rozpočtový. Jest
ta zvláštní většina vládní, která nemá abso
latní většiny ze všech k hlasování oprávněných,
a která jest většinou jen proto, že celá řada
lidí je na rozcestí, kam se přikloniti — a

roto, aby se nemosila ani tak aui onak roz
odnonti, odejde před blasvráním. Resolnce

posl. Šrámka, Šilliogra a Choce. aby rozsndky
správního sonda byly vydávány v řeči stiž
nosti, byla 20 hlasy.proti 16hlasům schválena,

Výsmamné. V rozpečtovém výboru dotkl
ee ministr vnitra hr. Wickenburg také sčítání
lidu. Přišlo prý 163 protestů vd židů proti
trestům vywěřeným jim za to, že zapsali ži
dovský obcevací jazyk. Všem protestům vybo
věno. Že by taué byly došly České protesty a
že by byly vyřizeny příznivě, o tow. pan mi
nietr — ani mukl

V Uhrách nařídila vláda, aby výsledky
sěitání lidu byly zpracovány co nejdříve, aby
na základě nich vybodována býti mohla i vo
lební oprava. Košut puk prohlásil se přímo ne
přítelem všeob. rovného práva blasovacího.—
S Rumony počali Maďaři zase vyjednávatí. Ru
muni žádají 40 mandátů, poažívání romanštioy
před soudem, při vyučování náboženství a sa
stavení všech politických processů.

Mobilisace ve Spoj. státech Severoamerických.
V Mexika' bvaři revoluce, následkem čehož
příelašníci Spojených států cítí se ta ohroženi,
revolucionáři překročoji americké hranice a
dopravují podloadně sbrané do Mexika. Proto
Spojeté státy mobilisojí svou armádu,

Zprávyorgan.a spolkové.
Černilov. V posledním čase katol. Jed

Dota pořádala řadu pěkoých poučných a časových
přednášek. O tisku promluvil slovutný řečník vldp.
Dr. Reyl. — Obětavý p. redaktor Šapka předná
šel v Bukovině a Libranticích o křesťanském 80
cialiemu. Přednáška v Libranticích byla tím zají
mavější, že mnozí „taky—katolící“ pustili se do
debaty, ve které nadobro podlehli. — © jarních
prácech v sabradách vykládal známý odborník p.
Hdící Ant. Šteffek. Při této přednášce vyložené
výšivky českých vyšívaček se sájmem byly pro
hlédnuty. Dp. J. Petrásek navásav na feuilleton
o Macharovi (v Čecha“), promluvil o důležitosti
dobrého tisku a dp. Václav Havrda o poměrech
v Římě vzhledem ke brubým útokům Macharo
vým. Orlové z Hradce Králové sa veliké pozor
nosti všech přítomných předvedli cvičení prostná
i na bradlech od jednoduchých až k nejtěžším a
byli sa své znamenité výkony vědy boařlivým po
tleskem odměněni. Třeba takových cvičení na
venkově více a častěji, aby „Orel“ venku nalezl
více pochopení a podpory. — Divadlo „Ona něco
ví“ sehráno bylo k uspokojení všech návštěvníků
i účinkujících a blížící se máj, doufáme, že zase
něco přínese. Zdař Bůhl

Pardubice. Sdružené katol. epolky v Par
dabicích pořádají v neděli 19. břesas 1911 v 7
hodin večer ve velkém sále městské radnice dý
chánek s velmi bohatým a pečlivě nastodovaným
programem. Vstupné 40 b člen, nečlen 60 h.

Žlebské Chválovice u Ronova nad
Doubravou. Místní akupins katolické mládeše
v naší obci stálým cvikem a neobyčejnou pílí
propracovala se z malých začátků v oboru di
vadls tak, že dnes může již vystoupiti směle
v kusech obtížnějších. Dne 12. března předvedla
na jevišti tragedii v 6 jednáních od J. Ladeckého
„Kortan.“Kusvelmiobtížnýknastudování,jakoš
i veliké přípravy vyžadojící v úborech. Kostymy
vesměs dodány od půjčovny divadelní z Kutné
Hory. Nikdy jsme se nenadáli, že by u nás mohla
mládež tak mistrnou sábavo a poučení poskyto
vati. Jednání první představaje počátek touby po
vyváznutí z roboty na panství mladého hraběte
Adolfa r. 1775 v jihovýchodních Čechéch. Cel
kus má ráz „Jana Výravy.“ Jednání druhé vrcho
v líčení chontek mladého hraběte, an klame chudé
děvěe Marii, schovanku starého Boreše. Když zkia
mání jest skončeno. dovídá seod Boreše, že Marie
jest jeho sestrout V jedoání třetím jest význačným
trest Borešův v kládě a trest Marie postavené
na pranýř. Úchvatný jest monolog Kortanův o 8v0
bodě, o míš přináší zprávu « města. Kulminačním
bodem jest jednáníčt derobota jest zrušena, |
lid se bouří a návodem Kořtanovýmžene útokonm*
na zámek s snaší se mladého hraběte zabíti, oož
se Kortamovi zdaří. Zde chvěje se hrabě na celém
těle. před smrtí při účtování za savé hříchy, což
mistrně s vervou podal p. Polák, a prosí úpěnlivě
Kortana, by mn popřál aspoň jedné noci ještě,
by se mohl smířiti s Bobem a káti se za všecky
své zločiny; než maroč. Kortan hraběte zastřelí.
O hraběte před skončevím pokouší se Eílenství.
Na povel Kortanáv mladý hrabě úpěnlivě se před
amrtí modlí. Tak hladce a s náležitým počhope
ním podával Kortam Svoji obtížnou roli. Stařeček
Boreš a Váchou osvědčili se co staří barcovníci (
herečtí. Ušlechtilým výrazem řeči a přirozeným
přednesem líbila se Marie. Jednání páté koočí
sebevraždou Kortana, když do vesnice přijde vojsko
a Kortaa má býti za všecky vydán. Veřejměpro-|

[rujemo obdiv nad pílí, 8 jakou kas tak obtížný |yl nastodován. Přejeme skupině mnoho sdaro a
voláme s plna srdce dalšímu působení „Zdař Bůh!“

Záboř m. L. V neděli,dne 12. března t. r.
o 5. bod, odpol. zdejší křest. sociální lidový spalek
pro Záboř n. L. a okolí pořádal avoji másíčaí
členskou schůzi. Do této uchůto byl pozván slo
vutný řečník s spisovatel vidp. dr. Joscf Kašpar,
e. k. professor a katecheta v Jičíně. Přednášel „o |
původu šivota.“ Předaéška tato byla v pravdě vě
decká, přednes živý, poutavý, takše každý, až na
nepatrné výjimky těch „moudrých“ byl přímo
nnešes. Krátký obsah řeči byl sal tento: Výklad
pojmu živote. Každý rozemná bytost živou od se
živé Vylíčil nám život, kterak se jeví © přírodě.
Život pod drobnobledem, život ve vodě. Život, jak
se vyskytuje v jedn.tlivých vrstvách kůry zemské.
Postupoval od nejnižší vrstvy kůry zemské, a po
ukesoval, které živočišatvo v ní žilo, až přišel
k vretvé kůry zemaké, na které mohl žíti král
všeho tvorstva — úlověk. Dokásal, še život na
semi není věčný. A když dokazoval, še nic ži
vého nemohlo povstati samo se sebe, že tedy ně
jaké bytost živá musela sde býti, tu každý cítil
to Již sám, co přijde, totiž, že tou bytostí je Bůb.
Slora vdp. dr. „Credo“, „věřímv Stvořitele Boha“,
ta působila na nás mocným dojmem, a věru že
mnohéma slza vkrádala se do oka. Přednáška
sama byla protkána humorem, mnobými poutavými
episodami, výroky slevofch učenců na poli vě
deckém a některými vhodnými obrasy. Po řeči
poděkoval náš předseda p. V.Charvát slovatnéma
p. řečalku za tak krásná slova. A my ještě Jednou
voláme: „Zaplať Bůb!“ A těšíme se, jak nám
olíbli vidp. doktor, čo más zase mavětiví a mile
poučí a pobasí. Zájem o tu přednáška byl velký.

Vy 250 osob sešlo se u p. V. Kopáčka; takže -sál
vpravdě byl naplněný. Zajímavým jest to, že na
přednášku přišli ostatní strany, jek agrární, tak
i sociální demokraté, kteří toho dne pořádali: ve
řejnou schůzi a z ní šli někteří přímo k nám.
Čekali asi, že budeme štvát, ale zmýlili ve. My
jsme tím dokázali, že ataráme se o poučení lida
našeho a ne o štvaní, jako jiné strany. Nás jen
těší to, še nepřátelé naši poznali, jak my pracu
jeme ve spolku ve prospěch svého Jidu. Přednáška
ta chválena i od našich nepřátél. Do schůze přišlo
hojně obecenstva z okolí. Z Kolína (6 pázů s p.
předsedou Koudelkou), z Kladrab, s Radovosalc,
ze Lišovic, z L. Týnice, horliví našinci ze Salovic
atd. a se všech obcí naší farnosti. Zástoapena též
hojně inteligence. Další naší činnosti voláme:
Zdeř Bůhl

Kměšlce m Ronova m. Doubravou.
Neveliká obec sdejší anaší ze státi v popředí
ruchu křesťansko-8ociáluívo. Odbočka hospodář
ského sdružení vymanila obecenstvo £o vliva. 86
mitskébo a oplatnila heslo: Svůj k-svému! Jen
ku prospěchu všeho občanstva jest, že nyní u
vyklo již obraceti Be s nákapem všech bospodář
ských potřeb na své sdružení, jehož výhody ma
učilo so znáti a dovede jich si vážiti. — Sdružená
pak mládež během másopustu pilně cvičila se, aby
nám uchystala dne 12. břesca milou zábavu
traškon Hiavatého: „Osndné jmenisy.“ Jednotlivé
úlohy byly v osvědčených rukou a dle toho a. vě
nované píle vyspěla souhra v záslužný potlesk.
Páni akademičtí malíři Relink a Vltavský před
stavili obecenstvu znamenité své. umělecké půso—
bení, kterým ploě zaujali pana Kocourka a. jeho
celý dům: paní Kocourkovou, Bětuško kuchařio
i Jobana domovníka, až přišly. osudné jmeniny
s nevioným dárečkem, s nímě nejvíce zkusila vý
mlavná paní Klaačková; nastalo rozuzlení a šťastný
konec 8 manželekým napomenutím z vlastní zku
Šenosti pana Kocourka. I mercší úlohy, Elly mo
delky a Vobořila, policejního úředníka, pěkně při
léhaly. Proto 8 Augelem provoláváme: Eviva
signore Kocourek, oviva Bsignora Kocoarková, ať
žije naše snaživé mládež a opětbrzo nás novou.
hrow pobaví! Číle vpřed!

Červený Kostelce. Vosvátek.25.břesna
t. r. (o 8. bod. vočer) a v neděli 26. března L r.
(o 4. bod. odpol.) v hostinci p. Staz. Chrásky
přednášeti bade vip. Frant. Prudáč, kaplan osvém.
výletu: Tyrolskem do Benátek, se 100 barev.
ovětel. obrasy. Táž přednášía bude v Olešnici *
vhostincip Jos.Mrdílka2. dubna.t. z 0 8
hod. večarné.

KLibětát. V noděš, dao 12: března uspo

Šimáčka, při níž promlavil p. Alois Petr z Nové
Paky o otázce dělnické a křesťanství. Již předem
dalo so očokávati z horočné agitace protivných
stran, že sohůse bude nevbyčejné živom a také
proto, že Košťálov jest sídlem. fenatické agitace
protilkěvsfanské, velého počta sociálních. demo
kratů s aparchistů, lidí to bes všelikého nábo
žeaského vysmání. © 7. hod. ročer sahájil důvér
ník p Prant. Těhalk z Bibštátu ocházi aa veli
kého účastenství;nvitav věechay přítomné, udělil
slovo mladéma sice, ale velice. nadanéma řečníka
p. Petrovi. Řeč jeho. hodina trvající byla s po
čátha s všestrannee pozorností sledována, když
mluvil o zámiku otrootvů opovznesení práce i děl

mesla i platy dělnictva byly oložné i ceny po
travia poměrně nízhé. Později vlivem liberalismu
vše se zhoršilo. Potom mluvil © mizeraých pos.
mérech nynějších, o nedostatečném zákonodárství:
pro dělníka, ©továgních inepekcích, práci žen,.
sdražování požraviu a jiných příčinách, které ma.
dělnictvo těšte doléhají. Naproti tomu uváděl
spravedlivé požadašky dělniciva křesťanského 4
důležitost awépomosné organisace. Hlasatelům rov..
nosti, svornosti bratrství a svobody dělalo se
horké; prebo si ulovovali různými posnámkami

jako: „S tim přicházíte pozdě IS a pod. Po skončené dobřepromyšlené i p. Petra nastal žeč
nieký turnaj. Pan Petr ihned reagoval na to „při
cházení posdě.“ Což movolelo křesťanství jiš od
počátku: „Hoden je dělník mzdy svó?“ Nemá
nad dělník: dle evangelia práva na život člověka
důstojsý? Poádě nepřicházime,zásady apravedi
mosti bájilo křesťanství vždycky. Ci snad z těch
požadavků již všechno dosaženo bylo, še bychom
my přichaseli pozdě? Nikoliv. „Musíte poslouchat
ve všem vrchnosti, kieráš jest — jak říkáte —
od Boha“ ulehčil si jiný anarchista. Ve všem
pikoliv, jen ve věcech dovolených, neboť i nám
náleží práva, kterých ani vrobností si nesmíme
mechati odejmouti. — Přátelé volnosti dostávali
čím dál větší kuráž, nejraději chtěli mluvit všíchni
najednou, čímž povatával veliký rámus, tskže se
strany předsednictvai rorumadjšíchsocialistů stále
krocení býti moseli. — Díky p. Petrovi, který
chladookrevně odrážel otřepaménámitky nevěreů,
socialistů, anarohistů i pokrokářů, jako jsou: Bo
batatví církve, odpousení Fertera, zbytečnosti růz
vých řeholí atd. Vtom moři tabákového dýmu
byla to zajisté 2 bodiny trvající debata námahou
velice vysilující. Korunou všeho byly výroky p.
Jos. Linka, dilovedoucího v továrně pp. St. Hy
blera a V. Kučery v Košťálově, který nám vy
týkal, proš máme schůze při uzavřených dveřícib,



obratemtediviltéopovážii

le kový člověk musí křiťet:„Pryč od 'Říma!" Potom chválilaocialisty, že ne |
první dělnické otásky ujali, Na konec se opovážil |
p. 50s. Línek tázati, co vykonala církev pro lid
stvo, ačkoliv jiš působí přes 1900 let. P. Petr
poukássl jonom na zakládání dobročinných ústavů
od církre, na působení kardinála Maninga, biskape
Kettelera a p. Jos. Lioek umikl. Na konec přece
Jensásady křesťanské od rozamaějších byly asnány,
čímž véčelunaší schůze dosaženo.

Pelhřimov. Dr. Rudolfa Šetiny:
„Vzpoura v popsionátě“, kteráse 0 pa
mátvém sjezdu králohradeckém tolik líbila, pro
vedena bede dívčím sborem národní jednoty ka
tolické „Třebízský“ v Pelhřimově 19. března t. r.
Badujeme se, že nám bude možno přičiněním pí.
Frenelové, -sl. Holých a p. odb. učitele Hrubante
provésti v našem spolku tak pěkné. jemného hu
moru a melodií plaé dílo našeho skladatele. Vedle
tohoto pěveckého žertu jsou na programu večera
1. V. J. Novotný: Z libických písní „Měsíček
orití“* — dívčí abor. 2. K. V. Hais: „Drotar“ —
recitace. :8.'W. Heiser Op. 30: „Osamělý rov“ —
tenorové solo. 4. G. Fieck: „Holubičko moje,
blavičku skloň níf“ — barytonové solo. 5. J. Č.
Baar: „Býkorka“ — recitace. 6. Karel Pospišil:
„Zastaveníčko v ráji“ — melodram. 7. V. J. No
votný: Z libických písní „Jak se ten měsíček“ —
dívčí sbor. 8. 'B. Peyr: „Nimrodi“ — komické
daetto pro £ mužské hlasy. (Dokomč.)

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanoveníbyli pp.:

Frant. Kočí,kaplan v Žamberce, zas admisistra
tora do Klášterce n. O., ThC. Ant. Mikau, kaplan
v Brandýse mad Orlicí, sa kaplana do Žam
berka, Ignác Dovrtél, kooperator v Klášterci n.
O., za kaplana do Brandýsa u. O. — V Pánu
zegnal: vdp. Matěj Kubek (V Valn.), bisk. notář
a pens. farář Koavaldský, $ 13. bfezna v Žam
berku (nar. 1850, vysvěcen 1874). — Uprásdnila
se: fara v Klášterci u. O. pod patronátemUska
ra svob. pána Parische ze Beafteabergu od 1.
dubna 1911.

Městská rada v Hradci Králové u
činiletdne 18. března 1011 tato usnesení: Pravo
vární měšťanstvo se požádá za sdělení, zda by
souhlasilo se zřízením nového, většíbo vodojemu
na Kozince. — Vzato bylo ma vědomí, žo o. k.
okres. hejtmanství udělilo p. Václavu Boučkovi,
vipárnlku, koucessi ku provozování živnosti vý
čepuické ve spol. domě čís. pop. 202, 203 a 204
s oprávněními: podávati teplé pokrmy, Čepovati
víco a víno ovocné. —Béře te na vědami výkas

hotovosti ze dne 9. břesna t r. — Udě
leno bylo povolení ku stavbě dvoupatrového domu
„pl Ant. Komárkovés hlavní frontou do ulice Če
Jakovského. p. Fr. Černému, mistru sednickémuo,
„« hlavní frontou do ulice Havlíčkovy na parce
lace čis. 12 v bloku JE, ayní na dvé polovice roz
dělené, — Se spolkem pro svýšení lidového bla
bobytu se adělí, že nelse dáti povolení ku stavbě
truhlářské diiny na parc. čís. 17322 v dělnic.
bloka čís. VII, pokud ae přední dům současné
starěti nebude. — Povoleno bylo stísení krámu
p. V. Vejdovskéma v domě čp. 345 v Komen
skébo třídě a postavení výkladní skříně na pod
síní doma čp. 147 p. J. Srajbrovi, krejčímu. —
Žádem p. MUDra A. Gutha sa udělení povolení
ku parcelaci posemku čís. 174-1, ležícího vedlo
domu čp. 427 p. F. Peška při hranici obce Praž
ské Předměstí v bloku VL postoupena byla měst.
zastopitelstvu. — Udělena byla jedna mirořádná
podpora chudinské.

Výborobchod. gromia a IV.živnost.
opoločenstve v Hradci Králové usnesiy se na
společné echůsi dne 2. března t. r. požádati své
ústřední korporace asvé poslance, aby proti usne
Bení vojenského výbora a dalším požadavkům c.
a k ministerstva vojenství 00 nejrozhoduěji pro
testovali, poněvadě by měly v zápětí nejen osla
benl poplatnictva, ale přímo sničení tisíců samo
statných živnostuíků. Vybísíme i ostatní gremis
a společenstva, uby sledovala činnost vojenského
výboru a proti přemrštěným požadavkům a dal
šímu vykořisťování poplatařotva energicky se o

Valná hromada okrašlovacího spolku
v Hradci Králové koná se v pondělí 20. března
1911 o 7. hodině“ večerní v místnostech Besedy.
Pořad jednání: 1. Čtení zápisu poslední valné
hromady. 2. Zpráva jednatelova. 3 Zpráva po
kladníkova. 4. Zpráva revisorů účtů. 6. Volba

pon členů výbora. 6. Volné návrhy. Poaa. Nesejdo-li se v ustanovenou hodinu dostatečný počet
členů, koná se valná hromada o hodinu později
sa každého počtu přítomných. :

Rvojsikova přednáška o Japonskaa
jeho obyvatelích koná se jiš tuto neděli ve 3 hod.
odpoledne a o půl 8. hodině večer v Klicperově
divadle ve prospěch spolku as podpora chudých

stadujících. Přednáška bude doprovásena 250 svě
telnými obrasy, jet jsou v ohledu uměleckém
pravým uniketm. Oestovatel ve dvoubodinné řeči
premloví o blevních charakteristických známkách
japonského národa, který v posledních čtyřech
desetiletích vytrvale obrací k sobě zřetel všeho
kulterního světa. I. přednáška pro školní mládež
a její průvodos ná o 3. hod. odpol. Vatupné:
lože 4 K, sedadlo na tribuně 80 h, křeslo neb
sedadlo v přízemí 60 h, sedadlo na galerii 40 b,
místo k stání 90 h II. přednáška počíná o půl8.
bod. večerní. Vstupné: lože 5 K, sedadlo na tri
beně K 1-90, křeslo a sedadlo v přízemí 1 K,
sedadlo na galerii 80 h, k stání 40 h, studující
a vojsko 90 b. Předorodej lístků převzalo z o
ochotykoihkopectví pana B. E. Tolmana.

Městské Klleperove divadlo. Již od
delší doby žádná dramatická novinka nebyla
v Hradci očekávána s takovým interessem, jako
nejmladší plod dramatické tvorby Štechovy:
„Habada a Jordán“, školská komedie o 3 jed
náních. A nedivno. Neboť ohlásila novinářská
a časopisecká kritika téměřjednohlasně, že jde
o dílo ceny nikoli jepicové. Po úspěšné pro
dukci, podané v našem divadle 12. března t. r.
Jednotou „Klicpera“, s potěšením přisvědčili
jsme tomuto úsudku. Pravda: ani námět ani
provedení jeho není zcela originelní, nicméně
dotýká se drama to cíle opravdu vážného,
jednoho z největších problémů našeho národ
ního života: obecné školy, řešíc otázku s ote
vřenosti a porozuměním opravdu uznání hod
ným. Jsme sice toho názoru, že na mnohých
místech obrazu svého nanes! Štech barvy příliš
ostré; zajisté nechtěl karrikovati působení na
šeho učitelstva vůbec, neboť pak by to bylo
nespravedlivé. Jest ovšem problematická otázka,
zda hraní toho kusu před velikým počtem mlá
deže jest příjemné a prospěšné pro obtížný
stav učitelský vůbec. Štech jako bývalý učitel
vystoupil energicky, aby ukázal na stíny mo
derního směru v naší škole obecné. Tolik o
vnitřní ceně dramatu. Konstrukce děje jest
velmi účinná, místy neomylně effektní — spád
děje plynný, kresba charakterů výrazná a zda
řilá. — Hráno bylo dobře. Návštěva byla ve
liká. Byl přítomen i sám autor Václav Šteoh,
jenž byl na konci zahrnován salvami potlesku
a vyvolán na jeviště.

.+ Marie Ladislava. Dne 16. t. m. so

See se světem rozloučila zasloužilá představenákol. Sester d. N. D. a učitelka v ústavě pro
hluchoněmé Marie Ladislava Vrbová. Zemřela
v 49. roce svého života, působivší 28 let ve
zdejším „Radolfinu.“ Vykonala pro dobro a
vzdělání ubožáků obrovskou práci, o které se
na veřejnosti nemluví, ale která přínáší pro
spěch nedoceněný. Tělesná schránka v Pánu
zesnulé bude v sobotu dne 18. března o 9.
hodině ráno vykropena a po skončených zá
dušních službách Božích uložena k tichému
spánku na hřbitověpouchovském. Bůh odplatiž
milosrdné duš. všecky dobré skutky stonásobně.

Kurs ©sbošíznalství kožním (ber
platný) pro šivnostoíky kůže spracající, pro ob
chodníky košemi a výrobce koší hodlá za při
spění technologického musea v Praze nepořádati
ve dnech 1., 2., 8. a B., 9. a 10. dabna 1911
městské průmyslové museum v Hradci Králové.
Program korsu: 1. Úvodní přednáška: O průmyslu
kožním, jeho odborech a o účelu kursu. 2. Surové
kůže, jich vlastnosti se zřetelem na vydělávání. 3.
Postap při vydělávání koží: práce předběžné,
vlastní vydělávání různými způsoby, úprava růz
ných drahů koží po jich vydělání. 4. Posusování
a skoušení koží. Přednášky doloženy budou ukáz
kami hmot, obrazy nástrojů a pocbodů při vydě
lávání a úpravě koží používanými a vzorky růz
ných druhů sboží. Prováděny budou způsoby zkon
šení koží se zřetelem na možné obtěžkání. Určo
vána bude plošaá míra koží osjchovaným přístro
jem planimetrickým i jinak. Kura vyžadovati bude
as 16 hodin vyučovacích i 8 pokusya vycháskami
do závodů. Vyučováno bude vědy od 2—5 hodin
odpoledne. Učitelem kursu bude p. ing. obem.
Rob Urban, náměstek přednosty chem. oddělení
technolog. masoa v Praze. Přihlášky do 28, března
J9L1 správě průmyslového musea v Hradci Král,
Lad. Haněl, m. p., řiditel masea..

V e. z. borním a depositeím úřadě
za příčinou čištění úředních místností nebodou se
dne 20 a 21. března 1991 peníze přijímati ani
vydávatí.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Král.
odbýval dne 14. břesna (£.r. řádoou valnou hro
madu s uneseno vypláceti ow kupon č. 7 divi«
dendu 7%, t. j. K 286—.

Spořitelna králohradescká. V měsíciúporu bylo ulošeno K 3265.29568, vybráno K
197.197-16, tadíš více uloženo o K 68.08862.
Stav vkladů koncem února K 14.94220297. Na
bypotéky bylo norě půjčeno K 133.377-—, apla
eeno K 1500222, na hypotékách koncem února
K 192,:9345080. Zásoba cenných papírů koran
2,694.600-—. Směnky K 119.193-25. Uložené pře
bytky K 629.626'03.

Mistni odbor Ú. E. Š. konal výroční
valnou hromadu dame10.t. m. Při zahájesí schůze

věnována byla vzpomloka dlouholetému činnému
členu odboru punu Josefa Láblerovi, c. k. hlav.
beroímu, jenf mimo jiné četné odkasy zanechal
legát K 400 Ú. M. Š. Na to schváleny byly správy
faakcionářů a panu pokladalkovi aděleno bylo ab
solatorium. Hrabý příjem za rok 1910 činil kor.
7760-81, výlohy správní 12835 K, 7102-99 kor.
zasláno bylo do Prahy, zůstatek K 52947 pone
chán v pokladně. Za činnost ve výboru vzdají se
diky p. Dru Fr. Doškáři, koncipienta v Holicích.
Nu rok 1911 zvolení byli pp. Dr. Frast. Ulrich
za předsedu, Tolmau za pokladoíka, Dr. Hušak
za jednatele, profeasoři Fiecher a Racek za revi
sory účtů, prof. Rejthárek, říd. Ryba, Dr. Klimeš,
prof. Zaopálek, koncipienti Svoboda a Trykar a
inž. B. Vacek za členy výbora. Milho to zvolen
byl zvláštní samostetný zábavní odbor čítající
12 členů. Usnoseno bylo uspořádati Matičaí kon
cert v květnu a slavnost v Červnu £. r.

Pensienevámi. Koncem měsíce února t.
r. odebral se na vyžádaný, trvalý odpočinek
ředitel zdejšího c. k. gymnasia, pan vládní rada
Frant. Ruth a byl mu při této příležitosti c. I.
zemskou školní radou jménem J. E. pana c. k.
ministra kultu a vyučování vysloven dík a
uznání za dlonholeté, velmi prospěšné konání
služby. Před nedávnou dobou dán byl také
k vlastní své žádosti na trvalý odpočinek
dlouholetý professor téhož ústavu pan Ignác
Svoboda, a byl mu rovněž c. k. zemskou školní
radou jménem pana c. k. ministra kultu a vy
učování vysloven dík a plné uznání za jeho
dlouholetou velice úspěšnou činnost učitelskou.
Oběma jmenovaným hodnostářům přejeme, aby
podzim svého života ztrávili v blahu a radosti
v kruhu svých milých.

Rodinná trageodie. Dne 7. t. m. ze
mřel vážený mistr pokrývačský p. Matouš Mo
tyčka. 7 sirotků oplakávalo drahého otce. A
hned 15. t. m. náhle zemřela jeho ovdovělá
manželka pí Karolina Motyčková, jejíž tělesné
ostatky budou pohřbeny v sobotu o 3. hodině
odpol. Smutný stav ubohých sirotků!

Dobřemiee. A zas oheň! Dne 13. t. m.
shořela panská kolna na rozcestí do Kratonoh
a Roudnice. Byl v ní složen oves, který byl
s tíží zavezen pod střechu (leželposekaný skoro
8 neděl, až hnil); a také shořel starý mláticí
stroj. Tudíž škoda není tak veliká. —Jest těch
ohňů v našem okolí trochu mnoho. Letos sho
řely panské stohy v Obědovicích a kolna s je
telem a brambory v Kratonohách, před třemi
roky tři podobné kolny v Dobřenicich.

3+ Matěj Kubek. Dne 13. t. m po delší
trapné nemoci, jsa zaopatřen svat. svátostmi,
zemřel o 12. hodině polední u věku 62 let vdp.
Matěj Kobek, biskupský notář a bývalý farář
kunvaldský, který trávil podzim svého života
na odpočinku v Žamberku. Tělesné ostatky
ctihodného kmeta pohřbeny za veliké účasti
včera v Žamberku. — Služebníče věrný, vejdi
v radost Pána svého!

Vosek m Kměšle. Naše odbočka hospo
dářského sdružení křesť. zemědělců sestavila
dne 26. m. m. ráznou resoluci proti útokům
semity Nathana. Resoluce podepsaná všemi
členy zaslána na příslušné místo.
Uřebochovice. Coje u násnového?Ale

dost. Muobo se u nás mloví o zajímavé schůsí
obecního zastapitelstva i o valné hromadě okraš
lovacího spolku; ale přemnozíkroutí hlavou, jak
je to vlastně možné, že o valné hromadě „Občan
ské záložny“ zvolen byl do výboru p. Bujet, který,
jsk obecně známo, drží palec pokrokářům — 47

asy, kdežto propadl konservativec p. Č. Bouček,
který měl o 40 hlasů více. Inu vadil vtom „kosí
chlap“ v podobě nově objevené formální chybičky
ns plnomocenstvích, ačkoliv dle téže šablony jisté
po 25 let vesele se volilo. To je demokratismns,
co? Palmu ovšem suslouží energický předseda a
velký konservativec (ale za hamnay!) p. Mrba,
kterého svého času pp. pokrokáti jako starého
tatíka z obecalho zastupitelstva něžně vykázali.
V záložně však jeho služeb velice velmi mohou
— až do času — ještě polřebovati. Divíte se
však, že p. Bujet volbu přijal? Inu jedno polské
přísloví ne nadarmo praví: Nie honorówo, ale
zdrówo! Přítomný volič, neklerikál.

Ještě velby. Na pokrokářské výtky od
pověděl p. Vančura, že se súčastnil schůzí
v den určený pro jeho klid, tedy nikoli od so
boty do úterka. Opravujíce takto pokrokářský
omyl, konstatujeme nicméně, že p. Vančura
má funkcí trochu mnoho.

Nechanice. Kdo se chce vycvičiti v ruti
novaného herče, ať vi bere kondice a pecí Mali
nové. „Mé náboženství jest konání dobra“, prohlá
sila osvícená. hlava emancipované dámy a přísluš
ným caesarským výrazem vtváři. To je podivné,
jak smotaně naši osvícenci nrčají podstatu nábo
ženství. Table „Nár. Listy“ zase napsaly: „Naším
nejsvětějším náboženstvím jest aárodnost“ ©Dle
voloomyálenkářů zas jest náboženství „skrašlování
života.“ Hlava se £ toho toéí. Nejlíp ty vssc<v
mudrce svolat ke konferenci, aby konečné ře«.:
sěco soublasného a nopletit lid fraze:ni. — Ale



konečně proti osobníma gusta žádný dišputát. Při
tom nám všsk napadá, proč právě pí Malinová
tak hrdě na své konání dobra ukasuje. Jiní vy
konali o nás desetkrát více, sle nechlubí se. Né
kteří ns př. do polévkového ústava platí již 20
let, ale o těch příspěvcích sbytečně feč Deroz
tabojí, protože povinnost bohatšlob k chudíné roz
umí se mesi křesťany sama sebou. A jestliže po
lévka bude okořeněna nějakou pokr-kářskou frází,
chudák v ní lepší cbuti nenajdo. A konečně pl Ma
linová přece tolik lidatvu se neobětuje jako na
př. skromná milosrdná sestra. A Jest zvláštní, že
ta pokroková rodina tolik horoucích sympatií pro
jevuje soc. demokratům! Ti přece bročí as kaž
dého, kdo má nějaký soukromý majetek. „Konají
dobro“ radostným schvalováním toho, še ve Francii
i chudším kněžím a milosrdným sestrám sebráno
všecko, nadávají „Duržoům“ až hrůza. A — Ma
linovi mají přece vlastní stavení v Plotištích a
cihelen, tedy zrovna v sousedetví soc. demokratů.
Tedy p. Mslioa nepatří právě do jejich majetkové
kategorie. A přece ten veliký průvod ciblářů na
trac konservativcům! © N> — troobu jeme Be
pobavili nad těmi honosnými ale Jacinými vý
levy lásky k rudé straně. Když pí Malinovou
na schůzi byl nucen sám c.k. komiusařoktiknouti,
to snad také učinil proto, že dávala svómu „Dá
bošenetví“ průchod „konáním dobra“ ? Jen tedy
rychle k dílu vášnému! Chcete-li hodně cechaní
ckým prospěti, myalíte-li to s prospěchem lidovým
vážně, psk se postavte směle a důsledně proti
pokrokářeko-rudozelené klice, která proplýtvání
frásemi sanedbale tolik lidového blaha! Fak se
bndete moci chlubit apíše.

Zelemá brána v Pardubicích. Pardu
bice nemají věží chrámových jako bývá v jiných
městecl, za to mají jiný atavitelský skvost a to
pověs.nou Zelenou bránu. Zolená brána má pro
Pardubice výzoam historický a přitom význam
aesthetický. Bez Zelené brány nelze si Pardubice
myaleti. Zelenou branou nabývají Pardubice svého
určitého rázu. Nebýti Zelené brány, vyblížely by
Pardobice jako rozlehlá veliká vesnice někde ne
severu u moře baltického. Zelená brána je pro
Pardubice nejhezčí „tavitelskou památkou, na níž
se zálibou apočívá oko každého, kdož k Pardu
bicům se přiblíží. Pardubice jsou také Zelenou
brapon brdy. V poslední době se jedná o doko
malou opravu této pardubské stkvostné památky.
Původci její jsou Vilém a Jan s Pernštýna, kteří
ji dali vystavěti Jiříkem Znojemským ca počátku
16. století, Úprava brány naráší na některé vážné
překážky, které působí různá stavební hmota
brány. Dolní část jest vystavěna z čediče kuně
tického a ten nechce držeti omítku. Druhé patro
jest z cihlových a kamenných úlomků a natěch
se drží omítka výborně. Třetí patroje práce mo
vější dle návrhu architekta Mok:sz plskových
mohotaých kvádrů. Tam původné byl ochoz,který
byl později zazděn a nyní měl býti znova upra
ven, ale siloó pískové kvádry jsou tomu na pře
kážku. Jednotoá s bistorickému rázu odpovídající
oprava Zelené brány jest tudíž komplikované a
nelse ji tak enadno rozřešiti. Musejní spolek
města Pardobic věnuje bráně oelou svoji pOsor
nost a usiloje všemožně o nejdokonalejší její ú

Ly Centrální komise pro staré památky vefdni jeví pro Zelenou bránu čilý zájem — a což
jest zajímavo — sám následaík trůnu ujel 86
v centrální komissi pardubské Zelené brány, sby
byla nejen zachována pro budoucí věky, alo též
důkladně srestearována. Silné otřásání, které pů
sobí projíždění těžkých erárních antobusů skrze
bránu, dalo podnět k tomu, aby celá Zelená brána
apista byla silnýmiželeznýmiobručemi. Tutoottá
sání branou působí také, še omítka s brány čim
dále tím více opadává. — Svého času byly na
Zelené bráně také zvony chrámové.

Okresní nemocnice v Pardmbicich
Bporná záležitost nemocničaí se zdánlivě ukoočila
tím, še dosavadní předseda nemocničního výboru

. Benáček na tuto bodnost resignoval a místo
eho zaujal p. Jakl. Primář ze pomoci strannického

tisku a hlavně lékařské organisace přemohl svéno
soupeře a perdabská okresní nemocnice bude krá
četi ve starých kolejích jako před tím. Okresní
výbor bude platiti a mlčeti a primář v nemoceici
povede dále svou jako dříve. Pardubice badou
míti o jednu sensací mécě a místní noviny přijdou
o vítanou přilešitost klanění se a přeceňování svého
nadělověka a skandalisování svých | odpůrců.
Pravda dostala sepoň ma pobled motaý poliček, ale
to nevadí; jen když byl zachrápěm pardubský
Aeskulep s rudým karis a ns tom ostatním
scela nic nesáloší.

Holohlavy. (Svatokrádeš.) Hrosná avalo
krádež apáchánavnoci s8. na 9. březenvdě
kanském chrámu Páně v Holohlevech. N
slosyo vypášil svatostánek a uloupil s něho
borium i s posvěcenými hostiemi, s ulohá male
zeny 3 na dlažbě chrámovév presbytéti. Do
sod není vysvětleno, jakým způsobem mčema ten
do chrámu vnikl. Pomsradě okao nikde nebylo

o, soudí se, že se nechal ve středu po
taši ev. v kostele savříti, tam celý dem prodlel a
k rámu ve čtvrtek děsný svůj čin provedl. Ualk
mouti se snažil nejdříve dveřmi, když však se mu
to o, pomocí žebříku, jehož se užívá přičištěníkostelaašerděodkorouhvedostalse na

kůr, odkudě shroutil mříže, nalézající se v okně,
aby se jimi mobl provlécí, načež po hromosved
nim drátů apustil se k zemi. Stopy, 8 nichž pa
trno, že měl galoše, vedly kolem kostela a pak
sm.zely Rozechvění věřícího lidu, který ve čtvrtek
do chrámu Páně na mši svatou 6e dostavil, když
viděl ta spoustu v chrámě, bylo nesmírné. Jsou
to věru smutné časy, když již ani naše svato
stánky nejsou bespečny před bostiemi v lidské
podobě! Jest proto třeba nejvétší opatrnosti a 0
besřetnosti! Na namířenou svátostného Krista po
tří neděle ustamovená před vystavenou Nejavětější
Svátosti pobožnost. Účastenství věřících při po
božnosti prvé, konané miaulou neděli, bylo ve
liee četné.

Ze Wmlřle. (Divadlo.) V neděli 12. t. ©.
sehrál divadelní kroužek křestansko-Saciálaího lí
dového epolku divadelní představení „Cikánčine
pomata“ od Bognera. Ačkoliv drama to vyšsdovalo
na účinkojí-ích značné vyškolenosti, přece všichni
účinkující pílí svou překonali veškeré obtíže a
zhostili se svých úlob k největší spokojenosti obe
censtva. Zosmenitými výkony svými ubájili dobrou
pověst, kterou v dřívějších představeních si zís
kali. Návětěva byla tak četná, že sál byl v pra
vém slova smyslu přeplněn, ač mnozí ještě neob
dršeli místa. Jest to důkazem, že divadelní před
stavení, pořádaná křestansko-sociálním spolkem,
Cim dále těší se větší oblibě. Toto vědomí můte
usšim sdatoým ochotoflkům,jimě k jejich čestaému
vystoupení a úspěchu gratulojeme, vším právem
lichotiti. Buďtež jim vzdány za jejich ušlechtilé
snahy nejvřelejšídíky| Zdař Báb!

Dobruóka. Doe 10. břesna 1911 „Podkr
konošské Rozhledy“ přinesly správu, Ze občen
Hejslar v Dobrušce peřinu po somtelé své dceři
vysypal do protékajícího městem potoka: Dopiso
vatel měl asi vlčí mlha a viděl, co vůbec vidět
nebylo možno. Pan Hejslar peřina, kterou se jeho
nemocná doera přikrývala, nevysypal do žádného
potoka. nýbrž ji prodal jednomu obcbodníku 8 pe
řím v Dobrušce. Ubozí soudruzi, kteří takovými
vymyšlenými zprávami jsou krmeni!

Rychnov m. Km. Péčí obč. besedy bude
sde o velikonocích doe 17. dubna t. r. večor ve
dvoraně Národ. domu pořádén koncert pěveckého
sdružení moravských učitelů. Na programa jsou:
Křížkovský: Utonolé. Dvořák: a) Pomluva, b) Ho
stina. Smetana: Třijezdci. Hegar: Tábor mrtvých.
Janáček: Maryška Magdónova. Foerater: Polní
cestou. Křížkovský: Dar za láska a Smetana: Plseň
na moři. Ceny míst na sedadle: Křeslo O K,
L místo 4 K. II. místo 8 K. k stání 1 K. Dům
jest až na malé výjímky vyprodán.

"Čáslav.Jednota proopravachré
mu Páněnsv Petra a Pavla konalavýroční
valnou hromadu ve středu 8. března v zasedací
síni městské radnice. za dosti značné účasti při
tak málo členech, svláště přispívajících. Pokud
jsme slyšeli, jest jichasi 40, počet to přímosměšný
při těch sympatiích, kterým se těšila akoe opravy
děkanskéno chrámu. Než není divu, když rosmno
šení počtu členstva vzal si na starost výbor, který
zase s obavy, aby nebyla poškozena sbírka „So
kola“, jak přece bylo při jednání konstatováno,
nevešel na nabídku dam ani ze spolku sv. Ludmily
eni ze spolku paví a dívek, jež chtěly provéstí
agitaci dům od domu. Zdá ne, še tyto divné ná
bledy a názory také působily onu ledovou náladu
valoé hromady, še to až saráželo. Parkmistr p.
JUDr. Zimmer zabájiv valnou hromada, udělil
slovo p. řediteli měst. úřadů J. Dlabáčkovi, jenš
přečetl protokol valné hromady a po jebo schvá
lení obšírnou s pečlivě zpracovanou jednací zprávu,
která však spíše byla správou o restaurační kostelní
čipnosti městské rady než o Činnosti jednoty.

Zpráva ta Kanodvýš bude v místním Časopise apřináší postupný výčet prací vnějších i vnitřních
loni a letos na chrámu provedených. Ka konci pak
připojena byla účetní správa o stavu pokladny,
jež vykasuje celkový příjem 15.490 56 K. Co pře
kvapilo při tom, byl veliký přes 400 K obnášející
oboos odpisa nesaplacených přlepěrků. Zajisté
Jenom vinou dříve nedobře uspořádané sběrate'
ské činnosti, ač prý při tom nacházejí sei obnosy
aakládajících členů, kteří dali se zapsati a pak
byli vypuštění. Proč s kým. nevíme. Ze sebran
příjmů jednoty povoleno 15.000 K na krytí výloh
a vnitřní opravou spojených, neboť s peněz sub
vencem! a příspěvkem města nabytých vyčerpáno
11981995 K. Do výboru jednoty svolem sa p.
e. k. So. rada G. Scbejbela p. Hósoler, mydlář.
Při volných návrzích, k niet se nikdo nehlásil,
osoamuje -purkmistr p. JUDr. Zimmer, že byl
s členy městské rady a vdp. děka.om u J. Er.
nejdp. biskápa Královehradeckého se Žádostí o vy
svěcení kostela s předchásející dřívejší bemodikoí
o Velkonocich. Odpověď zněla vůak, že to mení
možno, úeboťbesedikos povoluje se jenom v tom

podě, še má ku konsekraci přijítí až po delší
doběs tu jest rozdíltolikodros měsiců.Aby
obchodniotvo, jež na meotvirání kostela naříká,
bylo upokojemo, bude s komsokrací spojeso odě
lování svátosti biřmovánía budou slavnosti trrati
tři day, takte lzo doufati v plnom náhradu. Když
bylo ještě na dotas p. řed. Čermákadánoujištění,
še oprava dubových lavic děje se ne vší možnou
obezřetnosti, byla valná hromada skončena. —
Přednáška dr. Matiegky o taksv.kostech

ZMkových, pořádané městskou redon v místaoe
tech Dasfkova divadle, přivábila množství obe
censtva, tak že prostory divadla byly takfía pře
plašny Slovutný osteolog podával tu svoje dů
vody pro pravděpodobnost nálezu. jak svykií jsme
je bylí čísti v referátech denních liutů a ve svlášt
ním článka „Nár,. Listů“ Přidány byly k tomu
zajímavé projekce forografické. Že přednáška ale
dována byla velice pozorně, nelse se diviti při
místním sájmu, k jehož napětí přispěl velice úrodal
článek „Č. Slova“, v němě jest apuzorňována ve
řejoost, Jak ledabyle jednáno bylo s počátku s ná
lezem a v němě pisatel pověstné dostičky vlastně
se ukazuje vo světle snamegitého patriota, který
chtěl tímto makavým důkazem probuditi netečnost
a lhostejnost patřičnýchkrabů. - Vojitbova
deska. k vůli níž svedeno bylo tolik papírových
i slovaích potyček, dostala konečně své Čestné
Místo opět na stěné kostela. Myslíme, že moblo
býti maobo trpkostí ušetřeno, kyby naši otcové
mésta snali také déjiny města a'jeho jednotlivých
korporací. Zvláště jsou-li to těchto korporací —
předsedové! Kdo chce věděti, jak si město bar.
Voitha vášilo, ať ci jenom přečte „Památník o
cbotnického divadla“ vyd. r 1893 a zamyslí as
oad str. 32. To mluví dosti zřetelné, nehledé ani
k jinéma!

Od Železných her. V jednom « pře
deálých díeel uváděli jste, že agrární dtáb
pražský atrojí pro Čáslavsko kuray, na nichž by
pod rouškou vzdělávacích předaášek vábili vyelaní
fečníci nové stoupsnos do agrární strany. Měly se
takové kursy pořádati v Ronov, ale protožeto je
dosud ještě tuze černé, přeneseny počátky vzdé
lavací práce agrární do bašty jejích do Chotusice,
k velikému překvapení domácích agrárníků, kteří
o tomto rozhodoutí štába neměli aai potacby a
kteří k vůli tomu masili odlošiti i valnou hromada
Ruifeisenky. Přednášky pro mládež přijeli konati
akademici Zadina a Sova, alo shledali se se slabou
účastí, takše při odjesda nemohli aspoň svým
snámým neavěřiti tlenivý dojem, který na né či
nila nejsilnější posice agrární na Odalarska. Po
pravdě třeba vésti, še vedli si taktně aspoň
k straně katolického lida, rozbodně taktněji neš
Jejich kollega Kubíček a Jinl, které sem štáb
pražský zase posílá k politické práci agitočaí a
k dělání kraválů na katolických schůsích. Usná
vají to i samí agrárníci, že mladí pánové křídle
bvavých jsou jim jen pro ostudu a že celé jejich
působení rovná se výroku: „Aťjsem bit, jenkdyž
se peru“ Nás ovšem toto počínáníponechává do
cela v klida, neboť nám nejedat se o bombastické
články ani v pražských listech natož v čásiavské
tiskovin, aai o výplata honorářů sa silácké spí
lání, ale o pevnou. prohloubenou činnost lidovou,
která se díti můše i bez korsů i bes hádek vo
řejných širokých eohůsí. A k té smora vybísíme
naše stoupence jako v odpověď Ba pražské usilo
vání « Čásiaveko!

Agrársí ' čáslavskou pěšinon do
rukon úidovsko-měmockého kapitali
em. Před několika měelcí opozoraili jeme ns
obystanou koupi cukrovaru doloobačickéhoLinder
bankon ©Domalvali jeme ss, Se ni toho vdimuou
povolané kraby agráraické, které jsom velkoma
jiteli akcil a žo při avóm doklamování osáchraně
rolnictva vyvolají akei proti tomuto sotročení
semědělského kraje nsšebo, ale maroč. Správní
rade, v niš zasedá mlad čech p. Fr. Tetřev, ing.
a čtyřiagrároí předáci rolaíciHruška Jos.,
Louda Vacl., Vančara Čeněk a Cbadraba Jakub,
dala se s Lioderbankou do vyjednávání a smluvile
sa akcii 975 K (aomináloí cess 6400K) a sahá
jila již práci k sískání akcií pro tuto židovako
německoa společnost. Alkcií jest 1600 a protože
většinou drží je kapitelisté, ta jistě rolnická men
šina podlehne, svlášté kdyš jí nikdo pomocné
raky nepodává, asi Li agráraí její předáci ne
Třeba konstatovati, še mezi rolsictvem našlo se
i dusti neprosiravců, kteří se domaívají, kdo ví

Ý nendělají obchodi Ač pek badeLAaderbaska
diktovati rolalku cemu řepy, Poznají, še to byl
vlastně baskrot, ceboť s enkrovarem doloobačic
kým to neskončí; zakonpen jest i cakrovarvrdovský
auž se děje útok na cukrovar m Čovický a tak
celý průmy+l cokerný na Csslarskubude v rukon
elzich! A jelikož bude Liaderbsoka promajímati
4 dvory a již Tounovské má pronajaty, spěje rok
mictvo do židoveko-německé tyranie, při všech
avých deklamacích o osvobození Fuloiotva od velko
kapitálu. Ale na tyble úvahy není Časa ani choti.
Časi cbaťse musívysakládatinabojproti„kle
rikelismu“ a oa šíření pokrokářských a volno
o ob madávek s pomlov! Nejsmatnější
přitom jest i to, še naše volkovla-tenecké žurnály,
které při prením vyjednávání Lásderbanky o prvý
český cukrovar (kollaský) spustiiy hrozná lamenta,
does ani nepípnou A přece sašírá se Šidovsko
německý kapitál do českého těla srovna v samém
středu našeho království, v jeho nejdrodnějších
krajích polabekých. Kdyby se tak spojil s němec
hým volkostetkom s s cizím mesi nás vtiskautýcm
tivlem, bylo by to hrosné probuzení! Kdož
ovšem bade does na tohle myaliti, kdyš
největším nepřítelem jest —klerikalismas !

Josefov u Šohušle. Neradiuvádímepo
veukovszého tiboršlivé zjevy nebebo, sviáštěvota.Přecevěnkvedenísájmem0veřejnoumrav



"most, nuceni jeme tentokráte přibíti na pranýř
nidempost, která pobouřila celé široké okolí naše
a sovdaja příčinu k tomu, že značná část spořá

-deného oběsnstva dašeho trpěti musí ošklivoď po
věstí, vyvolanou náboženskou bese'tuosti a bojsoů
nevázenceti několika jedinců. Dne 1. břesna ob
jevily se ma některých příbytcích naší obce ple
kéty. blássj cí. že téhož dne, to jsst na popeleční
středu kopása bude v hostinci p. Málka merenda

protektorátem h-dební kapely p. J 's. L užila.
apelotka hodby josefovské. A také skutečná večer

tato merenda 8 taocem byla odbývána sf do čtvrtka
do rána. Že k téro nrážce katolických citů pro
půjčil hostinec p Málek, nedivíme se; jest evan

-gellk a nemá pochopení pro avatopostní čas, Ale
" že se k tomu propůjčío s Loušilovy hudby i čest

katolíků hudebníků, a že se k tomu moblo 86
bnati z katolických fad i tolik „čamilů“, tomu se
divime Nevíme, měli-li pořadatelé povolení obec
ího představenstva, ač byloby to prapodivné. 8
saplatili-li úřady stanovené budebné. ale tolik
víme, že byla 10 vyzývavost nejen proti katolicky
elticím spsluobčanům, ale i oněm moudrým číni
telům, kteří přid:nili ee, aby letos upuštěno bylo
od vemravných průvodů maškarních v úterý maBo
postof. Vysývavost ta jest tím větší, že letos
mobl každý při dloubém masopustu dosti se vy
skábati. Čí snad se domnívali pašeptávači a p
řadatelé. že tím dokážou svůj pokrok, kdyš po
příkladě velkoměst budou pořádati „pleselampů“?
A to atsln se takřka v čase výročí hrozné vodní
pohromy zdejšího okolí, po níž na všecky e'rany
voláno bylo o pomoc a naříkáno oa bída. Budou
to míti úřady i široké veřejnost pěkný důvod pro
polevení tísnících břemen!

Potéhy. V neděli dne D5.břesna savítal
k nám říšský poslanec p. Fr. Šabata. aby pro
mlavil ku svým voličům. Jakmile schůze byla o
snámeua, nastal mezi agrárníky, socialisty a po
krokáři rozruch. Se všech stran avolévání selení,
Červení a ti „kafóbrauo do selema“, aby nenávi
děnému „černému“ poslanci zahráli. Již při volbě
předsednictva snažili se prosaditi své lidi Kašdý
se masí diviti jen té jejiob troufalosti. Dohromady
všech těch vyznavačů různého učení i s tupadel
ským volnomyšlenkářem nebyla ani třetina všech
účastníků. L-ě aby agrárníci nenaříkali, jak je
„Černí“ utiskají, bylo jim ponecháno místo místu
předsedy. Dotyčného pána však ta hodnost muoho
netéňila; dával to blasitě na jevo a kdyt agrárol
chvalořečník nemohl najítí konec, málem by byl
se schůze odešel. Pan poslanec způsobem pouta
vým vyložil politickou situaci. Vysvětlil, proč Česká
politika je tak ubobá. Zmínil se o neblahých

dech v naší době, které podrývejí autoritu
žskou a s ol měl všecka autoritu lidskou a

savihují tak také roservané vynější poměry. Ne
bade lepe, dokud lidé nevrátí uv zase k Boba a
Da tom sákladů nesačnou věichoi společně praco
vati Proto je nepřítelem lidské společnosti a če
ského národa teo, kdo v něm víru podrývá. Řeč
p. poslance odměněna byla bouřlivým potleskem.
Pak přihlávilse ke slovu oi agrárníků najatý ja
kýsi p. Kubíček z Prahy; čím vlastně je a co
© Praze dělá, nepověděl; ale jak jsme £ řeči po
small. je to hbodaě bledězelený agrárník, který
sotva asi by rozesnel žito od pěsnice. Ale vyří
dilku má. Páni agrárníci a „bratřékové“ mysiili,
še p. poslénce uinlaví svou s „Cepu“ napapou
škovanou řečí, kterou ze sebe ohrlil, že mn sotva
ústa postačila. „Klerikálové prý se spojují
s Němci.“ Agrárníci však raději neš klerikále volí
Němce a s velikého vlastenectví prodávají českou
půdu Němcim. „Co je nám do papeže, tak řečnil
taky-katolík, jestli bo nějaký žid urazil? Co u
dělal pro český márod? AC vystaví aspoň ve
Vídai Čechům kostel. Má peněz dost!“ Myslíme,
Ze mu jich ani tolik nezbude, 00 dostanou agrár
níci na sbytečných sabveocích; mohli by tedy ab
Jakou na kostel dát a nemusili by to chtíti ns pa
peši. Ten steví kostely mezi černochy a pohany,
ale „lepší“ katolíci si je snad postaví sami. Velice
radoval se slavný řečník, te jsou klerikálové roz
biti; ale kdo má máslo na hlavě, ton 80 nemůže
mnobo smát | Klerikálové se přece ještě tak ne
eepřali, jako agrársíci v Lounech. Prohlásíl p. po
Slance ze vinaíka, že k cam jde argentinské maso,
vytýke! mu,že zavinil kulhavku os Cáslevsku, ať
jsme ceyalili, se nemlnví k nám řečník protistrany,
ale nějaký humorista. Pan poslanec proto věcným
© poutavým způsobem vyvratil všechoy jebo výtky
a zchladil mladého řečajka tak, že když ui po
drahé vyžádsl slovo, mluvil jiš mírné o sjednocení
veskora. Do bebe chválil kněze, starší pásy,
kteří se agrárníkom nepletou do politiky. še jeden
posluchač omezen jeho řečí zvolal: „Kamaráfe,
pojď mezi nás, vědyťmlaviš jako klerikál.“ Ovšem
největší cbrála vzdal kněžím a m. To jsou
rysí povahy! Kroiber prý v Praze slouží každý
den mší sv. Pan fečaík Kubíček azi ma ni chodí,
prototo takdobřeví! Dokodbyl Kroiherka
plesem, vynechal měl sv. třeba v meděli. Potom

od kněží ku Raifciseskám, dlvaho vy
jel,coto je Haedbylv Č

Moravě, dovedli nás až do Boska amr 1 p. poelanec jeme trpělivě poslouchali, jen
alel nokfičeli, že jim ubližejeme. Pan
jen 0 dovolil malou otáska: „Proč ústřední jed

terá má 250 miliosů korunobratu,

konají se zdarma; masí tedy ty miliony zvláště
v oábapním odboru něco vycášeti. Pan Kabíček
věsk přímo neodpověděl, ale chtěl to posluchačům
vyložit a proto vzal na to vyší mathematiku:
„To máte tak“, pravil, „jako kdybyste měli tisíc
korun a stále s nimi manipulovali; bned uděláte
sde obchod, baed tam, a tak je můtete převrátiti
stokrát a budete mít stále jen tislo korun.“ —
„A třeba pic“, dodal jeden dobroryslný posluchač;
„8 jestli to tam v ústředí také tak děláte, budete
asi brsy míti také nic.“ A takovéto moudrosti
šířil ten p Knbíček dále, oecbtěje ustáti v řeči,
aby ho p. poslanec nepolitoval. Našinci mnozí,
bemobouce dočkati se knce. odcbázeli. Od 2 bod.
do 7 hod. trvala scbůze. Pan předesda konečné
vida. že řečnik agrární mluví jen, aby mluvil, a
že již po třetí Be „pakuje, až to působilo smích,
schůzi ukončil

Horlivost agrárnická v čáslavském
kraji. Do Potéh přišel náš poslanec Šabata.
Dobře jsme sledovali chování agrárníků a sesnali
jsme, že se ve Škole „Cepu“ dobře vydařili. Tak
mají jedoati rolníci voči poslanci rolníkovi? Tak
se praktikuje heslo „Venkovjedna rodina“? Proti
rolníkovi objedná ae velkoměsteká vyřídilka, která
mele páté přes deváté se zřejmou tendencí, aby
Jí do toho nevak -číl hlas jiný, aby se posornost
a oapiatost posluchačetva vyčerpala, unavila, aby
posední slovo bylo pro dobro tábora agrárnického.
Když už byla schůze ukvačena, přiběhl ještě ke
stolu p Kubíček znovu, že chce mluviti; prý p
Šabata vysval předsedn, aby ukončil schůzi, 8 to
£= strachul! Toma jsme se masili srdečné zasmáti.
Proč jenom agrárníci, chtějí-li míti debatu, nepo
volají vážného a zasluužilého muže, k'erý by do
vedl debatovati vécně a k prospěchu rolnictva
všeho? Přesvědšjli jsme se však, že agráralkám
Be obyčejně jedná buď jiné lidi nmlavit, ukřičet
— anebo schůzi rosbiti. Charakteristické jest. že
si berou proti katol. rolníkům na pomoc do schůzí
soc. demokraty u volnomyštenkáře. Kdo ee jim
přiblásí k potrestání „klorikálů“, každý jest přijet
se vší vřelostí | Myslíte sí, že sami pokojní a
rozvážní agrárníci o těchto zjevech vážně nepře
mýšlejí a že radostně vítají v seleném táboře
sřejmé škůdce stavu rolnického? Víme. že macho
agrárníků, kteří do kostela chodí. nelibě nose, že
ve schůzích agrárních jest fanaticky napadána se
všech církví pouze církev naše. Pokojní agrárníci
ovažají a uvažují, jak by se pomohlo zdáraé rol
mckéma etava. kdyby agrární vůdcové na sku
tečný hospodářský pokrok rolnictva věnovali aspoň
polovici té horlivostí, jakou plýtvají na zhanobení
rolníků katolických. Politický kšeft však jest
agrároíkům daleko milejší než skutečné blaho
venkova. Vidíme přece nyní, jsk se chovají vůd
cové agrárníků netečně, kdy o naše cukrovary
usiluje cisácký kapitalismus.A vidíme ještě dále.
Pro samý sapus 8 „hrosvým ulerikalismem“ vé
naje ve dražstevnímu rozvoji tak skrorná pozor
nost, že docházejí tolik Často zprávy Jobovy
Jest amutoč známo, do jakého smutného givotení
tapadlo dražstvo německo-brodské. A nyní zese do
cbázejí správy nár. s0c tiska, jalkjest borito skladiáť.
družstvu v Pardubicích. Za 6 let ztráte 87.000 KI
Ztratilo ee — nesnámo kam — 12 vagonů ublí a 2
vagony ovas. Takový prodělek při 22.000 K sab
vence| Sám vůdce strany agrár. problásil: „hy
jsme samé agrární heslo, agráraictvím oplýráme,
ale každý s nás chce jen ze věcho téžit u koři
utit.“ Tak eděluje aspoň nár. soc. tisk. Ale když
podobné mluvilio agrárnících katolíci, ta Holdek.
Kroiber atd. hned ve agráralků zastávali, jako by
jich neznali! Proč aspoň revidenti si nedali lepší
posor? — Ty Potěby! Ve schůsi vedle evange
líka seděl bratrsky pokrokář, vedle soc. demu
krata volaomyšlenkář — a všicbai jedna duše
proti katolickým rolníkům. Věichai xu konci schůze
stáli proti nám jako jediná froota, bledíce nás
růsným lišáckým způsobem vyprovokovati. Alo
k jejich mrzutosti — nezdařilo se. Vážnější agrár
nici ami uznávají, že p. Šabata jest na svém
místě. se dbá dobře svých povisností. Také po
sledoím důstojným vystoupením uterdil naši dů
věru. A tak ae nesplní roshodaě „prorootvi“ uve
fejnéné dle „rolué“ fantasie v „Pravdě“ Rádi
ovšem věříme,že se přítomným volnomyblenkářům
vijsk nelibilo postní kázání p. pošlance. Mlavil
do duše, opravdově a, pravda pálivá. Na agitaci,
ns celé řady řemsslných agentů mají sgrární pu
bleváři všdycky poněs dosti, ale dražstevní jejich
činnost zkomírá.

Volba starosty obchodního gromia
v Benové nad Doubravou. Vdějinachob
cbodaího gremis u más zůstane pro věčné časy
jakožto naše potupa sarnamenána banda, že duo
19. března byl svolen za předsedu gremia žid.
Snad celý okrslek gremiový čítá asi 70 členů a
« těch v okolí jsou pouse 3 židé. Naše město při
letošním sčítání vykazuje cifru obyvatel 1642 a
s těch jaoa 2 židé. A najdou se ještá lidé, kteří
mlaví ve prospěch žida! Přibíjíme záležitost ta

pranýř. Pak se divíme, kdyš čteme o hrosaých
várod israelský páše na abobých

Slováclob, Polácích a jiných národech. Vědyť naši
lidé u nás sami sasd pro závist proti drabéma
křesťanu podporují i v této čestné faakci žida.
Vy, kteří jste byli shromáždění a volil: jste žida,
představte si, že by byli eami židé na místě
vašemakatolíci jemtři. Zda-lipakby vásol

svolíli se svého předsedu? Uvažuj každý, kdo
máš udravý ješté rozom! Tomuhbleze říká uvědc
mění! Dobře, že tu ugitaci pro žida neprováděl
žádný stoupenec vyslovený strany křeslunsko=30
ciálal. Bohu za to diky! Tomable se říká závist,
která se cítí dotčena zřízením© hospodářských
družstev s společenstev a která se suaží tato po
venkově rosbíti | slibováním svým lidem různých
výhod. To jest true. který se někdy nevyplácí,

Chemutice Ve dnech 5.—12. břesna ko
pali ve zdejší faroosti 8v. missii vdpp. P. Dalmao
Hones, převor z Uh. Brodu na Moravě a P. Va
lentia Melichar ze Zso0jma, oba členové z řádu
kuzatelů sv. D minika. Účastenství bylo jak při
raoním a vdpol-doím kázání i při stavových cvi
čeních obzvláště v poslední dny při přízajvějším
nočasí veliké, Obzvlášté dojemné byly Jobožnosti
k Nejsv Svátosti kdy u blavního oltáře jinochové,
a pobožnost k bl. P Marii, kdy dospělé dívky
e rosžatými svícemi o krásně ozdobenéno oltáře
Mariánského čestnou utráž konali V oeděli puk
Bv. miesie ukončena byla za obromného účasten
ství průvodem u Nejsv, Svátosti po osadě při
osvětlených oloech za účastenetví osmi kaóži,
všech pěti sborů basičských z přifařených obcí a
divnosteaského spolku 8 praporem. Bébennev. mivsil
1947 osob vykonalo sv. zpověď. Kázuuí časová
živě a 8 vroučností přadnesena. Za V „ravdě apu
štolskou lásku a horlivost a s přáním, aby i v ji
ných farnostech tak blahodáraě působili, voláme
vdpp. miesionářům: „Zaplat vám věs, co jste dc
brého zde pro nás vykonali, všemohoucí Bůh c

Renovace svaté Mloslo v Lněcí a
Chimumsce m. C. konána byla letos od 1.—b.
března od dp. P. Josefa Strýhala S. J. se sdařitým
výsledkom | Ačkoliv v tyto dny byla nepohoda
deštivá, přece od bodin ranních až do večera byl
farai chrám Páně naplača posluobači sbožnými,
kteří dostavovali se, aby poslouchali řeči horlivého
migeionáte, jeaá i Čtyřikráte za den překrásně
kázával. Zvláštním dojmem úchvatoým působilo
Blavnostní sv. přijímání mužův a jinochů, kteří
v počtu na půl třetího sta shromáždili ge před
Svatostánkem, aby oboovili veřejné a elavoostné
slib křestní a slíbili evómu Spasiteli vórnou a vy
trvalou lásku i oddanost až do konce života. Ka
j'cníků všech bylo na osm set z faraosti ložecké.
Dejž Bůb, aby aímě horlivým kasstelem při obnově
sw. Miguie zaseté vydalo v nynějších rozkvašených
dobách hojného užitka! Neúnavaému misionáři
voláme z hloubí daší svých: „Zaplat Bah“

Agrární svétlo v Nové Volu Lomui
ce m. Pep. V agrárním „Veokova“ objevil se
článek pod názvem „Z Nové Vsi u Lomnive n.
Pop.“, který ukasaje agrárníky v pravém světle,
že totiž jest jim dobrou kuždá lež a Špina k po
tapení strany jiné. Vo výroční valné bromadé místní
organisace agrární, jek sám „Venkov“ píše, p.
Josef Crha, předseda okresní org. agrárol, mezi
jivým pravil: „Mame-ii mlaviti o nějakém sesu
rovění tisku vůbec, největší zásluhu o aó má jistě
žaroalistika tak zv, „katolická.“ Pane předsedo,
dle vašeho tvrzení jisté nečtete sgrároí vrgány
„Čep“ a „Venkov“, poněvadž bysto tum našel kopu
žl každý dea a tolik bláta a hrobosti, že byste
sám musil dozosti, de takovou žarnalistikou lid
se nevzdělává, ale auroví. Pobleďms na praktické
výsledky agrárních časopisů, pozorajme agrárníky
mfstof, kteří se blásí do počta 33! Vyskytne-l. se
někde hádka, jsou to jistě agrárníci, a jak surově
si přitom počinají, sám víte nejlépe, vádyťt Vy
sám jste je nazval ošklivci, ba Vysám
agrárníka a k tomu ještě úvagra svého jste žaloval
pro urášku oa cti, A sám agráraík veřejné před
více osobami doznal, še nejvíce lidí pochybné po
vaby jest u strany agrární a 800. demokratické.
Tak tedy vás sušlechťuje ta vaše žurnalistika ?
To jsou jistě výsledky smatoó. A jak vás ta vašo
žurnalistika vsdělává, zase podal jste nejlepší
důkaz sém. Jisté jste počítal s bloupostí svých
věrných, když jste jim dne 19. února maloval
straky na vrbě Tehdy jste faul, že by „Ústtedaí
Jednota“ svým členům dodala laóné sumeno su
korun 4776 a že totéž semeno dodává „Zemský
svaz“ za cenu 62 K. Takovým bajkim věčí jen
lidé obmezení. Ve skutečnosti má se věc takto:
Ústřední jednote má semeno od firmy Yaněk,
kterášto firma soámku „Jacko“ vůbec nevede.
Nimo to prodává se lacinější len rigavský oby
čejné pod známkou peraavský a tu ten, který
prodává vlastně len rigavský pod snámkou per
naveký, může ho dáti Jisté laciněji, než ten, kdo
prodává pravý len pernavský. Oatatné celá zálo
žito- přijde ještě před valnou hromada místat
Raiffoisenky; proto doufáme, še p. Crha 86 zcela
Jisté dostaví, aby mohl své nařčení odůrodaiti.
Jinak považovali bychom jej sa pomlavače. Dále
se p. Úrhataké slobí — a to jest vlastné hlavní
příčina — že nade Raiffeiseolra vystoupilaz „Jed=
noty“ a přestoupila k „Zemekému svazu“, ale
Jistě mu mejsou známy důvody, proč tek učinila.
Proto je rádi sdělíme. Při valné bromadě „Jed
noty“ není možaým, aby příslušník Jiné strany
pronesl své míoční, jelikož jest nkřičenještí dříve,
neš promluví Uhlí a emeno, Iteré jeme jako
členové objednávali od Ústředí, přišlo nám dráž,
neš když jsme totéž objedasli u soukromých
obchodníků. Umě.4 hnojiva byle tak drahá, že
jejich vysoká cena byla každéma nápadná a my



byli tázáni vícokráte p příčně drahoty. Protojamesi psali o cenník dotovárnyvKolíněa
shledali jeme, že Ustředídává hoojivo sa cenu,
jaká byla v cenníku. Továrna, jak známo, z čen
v cenníku ještě slovuje, takže nám dávalo Ústředí
umělé bnojivo ještě dráže, než bychom je byli
obdrželi z továrny. Ne tedy, psne Črho, „roskaz
s hůry“, ale emutné zkušenosti s „Jednotou“ při
potily nás k tomu, abychom přestoupili k „Zem
skému svasu.“ Ostatné víme, odkud vítr věje;
badou volby, a proto by bylo vroucím přáním
mnobých, aby občenetvo bylo rozeštvané. Tobo
důkazem jsou mnohé nedůstojné, zákeřné útoky
některých fanatiků na členy „Kat. Jednoty“; jdou
tak daleko, že se nestyděli ani azneužiti jména
Kat. Jednoty na anonymních dopisech. Zajisté u
ličnictví vyššího stupně. O tom si ještě promlu
víme na veřejné echůsí v Nové Vai, kde se ta
kové jednání veřejně odsoudí.

Divadle v Libětátě. V sobotu,dne 25.
března v 7 hod. večer sehraje zábavní odbor zdejší
katolické jednoty vo vlastním domě — se svole
ním slav. Ustřední jednoty českého herectva
v Prase — divadelní představení „Holka z fa
briky“. Obraz ze živote děloického o 4 jednáních.
Napsal G. L. Pracný. Čistý výtěžek věnován bude
místnímu Všeodborovéma edražení křesťanského
dělnictva. Zdař Bůh!

Dobře v a agitačně účinné sečlánko
vání určitých nauk s0ci s roshodně proti

nábošenskými proudy musilo by každému, kdo +
jen jako soudce seela stříslivý a nestranný by stál
naproti běhům časovým, úplné dostačiti k ospra
vedinění nábošensko-sociálních snah duchovemsíva.

Očekávaté od ních měco jiného, bylo by tolik, jako
šádati. aby neměli přesvědčení, amiš vůle sjednatí
mw platnost | Jiš s toho hlediště musil by proto
kašdý pokládán býti sa podjatého stranníka, kdo
by chtěl sásadně odpírat snahám posléz řečenýmti
samo subjektivné oprávnění. To nikdo nesmí činiti
a neučiní. kdo sám chce, aby jeho přesvědčení
byloctěnoaŠstřeno,kdyšsa svoupovinnostusnává
stednatí mu plalnost. Dr. Albín Bráf.
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vá Prahu, Spálenául pojišťovny:

Různé zprávy.
VI.všeebecný sjezd katolíků česko

slovanských koná so letos ve dnech12. až 16.
srpna v král. hlav. městě Olomouci. Pořádání
sjezdu bylo J. E. nejdůstojnějším knfže-arcibisku
pem olomouckým Františkom Sal., který též přijal
protektorát, schváleno.Ostatoí nejdůet. crdinariáty
byly rovněž o soublas požádány. Přípravy sjezdové
jsou v plném proudu. Provolání sboru místních
důvěrníků a ústředaího přípravného výboru uve
řejněno bude ve všech listech katolických dne 25.
března na svát.k Zvěstování Panoy Marie. Ka
tolíci českoslovanšti, chystejtu sel Na sbledanou
na Moravě! Za Tiskovou sekci VI. všeob. sjesdu
katol.-Českoslovanakéko: red, Lad. Zamykal.

Židovští žáci proti katol. nábežen

ské hodině. NouvěřitelnýpřípadJotal se minalýtýden na IIL gymoasiu Ivovském e V. třídě. Měla
býti náboženská hodina katolická a žáci židovští,
jichž je ve třídě malá polovice, měli vyjíti, jak
obyčejně činili, von ze třídy. Ale neučinili tohd
a statali vetřídě. Stávalo se to mimořádněi jindy,
že © případě velké nepobody venku počkali ve
třídě a pracovali si tiše své úlohy, nevyrašovali
a nikdo jich nevybáněl. 'entokráte však zůstali
přo něco jiného. Když katecheta.R., u katol. žáků
jinak velmi oblíbený, jal. se přednášet, ozval se
z řad židovských žáků nepokoj: napřed depot,

" 8 na-konec bombardování. katbedry, s katechety

rovými koulemi a kaibami. Katechota a ka
toličtí žáci zůstali tímto výjevem jak omráčení,
tak je překvapil a nepokusili se ani o to, aby
bulákající demonstranty vykázali a vytlačili so
třídy, což mohli snadno ačiniti. Vůdeové a původ
cové židovských demonstrantů v katolické nábo
ženské hodině byli synáčkové dvou předních
„polských“ židů, místostarosty Ivovského dr. Aš
kenaze a dr. Schleyena. — Tento útok jinověrců
na náboženské vyučování, po němž jim docela nic
není, a na člověka, proti kterému ničebo nemají,
byl by nevysvětlitelný, kdyby nepředcházela afóra
krakovské s dr. Zimmermannem. Kvintání židovští
se Lvova chtěli tímto útokem osvědčiti svou soli
darita se svými souvěrci. kteří demonstrovali na
universitě krakovské! Tedy tak daleko to v Ha

U „foblo, že židé budou vybánět katol. kněze zeo

Veřejný dotns k J. S. Macharoví.
básníkovi a přední osdobě realistů!
Slovutný pane a pane! Uznáván jste ton doboo,
jak tušíme zcela spravedlivě, za nejlepšího če
ského člověka a určojete avými nestrannými soudy
mravní násory současné doby. Váš sond o mravní
bodnotě tobo kterého vrstevaíka má cenu neomyl
nou a zapisuje se ihned do rejstříku zemských
desk. Každý, kobo poctíte svou pozorností, má
zajištěnou nesmrtelnost a proto se maoho lidí nu
mahá, aby se s vámi d stali do bližšího styka.
Známe jednoho současného vretevníka, který by
zasloužil, abyste pronesl o něm nestranný úsudek
a tak pro budoucí časy odevzdaí ho a náležitým
ocejchováním historii. Bojí ee však vás obtěžovati,
vida, kterak jste cele zaujat pozorováním veřej
nosti, takže vám nezbývá mnoho času na jedno
tlivce. Chceme tomu skromnému muži pomoci a
proto žádáme vás „ménem jeho, abyste o něm vy
slovil příslovečně řízný úsudek. Člověk ten v mládí
studoval, ale místo stadií vytloukal bordely a po
ce'ý skoro život pěstoval pilně cizoložné styky.
To je všecko zjištěno vlastním jehom přiznáním.
Když prošel školy a kničemu se nehodil, nenašel
ve vlasti místa, proto šel do císiny a tam dal 8e
do služeb židovských. Jeho chlebodárce posnal
v tomto člověku, še jest dost pružným charakte
rem, aby ge dal ke všemu potřebovati, proto 08
jal bo k výnosnéma dílu. Za jidášeký groš hanobí
a seeměšňuje člověk ten ideály nábožen., ve kterých
sám byl kdysi odchován. Za svou prodejnost člo
věk tento však pranic se nestydí, nýbrž ve svém
pustém cynismu braje si ještě na mravokárce a
surovým svým útvaním snižuje mravní cítění sou
časné doby. Člověk tento mél by dávno býti po
zásluze z české veřejnosti vykázán, ale židovatvo

proto tato nesmí „s pravdou ven“, aby toto indi
viduum nevyčetlo jí také úplatnost. Slov. Machare!
Jen následkem vašeho pilnébo studia nemravnost
klerikální stalo se asi, že vaší sžíravé kritice ušel
svrchu zmíněný mravnosta. Dnes, kdy jsme vás
přímo požádali, abysteo nám pronesl soud 8>rave
dlivý, neujde jistě zaslouženému osada. Nejnenovali
jsme ho, ale vy ho snadno sa pomoci svých přá
tel poznáte. Toť Be ví, že Be to vás nikterak D6
týče. Bijte klerikály jenom dál, ale pokad vám
čas stačí, všimněte si člověka, který bází po
lidech kamení, ale sám sedí ve skleníku.
Váš nestranný soud neupomene „Obnova“ zaznn
menati, protože dělá vám již dolší dobu, jak sám
vděčně kvitojete, sasloaženoa reklamu „Obnovy“
úsudek rozhodně má pro vás větší užitek, nežli
celé sloupce „Času“ a „Ratibora“, proto chápeme
vaši vděčnost k listu, jenš s Hašlarem drtí se
hesla, že pravda všecko porazí. Doufáme, še z do
tazu tohoto nebude vám horko a že ho správné
zodpovíte. Jeden s vašich ctitelů.

Hodiitbové tašoní křížové sa Afriku.
(Od 28. dubna do 7. května včetně.) Družina av.
Petra Klavera, náboženská společnost ku podpo
rování katolických missií v Africe, koná kašdo
ročně tak zvané „modlitbové tažení křížové za
Afriku“. Toto modlitbové tažení spočívá v tom,
že se každý účastník modlí soukromě nebo, kde
je to možné, společně s jinými po devět dní před
svátkem Ochrany sv. Josefa, letos od 28. dubna
do 7. května oírkevně scbválencu modlitba k Nejsv.
Srdci Ježíšova za pohany africké. Ú el této devíti
denní pobošaosti, při níž so tisice a tisíce kato
Jiků obrací důvěrně v modiitbě ua Nejev. Srdce
Ježišovo,' jest dvojí: předně má vyprositi srdcím
pohanských černochů milost, aby se stala přístup
nější hlasu missionářů, sa druhé má vyprositi na
Bohu nové missionáře, nové fence pro bohatou žeň
duší v Africe, aby ee tak vyplnilo přání Ježíše,
Pkoacího: Proste Pána šní, aby poslel dělníky na
vinici svou. Zmíněnou amírnou modlitba k Nejsv.

používá, dostati lze v libovolném počtu sdarma a
vyplaceně, kdokoli o ni požádá korespondenčním
Hatkem. O hojnou objednávku snažně prcsí Dra
žina ov. Petra Klavera pro africké missie v Praze
na Hradčanech 38.

Taky-katelíel. Uš dříve agrární tisk pro
hlašoval, že po tom národa českému nic není,
jestliže byl papež od semity Nathana uražen. A
teď? V delegacích Bc. dem. poslanec dr. Soukap
z Prahy podal návrh, aby Rakousko odvolalo svého
volevyslance z římského Vatikánu a přestalo bo

| vydržovati. Pro tento návrh hlasovali (mimo 800.

d Í, Staněk,Udršal
E epšéty) agrární „poslanci s

Jak píše sodtalistický tisk ©rolní
etvum. Soc.-dem. „Zář“ v čís. 8. ze dae 23. února
1911 tituluje rolsíky ve článko: Kde so vzala ze
návist proti rolníkům, takto: „Byle přívoděna ne
slýchaným bezprávím, jaké agrárnízaměstnavatelé
na evém dělnictvu páší. Čí nevsbuzaje to nenávist,
když takový agrární zemas nebo velkostatkář
a býčim týlem, © panderem jako vědro a tvářemi
prýštícími omastkem, nasycený a -napitý nechá
evého dělníka živořit ?“ Ovšem „agráraíci“ i přes
to badon délat kompromisy 80 soc. demokraty proti
nenáviděným křesť. soc. a pan Staroštík dile jmé
nem kultury (!) bude nařizovat rolnictvu, aby vo
lilo socialisticky. —| Sekretariát agrární vydal
v „Jihl. Listech“ výroční zprávu. v níž se při
znává otevřeně: „Bez obalu říkáme, že jsme pra
covali také se soc. demokraty.“ Ze zášti proti. Ia
tolictva agrárníci se spojají s těmi, kteří hotovými.
Bochory tlakou stav rolnický přes blavu.

Agrární vlastenectví. „Hlas“ píše:
„Agrárnický „Venkov“ se chlubí, jakto agrárníci
vybráli na Žamberecku, kde kandicáty drubých
stran viniliz nadlízání Němcům.„Čus“ „Veakova“
mezi jiaým odpovídá: „A korana všebo: v tu
chvíli, kdy tento nectný útok do „Venkova“ byl
peán (totiž v době, kdy „Veakov“ vinil, še ostatní
strany nadlízají Němcům), agrárníci čeští už měli
8 německými obcemi ujednaný pakt, a článek do
„Yenkova“ pual ioteligent, který uzavření paktu
byl přítomea a snad přímo k nému působil. Vý
eledky voleb v německých obcích dopadly také
podle pakta. Pokud je známe. vypadají takto:
V Libobavě Dolní šlo k volbě 66 Němců a všech
56 hlasů dali panu Keprtovi, v Libobavě Horní
všech 44 hlasů, v Černovýru všech 22.“
-© Mudrosloví agrárního posl. Vejty

Dne 5. března uspořádána naše schůze v obci
agrárního poslance a poštmistra Vojty — v Ber
nerdicích. Po řeči posl. V. Myslivce, častěji pře
rušované od agrárníků a 6oc.demokratů, promluvil
posl. Vojta. Na jeho řeč odpověděl posl. Myslivec
tak věcně; že bylo agrároíkům horko. Vojta 86
všelijak začal zamotávati. Konečně chtěl si po
moci ohbříváním starých lží a vytkoal posl. LÁ
Myslivcovi hájení kartelů a hlasování pro 2moc
ňovací zákon. Poslanec V. Myslivec klidně vytábl
svou řeč o kartelích a celému shromáždění ji
předčítal, čímž nejdůkladněji Ihaní Vojtovo odrazil
a potřel. Co pak hlasování pro zmocůovací zákou
Be týče, konstatoval řečník, že i sgrárníci v pro
sinoi 1907 do posledního muže pro zmocňovací
zákon hlasovali. Poslanec Vojta. vstává a volá:
„To není pravdal“ ©—Posl. V. Myslivec: „Pak
bych ovšem musil mítisa to, še jsto sice poslancem,
ale nevíte ani, o čem se v parlamenté jedná a
hlasoje. Já opakaji, že všichni čeálí agrární po
slanci v prosinci 1907 pro asmocňovací sákon
(dovos dobytka se Srbska do Rakouska) blaso
vali.“ — Posl. Vojta: „To není pravda, tolžete !“
— V. Myslivec problásil: „Pane posl. Vojto| Bud
jsem nemlavil pravda a pak jsem já špatný člověk,
nebo jsem mluvil pravda a pak jate vy špatný
člověk! Prohlašuji zde veřejné s celého shro
máždění za svědku se dovolávám: Když poslanec
Vojta dokáže, še jsem nemluvil pravdu, tvrdé, že
agrární poslunci v prosinci 1907 piv zmochovací
zákon blasovali, pal se vedám ového poslaneckého
mandátu.“ Ve shromáždéní zavládlo tícho. Zraky
všech obráceny byly ma posl. Vojtu, co na určitou
tu výsvu odpoví. Bledý a na celém těle 8e třesu,
začneposl. Vojta ze sebe konečné vykoktávati, že
„tenkrát“ skutečně pro smocňovací sákon hlaao
valí, poněvadž prý měli v ministerstvu Práške. A
před malou chvílí problašoval to sa leš! — — —
Za tohoto stavu věcí melse se diviti, fe i sami
agrárníci nad jednáním svého pošlsace Se poze
stavovali.

President Taft obráncem řeholí
lských. Americké denníky přinesly

správa, še president Taft, dovědáv se 0 proná
aledování řeholí v Portagaisku, telegrafoval svému
vyslanci v Lisahoně a rozkázal mu, aby uvědomu
portugalskou vládu, že jest velmi pobouřea tímto
nečestným jednáním, a jestliče tato proaásledování
neustanou, že „Spojené státy neuznají nové repu
bliky. o

Nový pokrokový krach v Lublani.
„Učiteljska *tiskerna,“ | oáložející pokrokovému
učitel. spolku slovinekému, stojí před krachem.
V tiskárně tisk'o se „Jutro“, které neplatilo. Ježto
papírnické firmy nalónaly na tiskárna, aby za
platila papír, podala tiskárna na „Jutro“ žalobu
na 23.000 K. Líčení koná se doos 17. března.
V tiskárně jest investován vdovský a sirotčí foad
pokrokového učitel. spolku. Na domě tiskérny má
na prvním místé půičku ném. kraňské epořitelna.
Tiskároa má 200.000 K dluhů.

Velký Liberee. Po příkladěPraby uene
slo se okresní zastupitelstvo liberecké, aby 9 sou
sedoích obcí bylo přivtěleno k Liberci, čímž po
čet libereckého obyvatelstva stoupne na 66.000.
Liberečtí Němci mermomocí. chtějí z Liberce udě
lati malou Prabu a střed všeho německého snažení.

Obrovský podnik movisářský. Nej
větším podnikem novinářským v Německa jest
bez odpora „Berliner Morgenpost“,která 8e tíslkne
desně v 360.000 exemplářích, z nichž poštou



enně se rozesílá přes 50.000 exemplářů. Při sazbě
saměstnáno jest přes 140 zučních sasečů a 32
pásecích strojů a k tisku používá se denně 34
rotačních strojů, z nichž každý vychrlí za bodinu
6—10.000 výtisků. Roční apotřeba ve váze asi
21.000 tan.

Za jednu hodinu iso vykomatisbošně
pobožnost křížové cesty dle textu vřelých modliteb
J. Paulyho a i s planí od Lutinova, která zpívá
se obvyklým nápěvem. Jeden exemp. stojí 16 b,
50 exemp. 6 K 30 haléřů i s poštou ©Pobožnost
ta jest zavedena na několika stech farách. Ob
jednávky přijímáJ. Kotík, knihkapec na Smíchově.

Nejvhodnější obrázek k prvnímu
sv. přijímání jest dvanáctibarevná reprodakce
aměleckého obraza Jar. Duška: Sv. Metboděj po
dává Tělo Páně sv. Ludmile, Bořivojovi, Svato
plukovi a českým pánům. Je to první 8v. přijí
mání českého knížete a českých pánů. Velikost
jest 33 krát 24 cm. Obrázek má cenu historickou,
vlasteneckou 8 uměleckou a proto hodí se oejlé
pe českým dětem. Obrázky má na ebladě uměl.
sávod J. Kotíka na Smíchověa prodává 100 kasů
za 12 K.50kusů za 7K, 25 kusů zs 4 Kal
kus za 20 b.

Žema v právu americkém. Veškeré
jmění ženy před sňatkem a po sňatku nabyté je
odděleným jejím vlastnictvím, 8e strany mužovy
nedotknutelným. Může býti prodáno pouze oběma
společně cestou písemnou za spolupodpisu opráv

prvém roce.

možno považovati za definitivně přihlášené pouze

Kolisek, farář v Blaneku, dachovaí vůdce poati.

Z Českoslovanské nálešny v Praze
EN., Spálená ul. č. 9. Bilanění práce byly právě

467.669-45. Členů přibylo 109 s 224 upsanými
podísy a Čítá ústav náš koncem roku 1910 267
členů s 526 upsanými podíly, na něž splaceno K
26.201—. Zápůjčky vzrostly o obnos K 283959 26
na K 41967379, což vysvětluje se tím, že ústav
náš. jsa založen na podkladě křesťanském, hledí
dlužníkům co nejvíce přijiti vstříc a klade na ně
jen ty nejnotnější požadavky. Účet ztráty a zisku
vykazuje: Ztráta: účet úroků K 16.94867, daně
a poplatky K 19346, správní výlohy K 658182,
odpisy a amortsace K 8965, zisk za rok 1910
K 1.376'38,úhrnem K25 188-77.Zisk: účet .ú
roků „K'31.54630, nábřada kolk. popláťkůK 17-20,
sisk na ceoných papírech K 1925, apráv. přísp. a
odměhy K 363463, zisk z roku 1904 nerozděl.
K 21-49, úhrnem K 20.138 77. Rozvaha k31. pro

|
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sinci 1910. Jmění: botovost K 9.348-80, zápůjčky
K 419.678-79, přebytky K67.367 —, zálohy dané
K 20770, inventář, tiskopisy a zařízení K 3.261—,
přeplscený nájem K 200 —, úroky pro rok 1910
dlužné K 882-23, úbrnem K 498.93602. Dluby:
vklady oa knížky a běžné účty K 467.569'45,
splacené podíly K 26 201:—, reservní fond n 75049,
sáloby obdržené K 15626, úroky za rok 1911
placené K 2.872.46, zisk za rok 1910 K 1.375-38,
úhruem K 49893502 Celkový obrat v roce 1910
obnáší K 3,951.959'68. Valné bromadé, jež se
870lá na 90. t. m, bude navrženo, aby se z č:stého
zisku vyplácela dividenda 41/,9/, ze splacených
podílů a zbytek aby přidělen byl reservnímu fondu.
Zpráva výroční na pvžádání každému Be ochotné
zašle. —

VolnéMyšlenka a její boj proti ka
tollceké církví v Čechách. Takový názov
má stručný, jadrný a věcný spis Filipa Jana
Konečného, který vyšel nákladem Katol.-polit.
Jednoty v král. Českém. Spisovatel usvědčuje
„V. Myšlenku“ z jejích skutečných neblahých
cílů pádnými dokumenty, shledanými hlavně
ze samých volnomyšlenkářských spisů. Na 66
stranách sneseno mnoho velice důležitého ma
teriálu. Spis možno obdržeti v administraci
spolku sv. Bonifáce v Praze.
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MAGGI
zaručuje
výbornou jakost

MMGI" kostek

MAG6I
MTLn

m
pů po Bi h na v, litru

výtečné hovězí polévky.

MAGGI"*kostky jsou nejlepší!
Račte toho dháti při mákapu!

Chmelova ulice (ro
Dílny

hový dům do nábřeží).

Případné i s bylem.

ihned k pronajmutí a
od 1. dubna k stěho
vání, velké, v souter
rainu v domě čp. 466,

Bližší u majitele domu neb u domovníka.

(Zasláno)
Vadávám uctivý dík sl. podpůrnému spolku

„Charitas“ za laskavou pomoc,které se mi dostalo
po úmrtí mého mangela MatoušeMotyčky.

Karolina Motyčková.

k jEhe m L

ki Kalhreinerova zá

ei sladová Káva ž

Knetppova

jest pouze jedna —
napodobenin však
mnoho! Proto opa
trnost! Požadujte
a přijímejte pouze
původní balíčky se
se Ojménem es
Kathreiner

8

Wyhláška.
Patronátní úřad v Častolovicich

zadá offertním řízením

postavení ohlávků

a kůlny na dřív
při farní budově ve Voděradech,

rospočtené nákladem K 309616.

V rozpočty a podmínky o zadání stavby lze
nahlédnouti u patronátního úřadu ve všední dny
od 8. do 12. hod. polední, kamž říseny buďtež i
případné nabídky opatřené 15*/, vadiem rospočt.
obnosu do 1. dubna t. r.

V Častolovisich 15 března 1911.
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Welkozávod krej=
čevský pro pány
: a obchod soukenický :
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Vklady přes 16,000.000-—

Uenirála v Praze.

Eskont směnek | faktur

Úvěry všeho druhu ©I

Hilláika v Liberci.

Velkoobchod uhlím
a koksem.

Vadla a kauce a
— Bursovní obchody
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| VKUSNÉ| z Ú AMradci AKrálové
KRÁLOHRADECKÁ NAVŠTÍVENKY vyplácí 3 uemesonířádné valné hromady 26 dne 14. Uřešna4. r.

za rok 1910

ZHOTOVUJE 0 , o .: C oní dividenda = W 86 —
UROKUJE VKLADY Bisxur. KNIRTISKÁRNA

i I v Heaper Knárové 20 kupon č. 7 u pokladen centrály v Hradci Králové, filidlek v Prase

BS 4 ss (Jesefskénám.), Semilech,Krakověa u ezposilur v Jičíně a Turmově.
|

ODEDNE VLOŽENÍ Správní rada.
DO DNE VYBRÁNÍ.

VKLADNÍ KNIZKY

B ZDARMA U |

JARO-LÉTO1911. '
NEJBEZPEČNĚJŠÍ MODERNÍ
ULOŽENÍ ÚSPOR. LÁTKYNA SVECHNÍKY,OBLEKY,ČERNÁA BAREVNÁSUKAAVE

VELKÉM VÝBĚRU NABÍZÍ A VZORY NA POŽÁDÁNÍ OCHOTNĚ ZAŠLE

OBCHODNÍ DŮM SUKNY

: J fmy V. J. ŠPALEK, HRADEC KRÁLOVÉ.
sand ZALOŽENOR. 1834. TELEFON64.

== Kupte si poučný spis ===

Blahoslavenýdan Sarkander,
Napsal Vilém Tihelka. Stran 32. Cena pouze 8 hal

ObjednávkyvyřídíBiskupská knih=tiskárna v Hradoi Králové.

(BoOnBuduf.8.0..8..0-000.0000.000:10.:00.0
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sous'rub, brousící a lešt cí stroj na kámen, pískovcové lomy s nřpravenou zásobou 20.000 m* |

| 8 9 velmi dobrého pískovce, veškeré práce soch. a kam. pro stuby kostelů, ško', veřejnýcha

| U Nd amej „soukromýchbudov,pomníky,brusy,žlabyatd.nabízí Ja n MNovo tn ýStanice cer.-záp. dráhy Ostroměř. strojní kamenoprůmysl ;

) | v Újesdě Podhorním.

. w U TÁ W 9 g

ZALOZNÍ UVERNÍ USTAV4 L |

ZALOŽENR.1868. V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868.
Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,600.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

r
ad

G Ň Přijímá vklady na běžný účet, vkladní kofžky a poklado. poukázky oa úrok 4 V

Daš důchodkovou p'atí ústav sám. — Vkladní kofžky a složní lístky poštovní spořitelny. sdarma.

SMĚNÁARNA. — BURSOVNI OBCHODY. |

Koupě aprodej oomnýchpapírů ukládacích,lesů, rent, dovis,valut atd.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho drabo. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadis a kauce. — Eskont faktur a směnek. — Bursovní rozkazy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem snrovým. — Výměna koponů. — Inkaeso tažených
papírů. — Promessy. — Bpráva cenných papírů. — Záloby na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre
ditivy. — Rembovrsní, daňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho drabo.
Skladiště vpojenoželezniční kolejí s nádražím, —Výhodarooxpodice. —Informační odášlení. — Goment.

UHELNÁ CENTRÁLA
dodávávoškoré druhyuhlí. —Angeký, bolgický,vostřílský aolezskýazthrasit. Kaksyslezské asvadohovická. —Brikoty.ovářské ,

Telefon: HradecKrálové č. 9 a29, Prahač. 4508, Semilyč. 21, Tarnovč. 27.
Tologr. adresa pro centrála, jakož 1 voškoré filislky: »Kralobankac.

SO POE A
Majitel: Politické druzstvo tiskové v Hraáci Kcálové — Vydaratel e zodpovědný redaktor AmtomimPochum0a. — Tiskem bisk, kaihtiskárny v Hradai «úrál.



Památce
n/tekupa Dr. Josela Jana Halse.

(Bvidediví mladočes. poslance Karle Adámkav , musea kr. č. 1910, II. 945.)

V diecési Královébradecké zavládly za
dlouholeté správy (1832—74) biskupa Karla
Bor. Harla (nar. 4. září 1782 v Krbicích na
Žatecku, zemřel 7. října 1874) neutěšené po
měry, protože poslední leta smíněný biskup
pozbyl duševní bystrosti a správa diecése ne
mobl sám říditi. Hanl byl Němec a česky se
nikdy nenaučil. Za takovýchto poměrů oemoblo
býti s podivením, že české obyvateletvo Krá
lovéhradecké diecése ovítalo jeho nástupce,
Čecha Dr. Josefa Jana Haise (nar. 1829), kterýž
se v Českých Budějovicích jako prefessor a
kanovník velké oblibě těšil, s aspokojením.

Hais byl synem prostých venkovanů. Na
stadiich ve Vídni bydlel e Dr. Edvardem
Grégrem, po jehož svědectví tam s velkou zá
liboo studoval spisy Slosofů, popírajících božství
Kristovo a j. Hodnosti doktora bohosloví do
sábl Hais ve vídeňském Frintaneu. V Českých
Bodějovicích byl prcfessorem v semináři a
stýkal se tam 8 vyoikajícími Čechy. Své styky
s Haisem vylíčil V. Viček ve svých Bodějo
vických vzpomínkách v Osvětě (1896'. V roku
1875 byl jmenován biskopem Královébradec
kým. Základním rysem povaby biskupa Haise
byla příslovečná dobrota erdce u veliká lidu
milnost, která se projevila zejména založením

Výstava pro blachoněmé v Hradci Králové.
|Karel Adámek píše:

„Královéhradecké biskupství má v okresu
blineckém rozséblé lesy u Chlumu a u Vortové,
zvláště pak lesy vortovské byly při hrozném
spojení špatnou, roklinovou cestou Úúvozovon
přímo nepřístopné. Když pak okres postavil
silici do Vortové, zaslal mi biskup Hais dne
28. září 1882 srdečné poděkování sa podporo
vání tohoto projektu a sděloval se mnou, še
se již dávno chystá mne v Hlinsku navštíviti.
Mimo jiné psal: „V takovém úmyslu jsem již
před 4 týdny setkav se milou náhodou s Dr.
Riegerem v Golč. Jeníkově, jemuž jsem alíbil,
še jeho zvlášť srdečný pozdrav Vašoosti vy
řídím. Viděl jsem, še Rieger si Vašnosti vy
Boce váží. Používám této příležitosti, bych
slibu tomu aspoň písetně dostál dříve, nešse
ráčíte ua sněmě e ním osobně sejíti. Zaslal
jsem v loni na zemský výbor žádost, by u
slav. soěmu nám pro náš ústav hluchoněmých,
Rudolfoam, nějakoa podporu vymohl, aspoň
část toho, co pro Pražský, Budějovický, Litu
měřický ústav. činí, kdyby nám se dostalo;
bylo to však na letošní rok odloženo,až ústav
se osvědčí. Ten však se osvědčil. Bylo 16 cho
vanců a při veřejné zkoušce v červenci, při
níž bylo množství professorů Král. Hradeckých
přítomno, podivilo se obecenstvo, vidouc tak
značné výsledky vyslovování, psaní, pcěítání,
vypravování příběhů biblických, pak přirodo
pisu, hlavně zvířat a obilí, ovšem pomůckami,
i vám srozumitelnými. Lefos máme 31 cho
vanců, přes polovic zdarma u ostatní pro ne
majetnost též málo platí. Jaké to tedy výloby
pro ačitelstvo a stravování. Koupil jsem 3
domy a z nich vystavěl jeden velký, pro
stranný, aby 732 chovanců se svými učiteli
mobli v něm přebývati. Rozpočet byl aa 60.000
sl., slyším ale, že to bude 70 tisíc atát. Než
to jsem převzal na sebe a bradím to ze svých
příjmů a jmění. Ale na vydržování ačitelstva
a cbovanců nestačí mé síly; děje se ze sbírek,
jichž během 1/, roku 9e bez mála 40.000 al.
sešlo. Ale to daleku nestačí. Račtež tedy, milý
Pane, Be svými přáteli na sněmé mou žádost,
pak-li ji zemský výbcr přednese, laskavě pod
porovati.“

Když jsme se v rozpočtové komiei sně
movní s příznivým výsledkem této plně ndů
voduěné žádosti ojímali, jevil nad tím Hais
velké potěšení. 22. listopadu 1882 mi srdečně
děkoval, že jsem se Radolfina ujal; připojil:
„Zpráva ukazuje, že náš ústav toho zaslahoje.“

Biskup Hais byl horlivý protialkoholik
a ujímal se osvěžení před mnohými lety v die
cés Královéhradecké za správy biskapa Hanla
založené jednoty proti opilství. Jeho péčí byla
vydána a rozšířena píseň proti kořalečnímo
moru. Když jsem mu zaslal svůj spis „Kořa
leční wor“, dopsal mi 13. listopada 1883: „Ob
dršev před 8 dny Váš s podivuhodnou vše
strannou důkladností eložený spis o kořalečním
moru, vzdávám jménem dobré věci urdečné
díky za tu ráznost a bystrost, s kterou proti
zhoubnému vředu na těle společenském našeho
národa bojujete. Nebude tuším státníka, ne
bude vlastence u nás, který by po přečtení
Vašeho epien nebyl nadchnutý spravedlivým
hněvem proti zlořádu tomu, který bych slo
činem proti vlastí nazval jak v mravním, tak
v společenském ohledu. Jedu dnes do Hradce

o vhodném opotřebení jeho porada se stala.
Račte přijmoutí erdečné přání, by Bůh Vás as
přemnobá léta nám zachoval a sílil pro dobro
vlasti.“

Koneistoř vydala kurendu 322.listí padu
1883 č. 8568, jíž poslnla wmůj spis „Kořaleční
mor“, aby byl z f+ry na fara v trakta posílán
a konečně ve vikariatním archiva uložen.“

O vlasteneckém cítění biskopa Haise, dů
věrného přítele biskupa Jirstka, píše K.Adámek:
„V létě r. 1886 mne biskap Hais navštívil
v Hlinsku. opakoval jsem tuto návštěva za
jeho pobytu v Chrasti, kde míval v létě vždycky
bojoě hostí. Biskap lehce charavěl, přijal mne
ve své pracovně. Záhy obrátil se bovor k af
faiře trutoovek. Když Tratnovětí kladli sařivý
odpor konání bohoslažeb « kázání českých, ač
koliv tem bylo 1399 Čechů, vyslovil biskup
Hsis přání, aby bylo v tomto městě alespoň
Jednou vo 14 dnech česky kázáno. Tratnovští
Němci také toma odporovali, ano i vystapo
vávím z církve hrozili, bude-li se "tamějším
Čechům vůbec hlásati slovo Boží v řeči ma
teřské a budou-li čeští žáci vyučování nábo
ženství česky a odpírali k tomu povolení,
pokud se týkalo městských chrámů. Biskap
rozhořčen nad touto urputností, mi vykláda:,
že nejspíše „opatří sám Čechům trotnovským
důstojný stánek Páně, v němž by mohli slý
chati ve své mateřské řeči slovo Boží.“ Odsu
soje tyto bratálností Tratnovských, zvláště pak
jejich hrození vystoupením z církve, vypra
voval, že jim chystá odpověď, kteráž je snad
přivede k chladné rozvaze. Na stole měl Jaa
senovy dějiny německého národa I. díl, z nichž
mi předčítal některé osnesení synod 8 XV. a
XVI. věku, jež Tratoovským ovede oa paměť.
Tak opozorňoval mae, že se synoda bamberská
usnesla v r. 1491, „aby kazatelé písma svatá,
zvláště pak nový zákon jasně a srozumitelně
vykládali a aby alespoň jednou v roce o desa
tera pojednali. Kde jest obyvatelstvo smíšené,
německé a slovanské, musí býti na kazatelně
také k tomuto obyvatelstva zřetel brán.“ ...

bylo vydáno nařízení: Každý kněz lidový,
v jehož farnosti jsou také Slované, jest povinen
vydržovati řeči slovanské (vendické) znalého
pomocného kněze, aby slovanskéma lida ve
farnosti kázal a jej také vyačoval.“

Podobná nařízení vydala také synoda pa
sovaká r. 1740. Když dočetl, pravil: „To napíši
Tratoovským v odpověď na hrozby, že z církve
vystoupí, aby pozosli, jak «proti svým před
kům klesli“ .

Pozn. red. Sotva čestná vzpomínka na
šlechetného biskapa Haise vyšla tiskem, otvu=
řila se společnost na potopení zasloužilého
hodnostáře a najala pověstného Hašlara, aby 8e
vydával sa syna biskapova. Do aféry je zapleten
Machar a Loskot.

Finanční umění rodu
Rothachildova.

Aoglická větev Rothschildů jest nejbo
atší. Naotázka, jakým způsobem se stal
uoglický Nathan Rothschild millionářem, odpo
věděl „Č. Merkor“ uvedením velice zajímavých
fakt. Israelita Nathao přinesl si do Anglie
pouze ačkolik set zlatých. Ale hned stovky se
mu měnily v tisíce chytrou spekulací. Na př.
koupil veliké zásoby zlata právě v době, kdy
vláda východoiodická nzavřela s Anglií smlouva
na dodávka 800.000 lib. sterlingů (asi 19 mil

lionů korin), Nathan Rothochild dal s podvodtm mi námořníkyroshlássti, de
Po madem.stala potopila.Jelikož však
vláda potřebovala zlata za každou cenu, obrá
tila se na Nathana, který jí své zásoby prodal
sa cenu zoačně zvýšenou. Loď se ovšem nepo
topila, ale Nathan se obohatil. — Leč švec
zKopolka neprovedl ani zdaleka skutek tak pod
vodný jako Nathan v den bitvy u Waterloo r.
1816,kdy armáda Napoleonova byla na hlavu po
ražena. V ten den čilý Nathan seděl oa koní ne
daleko bojiště. Kdvž pozoroval, že franconzské
vojsko ustopoje, pobídl svého koně, ujížděl
tryskem do Brasela, kde již na něj čekal ko
čár; v úěm se dal zavésti žid do Ostende.
Nyní se mu jednalo o rychlou přeprava do
Auglie. Každý okamžik byl drabý. Nathen
chystal se totiž v Anglii rozhlásiti falešné
správy o výsledku bitvy, od níž závisely další
cesty peněžní spekolace. Přibude-li na anglickou
půdu z bojiště některý posel s pravdivou
správou dříve neš Nathan, výpočty šidovské
budou smařeny. V mořském průplavu La Man
českém zořila tou dobou pradká bouře mořská.
Nathan však prohlásil, že tomu kapitánovi,
ktorý ho dopraví na anglický břeh, dá odmě
nou 5000 franků. Tedy dostal se přece na břeh
spglický do přístavu doverského. Teď už měl

vyčkali konce bouře, i kdyby bývali Nathana
následovali v patách. Nathan však k vůli větět
jistotě koupil si rychlého koně, na němě
tryskem obápěl do Londýna, vzdáleného asi
100 kin.. Následujícího jitra pak objevil se
s Jičeným smotkem na barse londýnské, kde
osnamoval „důvěrně“ očkterým spekulantům,
že utařičký velitel epojeneckých vojsk generál
Biticher byl od Napoleona poražena Ligay (den
předporážkou vojska fraocouz. u.Waterloo). Ale
— výsledek bitvy u Waterloo zamičel. Ovšem
Dyoí oastalo na barse hrozná zděšení, poaě
vadě se každý domaífval,že spojenecká vojska,
jichž vítězství v Aoglii se pevně očekávalo,
jsvu nadobro rozprášena. V době primitivní
kommurikace, kdy nadto nebylo telegrafů,
ovšem zpráva o vítězství Napoleonova u Ligny
došla do Laadýna teprve po sdělení Nathanově.
Poznalo se, že Nathan v té příčině má pravda.
Než věik došla zpráva o výsledka bitvy n Wa
terloo, již anglické cenné papíry klesly na
čtvrtina dosavadního korsu. Kuždý majitel se
bál, že po porážce spojenců jest ožebračen;
proto se jich chtěli peněžníci zbaviti za kaž
dog cena a dostati do rakoa hotové peníze.
Rothschild sám osobně ovšem nemasil nabízeti
své „milosrdné“ prostřednictví. Měl placené
své tajné agenty, kteří skupovali ceané papíry
dříve, než přišla drahá důležitá zpráva z bojiště
— o bitvě u Waterloo; pro dloabo trvající
mořskou bouři došla zpráva tak opozděné, že
agenti mohli pohodlně skupovati všecko, co 56
za pakatel koapiti dalo. Tedy nepoctivým ma
oávrem vydělal Rothschild během dvou dní
16 millicnů zlatých, protože sakoupené papíry,
jakmile byla porážka Napoleonova rozhlášena,
dosáhly dřívějšího kaorsu. Bratři Natbanovi
vydělali účastenstvím na té spekalaci ve dvou
dnech oa 40 milliooů zlatých. — Tenkrát se
věru nejhrozněji osvědčilo anglické přísloví,
že čas jsou peníze. Statisíce vojínů k vůli pro
spěcha evropského občanstva nesly do boje
své životy. Chytrý Natha“ však pobídi svého
koně k tryska, aby mohl vydělati na bodrých
občanech z potoků krve milliony. Ta zase jest
markantně ©prokázána| pravdivost přísloví:
„Válkoo jeden člověk zbohatne, ale sto jiných
zchadne.“

Machar napsal: „Jasončiny, na které necí
paragrafů v zákonníku, ale které křičí hrůz
něji, než paličství a vraždy.“ A že je tohle
pravda, dokazoje právě ničemný manévr Na
thanův. Kdo mohl tohoto žida hnáti před soud
s nadějí, že se dostane zločinci zasloaženého
trestu? Nathan mohl před soadem říci: „Já
jsem nelhal, když jsem řekl, že Francouzové
zvítězili. K prodeji papírů jsem nelákal. A kdo
mě: právo mne přinutiti k hovora o bitvě a
Waterloo? Nejsem přece žádným placeným
poslem. Proč bázlivci nesečkali? A papíry
jednou koupené nemaosí až nikdo přece vra
ceti.“ Každému se rozbřesklo, proč židé s tak
velikou o hotou kupovali náhle „málo cenné“
papíry. Ale již bylo pozdě, velmi pozdě. Ano,
jsou činy ua světě hrozné, na které se však
nedá uplésti s puragrafů karabáč.

Evropa po bitvě u Waterloo jásala, jak
se zbavila jha Napoleonova. V Londýně však
se smál do hrsti Napoleon mocnější, který
bez vydržování veliké armády začal držeti
v šacho a pod svou mocí celé státy. A nebylo
mu potřebí ani snášeti hrozné nepřijemnosti
vojenského pochoda, nemosil si hlavu lámati
obavou, zda zvítěsí. Vítězství trvalé měl vo
své hrsti, jakmile skoapil papíry.

Všechny čtyři větve Rothschildů držely
při velkopeněžních manévrech pevně při sobě.
Buďto za pomoci bank, jež byly na nich zá
vislé, nebo samostatně čas od času hrou na
barse ničily drobné spolahráče, které dříve
k borsovníma kšeftovnictví vylákaly. Na př.
židovským tiskem bylo svedeno r. 1896 na
10.000 drobných vkladatelů k bursovní hře;
složili po 1000 až 20.000 koranách ve snaze po
rozmnožení svého jmění. Vídeňský Samael
Rothschild však iněl naivní hráče na oprátce
snadno. Uvšech vídeňských bankovních ústavů
měl wenší nebo větší vklady a tak mohl stále
zájemníky kontrolovati a miti na ně vliv. Když
se zdála Samaelovi sama 200 millionů dosta
tečnou, ta v den před první volbou Laegrovoa
srazil náhle kursy všech papírů. Vklady hráčů
byly poblceny rozdílem nabídky a poptávky;
tudíž vklady ty připadly bankám, které je
protihráčům (Rotbschildové družině) vyplatily.
Tak získal Rothochbild na 70 millionů K a sním
spřežené banky židovské na 930millionů K. O
tolik tedy byli okradeni hráči drobní.

Ozval se výkřik zděšení, ale tisk od židů
podplacený odvracel posornost od čachro Roth
schildova tím, že barácel hlasem hromovým
proti kněžím, kteří ci požádali od pohřbu 4
nebo 6 korun.



Majetek Rothecbildova rodu atoupal po
roce 1816 jako povodeň. Na př. v době, kdy
církevní majetek francouzský byl odbadován
na jedna milliardu, měl pařížský Rothschild na
10 milliard. Vídeňský zesnolý Rothschild, který
mě! méně chytrých konkarentů, dopracoval to
ještě výše — pa 11 millisrd. Takové oboha
cení na úkor lidí do úmora praeojících bylo
omožoěno ponoze liberálním systémem, jehož
židé vyožitkovali vrchovatou měrou.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKUL.EC,
umělecký závod v Hradei Králové.

Cetná uzmáníod vid. úřadů duchov. kdisposicí.

Kulturní jiskry.
Moderní dobyvatelé Parmasu a A

kropole. Jest sajímavosledovati, jak trpaslíci
z říše Liliputů v pyšném postoji 8 nejútočnější
odvabou snaží se rázem netoliku Vyniknooti nad
umělce jména světového, ale jak hledí docela
zlehčovati jméno proslulých gznid. Jen honem
nové cesty, af již vedou přes“propasti, ať při ší
leném chvatu s: brká! Podle toho moderní roz
běhy dopadají.
českoněmeckýchvýtvarníků v Rudolfině: Až ua
hrstku kloudnějších podobizen, krajin a grafik,
křičí tam se všech stěn samá líčená alabomyslnost
hojného stáda novoprimitivistů ;“ všecko póza —
ach, tak hloupá, tak průhledná a tak laciná. Je
dioý pocit satisfakce odnášíme: Naši obrazoboroi
v „Manesn“ počínají si radikálněji, jsou i v po
šetilé negaci opravdovější a říznější. Jejich kole
gové drahého jazyka obcovacího nezmobli se však
ani na to . . . Attiloví a jeho tatarsko-gormanské
sběři se ovšem podařilo, zadupati věecku vzdě
lanost a vrhnouti evropské lidstvo rázem zpátky
do tmy barbarství, tak že potřebovalo 1000 let,
aby se z ní pracně vytápalo a dospělo zas tam,
kde bylo na konci antiky. Ale dnešní malující
pseudodivoší (lžidivoši) neretardují (nezdržují) a
neubíjejí svými čtětci nic. Leda sebe.. . . Kdož
ví, není-li soslán ten mor výstředností na umění,
aby ozdravělo. Chápet se štótce kde kdo. Stádo
nepovolaných utluče se nadobro v zbrklostech ne
douků a jen vyškolení vybřednon ze současné
krise, po které nastane jistě reakce, která vymete
nemilosrdoé všecka chamraď z chrámu umění a
napne požadavky zase vysoko, ba po zákona 0
etřídáníextrémů snad výše, než kdy jady...
Ale co nelze omluviti, jest zaslepenost nebo ne
svědomitost recensentů, kteří doprovázejí výtvar
nické zvrácenosti chválou a výklady, utvrsojíce
zbloudilé v bladu a mámíice obecenstvo. Zjedna
nými akribenty, kteří v žoldu spekulantů na hansse
(těch, kteří čekají zvýšení měny cenných papírů)
pověstnýchholandských tulipánů lákali a balamutili

bloff! Jaké to plýtvání planým bombastem a
šmodrchavou Ssofistikou, aby bylo dovozeno, še
2krát 2=0 a Okrát 0=4. Ovšem ti Ižiproroci
nemobou jinak. „Denn eben wo Begriffe fehlen,
de. satelit oin Wort zar rechten Zeit sich ein“
(Neboť právě kde scházejí pojmy, tam dostavuje
8e v pravý čas slovo), dí Goethe. Mladí páni snad
ani nepozorují, že ocitají se ve vleku formulek,
z prstů vycucávaných doktrin a echemat (aauk a
vsorců), které vždy odváděly umění od života,
pravdy a krásy rovnou ke koncům v asuzdalské

straulosti.“
Divný, klikatý to pokrok! Trpaslíci nechtějí

ge znáti k své slabosti, A jako jest tomu v ma
liřetví, tak posenři řádí i v uměních jiných. V bás
pictví vůně květů, jas bvězd a křišťálových vod
nahradí se neotesanými nedávkami, vynáší 5e kal
ze spodních stok a nová etapa básnického umění
jest hotova. Právě básnictví úpí pod brubými to
pory krváckých povah nejvíce, protoše jest k zne
ušívání uměním nejpoddanějším.

Seniorem rakouských umivorsit
mích professerů je insbruckakýtheolog,Je
suita, P. Hogo Horter, jenž dosáhli letos 80 let
a dopřednášel 106 semestr. Je dosud literárně
velmi činoým. Spisy jebo v oboru dogmatickém
a patrologickém tvoří takřka knihovnu. Za dobu
svébo profossorování měl 4000 poslachačů s růz
ných končin světa. Z jeho žáků vyšlo 6 arcibiskupů,
14 biskupů a 11 opatů. Jisté velmi vzácný to
případ universitního professora-kněse. —ave—.

Farář botanik. UberskýfarářFr. Kováso,
který je známým botanikem, objevil na podsím
na Frušce Goře ve Slavonii až dosud úploč ne
snámou květinu, o niž není v celé botanice ani
smoky. Poněvadž ma jako objeviteli přísluší právo
rostlipu libovolně pojmenovati, nazval ji „Cobarga

Ferdinaadi“ a to z toho důvoda, že takó krát

bulharský Ferdinand je velkým botevikem, Nová
rostlina je asi metr vysoká a brete růžcvými
květy. V pohoří F:uška Gora vyskytaje se jí
bojně. —ave—.

Slenklewics © katolicismu. Nejplod
nější polský spisovatel vydal nový román „Víry“,
jenž ukásati má pravou cestu uprostřed součas
ných vírů epolečenských, rozbouřených poslední
socialistickou bouří v Rorka a v němĚ podává
autor na Četoýchmístech zrovna apologi katol.
církve.

Vyjímáme nejčasovější: „Katolicism ... objal
oelý západ, sorganisoval epolečnosti, stvořil evrop
skon civilisaci, přechoval vědu, atvořil university,
vztyčil kostely, jež jsou arcidíly, vydal ev. Auguu
tina, Danta, Petrarku, ev. Fraotiška ijav. Tomáše,
stvořil rensissancí, stvořil Večeři Páně Leonarda
da Vioci, pomolky Mediceů M:chala Aogela, škola
atbepskoa i Disputa Rafaelovu, stvořil také kostely
jako sv. Petra, nečítaje jiných, rozsetých po Italii
a po celé Evropě.“ Tak mluví ovlivu katolicisma
na západ vůbec. A jak působil katolicism na
Polsko, vystibují prostě tato slova: „Katolicismus
učinil uás účastníky všesvětové kultury, spojil nás
se západem, vtiskl evropské znamení naší polské
duši.“ A pak, že vliv církve 8e nikdy neosvědčil.
I osvědě:l. ale neosvědčují se různí „volní“ atd.
i jako politikové, i jako kritikové. Chybíjim totiž
poctivost. —ave—.

Pro májové pobožnosti
chystáme

důstojnému duchovenetvu
nm nam= milé u
překvapení

tiskem původních
překrásných kázání

p. gymn. prof. Fr. Kohouta v Čáslavi:

České drahokamy

v koruně Královny nebeské,
32 rozjímání májových ze života českých

patronů.

Obsah těchto do historie české zasahujících
kázání, odporučí krátké obsahy jejich nejlépe:

1. Koruna Svatováclavská a národ Český.
2. Sv. Václav — vlastenectví.
3. Sv. Cyrill a Method — svornost.

Sv. 1 — statečnost.
Sv. Vít— bdělost.
Sv. Ludmila — zbožnost.
Sv. Vojtěch — horlivost.
Sv. Volígang -- svědomitost.

9, Sv. Prokop — zdrželivost.
10. Bi. Milada — čistota.
11. Bl. Ivan — tichost.

12. fndneh Zdik -- bohabojnost.13. Sv.Benedikt s bratřími — spokojenost.
14. Sv. Zikmund — trpělivost.
15. BI. Česlav — poslušnost.
16. Bl. Zdislava — kajicnost.
17. Sv. Kosmas a Damian — obětavost.
18. Sv. Hroznata — vděčnost.
19. Ondřej — vytrvalost.
2. Sv. Hedvika — oddanost do vůle Boží.
21. Bl. Anežka — pokora.

Arnošt z. Pardubic — útrpnost.
Sv. Jan Nep. — mičelivost.
an Lohel — snášenlivost.
v. Norbert — smířlivost.

Adam Kravařský — upřímnost.
Sv. Josef — pracovitost
an Bedřich© šetrnost.
an Nep. Neumann — střídmost.
v. Klement Maria — mírnost.

31. BI. Jan Sarkander — věrnost.
32. Panna Maria — palladium národa Českého.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,

Hospodářská hlídka.
Moravští sgráruíci zrádel řepařů.

Potichu moravské rolnické cukrovary uzavřely
a cukrovary německo-židovskými kartel až do t
1917. A přece roloiché cukrovary byly saloženy
od katolických národních poctivcůza tím účelem,
aby čelily šidovsko-německému -apite.u. A jeké
obětavosti a námahy k tomu bylo sapotřebí ! Bez
souhlasu valných hromad, bez soablasu řepařů
agrární podílníci cokrovarů uzavřeli kartel, pro
tože Jim sabespečuje vě ší dividendu na účet ře
psřů. Pochopitelno, proč agrární „Selské Listy“
dlouho o tom sištném, pokoatním manévru mičely!
Rozechvění rolnictva nad tím spojením s židovako
německým kapitalismevw jest veliké.

UWooenletví má pro vaše seměděletví a
obchod význam veliký. V Tyrolsku a v Italii zvlášť
pochopují jeho národohuspodářekou důležitost a
proto jest ma tam věnována pozornost ta největší.

olo,

SBĚSKREBN

V Čecbách však, kde podnebí i půda jest pře“
devším pěstování ovoce přízalva, bývá ono leckdes
pramálo věímáno. Kdyby v každém venkovském
statku, v každé chalopě hleděli ei jen jednoho
stromu tabulového ovoce, vzrostlo by tím národního
jméní u jednotlivce na několik kornu, v jedné o
aadě nu sta, na tisíce, v celém národě na milliony
korua. Proto nutno zvlášť na jaře rozhodnout Se
pro pěstování vybraného ovoce.

Zlepšování oblimím provádí se pře
devším pečlivým výběrem a pěstováním domácích
drubů. V mnobých hospodářetvích obilí k setí
určené přes simu přebrali a jen to nejlepší pak
na jaře vyBeli.

Chov vepřů jest u nás v úpadku. Již
dávno nestačíme abraditi ani vlastní potřsbu, natož
abychom trby vzdálenější mohli uspokojiti. Ne
chceme-li, aby došlo k škodlivému pro nás otev
ření branic, aby se z okolních zemí mohli k nám
vepři dovážeti, musíme chov vepřů u nás rot
množiti.

Kdo má v rukou půda v Ukrách.
Židé a soc. demokraté říkají: „Peníze a půda
má v líbrách katolický kleras ve svém majetku.“
Statistika nás poučuje o jiném. Všechny baokovní
domy jsou na polovic židovské. Všechny úřady
v těchto ústavech jsou obsaseny židy, nejvýše tu
a tam pro oko užito katolíka jako slepé figary.
Movitého jmění mají čidě v Uhrách za 240 mil.
korun. křesťané za 214 mil. korun. Co Se týče
polností, jest poměr následující: Ubry mají 30
mil. jiter katastrální výměry, malorolníci z toho
mají polovinu. Drubá polovina jest následovně roz
dělena: stát má 2,788.411 jiter, náboženská ma
tice 248870 jiter, záduší 2,408 322 jiter, svěřené
statky 2,349.970 jiter a židé 4,600000 jiter;
v nájmu mají židé 3,000.000 jiter. Židé mají tedy
více orné půdy než šlechta, církev a stát do
bromady.

Nové ulmní hospodářské školy mají
býti zřízeny v Žamberku a v Karlínó s vyučovacím
Jazykem českým a v Laoškrouně s vyučovacím
Jazykem německým.

00- Právě vyšel důležitý spis. 98

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a w ustevičným sřetelem k nově
ším e nejvovějším církevním i státním normám

s předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velicecennou tuto knihu redakce „Obnovy“ co
nejořelení odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoli Králové.-ee.......——————

Literatura,
Náklad-m V Kotrby v Praze. Český

slovník bohovědný. Pořádají dr. J. Tompach a dr.
A. Podlaba. Sešit 19. obsabuje články apoštol—
Agoila. Sešit za 1:40 K. předplatné na 5 sešitů
7 K. — Český jinoch. Řídí V. Můller. Roč 16.,
čís. 5. a ©. Vychází desetkrát ročně v sešitech po
10 hal. — R-jská Zahrádka. Časopis pro školní
mládeš. Vychází desetkrát ročné za předplatné
160 K. Pořádají V. Špaček a J. Bartoň. Sešit 5.
a 6., ročaík 20. — Radce duchovoí, Časopis koěž
stva českoslovanského. Řídí megr. Vaněček. Roč.
18., čls. 4. — J. Spilimann: V fíši chrysanthem.
Sešit IL. a 12 po 40 h.

Z nakladat-Iství Bemedikt'nské knih.tiskárny v Brně. Hiídka. Vědecké revne. Řídí
dr. Pavel Vychodil. Ročník 28., čís. 3. Vychází
měsíčně za roč. předplatné 10 K. — Škola Bož
ského Srdce Páně. Časopispro náboženské vzdě
lání. Pořádá P. P. Hlobil. Ročník 45. čís. 3. Vy
chází měsíčně za roč. předpl 320 K. — Květy
mariánské. List měsíční ctitelů Panny Marie. Po
řádá P. Kris Lax. Roční předplataé 1 K 60 bh.
Ročník 28., čís. 3. — Jarní stioy ajiné povídky.
Napasl P © useppe. Knihovny našeho lidu roč.
28, čís 2. Za 60 b.

Nákladem J. Otty v Praze. Spisy L. N.
Tolstého, lidové vydání. Anaa Karenina. Sešit 4.
a 5. po 20 hal. — Zik. Wintra Sebrané spisy:
Rakovnické obrásky. Řsda prvá, sešit 4. a Ó.
30 hal. — F. Heritesa sebrané episy svas. VILÍ.:
Maloměstské povídky III., sešit 5.—7. po 30 b.
— Sievi-che Boman—Bib.iothek. Alois Jirásek:
Wider alle Welt. Přelošil J. Hócker. Sešit 17.—
19. po 33. hal.



Lidevé Letáky, nejlevnější agitační mě
ofčník pre šíření zásed katolických ve veřejném
životě a ey-raost všech stavů. Lze je odporočiti
všem spolkům A organisacím katol. Jeden výtisk
pošton 48 h, 10 výtisků 220 K atd. Adresa: Li
dové Lotaky v Praze JI, Lípová ol. 5

Dětský časopis „Krtky“, čís 5, roč.
III. přináší pěkné básničky, články a povídky 8
obrázky. Vycbásí desetkrát ročně sa 70 bal. Ad
ministrace v Praze II., Lioová ul. 6.

Nový Obzor. Měsíčník pro Jiterataru a u
mění. Řídí F. Dohnal. Roč L.. čís. 2. Vedle buj
ného textu obsubuje i 4 obrazy Rafaelovy. Roč.
předplatné 8 K. Nákladem Rudolfa Prombergra
v Olomouci.

Eva. Ženský měslčník pro omění, vzdělání,
zábavua ženské sociální otázky Přílcby: Věstník
organisační, Naše domácnost, Katolická učitelka.
Řídí P. L. Zamokal. Administrace v Olomouci.
Roční předplatné 3 K.

Právo menšin. Spie českého politika dr.
Karla Sladkovského, čili výklad voleb zástap'ů
dle práva a spravedlnosti. Ve apise tom dokazuje
Sladkovský, že zásada poměrného zastoupzní 0
zdraví veřejný a politický život a udělí menšinám
občanskou rovnoprávnost, které dosad postrádaly.
"Cena 1 K. Nákladem knibtiskárny Frant. Rebce
v Praze.

Západ. XII. díl Raisových sebraných opisů.
Sešit 90—101. po 32 bal. Spisy Raisovy avláší
hodí ae do vaš:ch knihoven. Nákladem grafické
společnosti Unie v Praze.

Hlasy Svatohostýzské. Měsíčník pro lid.
Vydávají TovaryšstvoJežíšovo na Sv. Hostýně na
Moravě. Pořádá P. A. Ostrělik T. J. Roč. před
platné 1 K. Administrace v Kroměříži.

Cestovní rádce cestovní kanceláře a smě
párpy Čeněk Šolc A Spol. v Praze. Čís. 1. Vy
ehází uejméně 4krát v Foce.

Věstník Jednoty katolic. duchovních
diecése brněnské. Bočník 4, číslo 1.—2. Řídí L
Zavadil, farář v Křížanově na Moravě. Přiblášky
u předplatné (4 K ročně) přijímá J. Skroták, farář
w Adamově.

Lectures franceises. Řídí dr. Anton. Mi
kousek v Jičíně. Vychází 10krát za rok za před
platné 4 K. Ročník II., čls. 6.

Časopis katol dachovenstva. 8 přílo
hou věnovanou theolog. literatuře národů slovan
ských. Řídí dři F. Eryštůfek, J. Taumpacha A.
Podlaha. R č. 52 seš. 7. Nákladem kníž. arcibisk.
koibtiskárny v Praze. Ročaí předpl. 9 K.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném

a četnými illastracemi, s řečmi všech řečníků,
většinou dle stenografických protokolů podenými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 8* —460 str.

nabízí ve výrobní ceně K 3— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Sociální besídka.
Chytří hospodáři. V Prostějověrudý

tábor jest velice rozčileo. Antonomisté vedou
iprodký boj e centralisty. „Ječ.ufaek“ pak dne
8 t. m. scěloje: „Dne 26. února odbývala se
valná hromada prvvího děloického zásobního
spolku v Prostějově. Již delší dobu jest sří
zena dělnic.á pekárna, zakoupen mlýn, ale až
dosad nikdo nevěděl. komo to patří a kdo
na to dal peníze; až na valné bromadě to
přednesl předseda p. Hyácek, který pravil, že
mlýn ce zakoupil za 68 tisíc kor., které se
z potravního spolku vzaly a splatily. Potravní
spolek kupuje celé vagony obilí, mlýn mele,
ale za celý rok se žádné účty nedělaly, co mlýn
potravnímo spclku odevzdal, což sám předsedu
potvrdil. Vzdor tomu, že se do mlýna celý
vagon obilí poslal,neměly filiálky co prodávat,
a když byl Krejsek(centralista) co revisor vý
borem do mlýoa poslán, tam již o tom věděli;
Šeha s Manbartem na měj na brázi čekali a
revisi provést nenechali. Celý náklad, který
mlýn a stavba stála, čící asi 140 tisíc koran.
Nebylo-li by bývalo prospěšnější při drabotě,
která nyní panuje, obětovat ty peníze na di
videodácb chodému členstva, aby se za ně
aspoň jedpou pořádně najedlo? Když občan
Krejzek objasnil hospodářství ve mlýně, od
blasovali autonomisté, že již žádný nesmí ani
k tomuto a vůbec k žadnému odstavci žádnou
kritiku promlovit, což se i stalo, neb ge báli,
aby ješté více na veřejnostnepřišlo. Spolek

(potravní) utržil tři čtvrté million koron.robý zisk, jak bilance dokazuje, jest néco
přes 66 tisíc korun., ale čistý jen 16 tislc kor.,
což by dokazovalo, že spolek nepracoje ani
e 5 proc., 8.e tomu neuvěří ani žádoý školák;
vždyť na takovém zboží se vydělá nejméně 30
proc., nemohli by páni říci, kde je ten ostatní

výdělek ? Neb máme věřit skatečně, že s B proo.
pracojí ?“ Nyní centralisté zakládají ci

(patentním úřadem chráněno)

banánové kakao.
Pro značný obsah kyseliny fosforečnéjest

BACA© nejlepší výživou pro
ldi nervovní,

“ rekononlescenty
ň a slabé děti.

BACA© — banánové kakao vyrábí a v ob
chod uvádí jen

Prval česká akciová společnost

továren ma oriemiálské cukrovinky a čokoládu

me Král. Vimohradech, dříve
A. Maršner.

É K dostánín firem: Audriík Jem, Gathové
Bratři, Hhom Boh., Šejuohová Marie.

a sice ve dvou druzích:

I. v plechových patent. krabicích 1 krab. K 1-—É I vbalíčkéchpo . .. . K—60

i Pravá jen Žádejtes touto
ý . všude.

známkou.K
6hcefe sevýhodněošatiči22
Vyšádejte ci ilmed vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vzor látky »Palmirac«)

Pyoní český sasilatelský sávod ©soukemného vboší
sal. s. 1876.

Girový účet n Ústř. banky
čes. spořitelen.

Českoslovanská záložna VDraze,
zapsané společenstvo s'račením obmezeným,

Spálená ul. ©. ©. Ji.
Zúroknje vklady 4,/,—4/,*/, dlevýpo

vedi ode de vložení do dne vybrání.
Zspůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně

a vklady na ně očiněné úročí 5*/, bez vý
povědi.

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna 2a pp. vkladatele
'se svého.

Star vkladů 30. listopadu 1910 K 410000—.

Poskytnje zápůjčky oa směnky8ručiteli
(Dob pojistky), ua byp-téky a úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává oábu> zboží pro své Členy,
koupi a prodej cenných papírů za hotové i
na splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné paplry a věci
uschovávé v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložna podlébú povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od 1/4,3—6

. spoř.
č. 111.510.

Domek villovéÚpravy
se sabradou, versndou. prádelnoau a vším příslu

šenstvím, pobodlně zařízený, na slunné straně

na Novém Hradci
Králové

je od konce června t. r. Wuď z volaé ruky na
prodej aneb k pronajmutí.

Výhodné pro pensisty.
Bližší adějí administrace tohoto listu.

= a
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII.kerJózsef
kórát 16 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídež=VIl.,Mariahilferstr.
86.

Cennfky zdarma a
franko.

u P. T. duchovenstvazvláštní výhody. É

PRVNÍČEOKÁzzz NAŽIVOT
naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Provádí za nejvýhodnějších jk starobní a pensijní
pojišťování.

Žádejte prospekt.

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Rudolf Hacker, c. a k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:
smrk, borovici, modřín, jedli, akát, dub oby
čejný a americký, borovici černou, banksovu
hedvábnou, tůju, jasan, javory, olše, jilmy, břízu
habr, čilimník, dřišťál, dřezovec, topoly, vrby,
buk, lípu, hloh a mnohé jiné druhy, též na živé,
ploty do parků a t. d. — Balení do mechu
zdarma, koše v ceně výrobní. Žádejte cenník,
který obsahuje krátký a jasný návod pro neod
borniky. Sazenice jdou dráhou jako rychlozboží

skoro jen za cenu zboží nákladního.
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Šob, úvěrní společnost,
zapsané apolečenatvo s ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky

za 40 až.5
úrok a to dle výpovědi,

sg“ Složaí lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. »

30060060000G0G00G0OGOGE



Doporučujeme u cikorku!

——Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod avůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po rače a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP*>Závod založen r. 1898. "iy

SODY VZKŘÍŠENÍ

KŘÍŽOVÉ CESTY
vkusné a levné oltáře

BOŽÍHO HROBU
jakož 1 sochy Těla Páně akločících andělů
dovoluje si nabídnouti veledůst. duchovenstvu

abaslrest c. k. odborné Školy sochař. a řezbář.

BOHUMIL, BEK V BOŽE KUTNÉ,

o 0 0 0 0 (0
Veškeré plechové '

|

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesaě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizají'

Velocipedy';
jen zaručené jakosti spísemnou zárukou, jekož

1 veškeré Adažást prodává v levných cenách

Fr. Vodehnal, *radec Králeré,Velké náměstí 17.
Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle

a levně.

Gonníkyzdarma a Íranoe.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal parameniů
rádla, praporů. příkrovů, koberců a

ovorék m ve výrobnáchnejetaršíhozávodu v e. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce aznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vsory a hotové zboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny až o 30%, než všude jinde.
JSubil.100let. trvání a40 let. vinstmíčinnosti.

Adresování vždy doslovné+see vyprošuje.o. -0hoj

Výstavnou, nově upravenou usedlost
veŠtěnkově, pro letní byty zažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
odhadnutou prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉDA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové. ===

G8 X683 XCSD XGODX CODXz| Janm
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná úzmáBÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

ye sluze méhe ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

Eeu látkynataláry.

K85K665
o200

BDX

zkoušku.

Též na oplátky bez zvýšení cen!
G6XG8685DXIXS83XXABBCEB
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Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolnje si dope
ruěiti veškeré kostelní nádoby a

1 a to: mo. :rence, kalichy
cibáře, nádobky, =.énky, pacifkály,

svícny Llampy,
Aditelníce, kropenk

-2 předpisům a
De čírkovaim vybovující. Sukré před

měty opravuje v původní intenci a
v ohnizlatí astříbří neboproti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázko franko bes závsznosti koupě.
Vášese posíld posvěcené.Práce ruční.

Sbled vod a stříbrných klenotů, jako: řetězů
| madonek,kříšků, prstýnků,náramkůatd. :: Metářeké.

prsteny, tabsí y, jídelnínážinísosestříbrapravéhočínského vždy na akladě.

Staré slato,stříbroadrahokamykupujeza nejvšší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a oleeleur

Praha L., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

20600G0G000GAG0G066GE6 |

ASIUJÍCÍ a ZÁSLUD08
Da vysokou provisi přijme továrna bospodář
ských strojů, benzinovýchmotorů a šicích strojů.

firma

Boh. Mareš v Třebíči.
(Horava).

bi — |
Proč?

je kněžské náprsenka bes háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsenky léto odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u náprs. s háčky nutné.

8. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizujeFejgl4 Byčiště
sr, konean zbožím

Králové, Jiříkova třída.

Ú -M

Oznámení.
04 1. února 1911 přesídlil

závod natěračský a malířství písma

Útty Fejgla v Hradci Králové
do domu čp. 222., Karlova ulice

vedie továrny (p. K. V. Skuherského).

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
, protokolovaná“firms)

LITTM1IUT

———

(bratr P, J. Hoškudly, (aráře vo Yýprachtisleh)

oporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

; výrobní závod
s všech kostelních paramentů,

Lannn

UTILNA -22

ii Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku (i
ň se ma požádání franko zašlou.

ogPejnutnovontnooo NOVUÍNĚSKánÝnněméOniěnýuýměhnj



Antikvariát

v
bobatě sásobený doporačuje ku zaklá

dání a doplňování knihoven

B. Melichar,
koibkopectví vakladatelatví a závod

hudební
v Hradoi Králové.

Seznamy zdarma a franko,

Nechaslee. Meliorace pokračujeve vlek
lém tempu dál, tak že drubému dražstvu naska
kuje husí kůže; rádo by ge rozešlo. K tomu drnží
se ještě okolnost, že chceme se prý vážně pustit
i do meliorace naší měšťanky dívčí. Aby nemu
selo poříditse Čerpadlo, uvažoje 8e zříditi trativod
aneb sklepy určené pro ústřední topení saházet.
Vyskytují se totiž blasy, že by ae škola mohla
podmočit a sesypat. Naskytá se však otázka, ne
bylo-li by dobře cibly dříve vyloupat, aby tam
zbytečně takový kapitál nehnil. Až to vše páni
postaví, teprve prý půjdou — dříve ne. Rozumíme.
Ač nás tak vymačkají jako citron, dají nám vale
s ponechají osudu, uopláchoou a ještě budou
brát pensi. Při vší nouzi a bídě etarají se
ném ještě hodní lidé o zábavu. Uspořádala strana
sociálně demokrativká veřejnou schůzi 8 pro
gramem: Nová vojenská břemena a 80c. demo
kracie. Řečaík vypočítával, co pan ministr poža
duje a pravil, že soc. demokracie přichásí burco
vati lid, aby protestoval proti toma. Když pak
kritisoval politiku Šavle a „kropáče“, byl c. k.
komisařem napomenut; proto řeč zbytečně nepro
dlužoval. Jedno věak bylo velmi dobré. Soc. de
mokracie totiž stále hlásá, že v Rakousku vládova
klerikálové a satím Ssoudrub řečník problásil, že
když se jednalo o sneksi Bosny a válka již již
brozila, babička Rothschildova řekla: „Lidičky,
nebojte ce, válka nebude Rothechild na ni ne
půjčí.“ Tak vida! A soudruzi se tenkrát naparo
valí, že oni to byli, kteří válce sabránili Do
schůze však dostavili se také národuí socialistéa
Jejich řečoík přihlásil 8e k slova. V celku son
blasil s údaji řečníka aoc. demokratického. Dovo
zoval však, še 80c. dem. má spojenectví se židy.
Vysvětloval praktika a0e. dem. poslanců na říáské
radě při hlasování. Poněvadě byla také zmínka o
Ubrách, navázal na ni a pravil, te 8 Maďary 8e
docela jicak jedná než v Předlitavska s Čecby a
usoudil, že na tom máme vinu my 8ami. Teď má
se prý ozývati lid, když již v delegacích zástapci
lidem volení břemena ta povolili. Tvrdí, že to
Jest povinností lidových poslanců, aby stáli na svém
místě v parlamentu a hájili zájmy lidu. AČ ze
schůzí neodcházejí! Uváděl na pravou míru ob
lbenou frási soc. dem., že jich poslanců je jenom
90, že tedy proti celé sněmovně nic nemohou.
Přitom vytasil se s letáky z doby předvolební, ve
kterých 8oc. demokr. kandidáti sliboji vol:Čóm a
kasají Be, že nepovolí bí muže ni haléře. V jiném
stojí: „0 co se zasadíme, tím také hneme“ a pod.
Osoby řečníkovy však se nedotýkal. Tím váak,
že kritisoval jednání soc dem. poslanců, jako
když do vosího hoízda píchne! Soudrusi jsou
uvyklí, že jen oni mají pravdu a musí se jim
tedy mluviti to, co jim lichotí, Marné napomínal
soudrub M., še je zastoupeno více politických
stran, aby zachována byla slašaost a dopřáno ka
ždému slovo. Soudruzi dopali, křičeli a lomosili.
K slovo přihlásil se zase řečník soc. dem., ale
ten jiš tak sdvořilý nebyl. Útočil na nár aociála
osobně. Užil výrazu o hroší kůži, aajstém šoldnóři
a ještě jiných. Vytáhl na avětlo obstrukci nár.
sociální 8 jejich muzikou na harmoniku a pod.
nástroje A prohlásil na konec, še na žádné řeči
víc odpovídati nebude. Inu, nebyl na takové věci
dostatečně připraven; všdyť ustroal, kdyš řečník
letáky ony, s kterých citoval, vytáhl. Řečník már.
6oc. pravi, že jako opatrný mož je na všechno
připraven, au meví, co se může přihodit a sačal
tu muziku na harmoniku řoztahovat. Avšak sou
druzi oechtěli slyšet a rámusili statečné dál. Proto,

V celku vzato, jsme takovýmto schůzím povděční;
otevírají se lidu oči, jak uprávuě jeden občan po
střebl, když si odlehěrl slovy: „Tak nás jen bala
mutite“. Tentolsrát se 600. dem. ani oa žádcé re
solocí neasnesli; místo protestu byla konina

Borohrádek. Naše katol. národ. jedjota
pořádala velmi zejímavou přednášku: „Ze života
českého Japonce“, kterou přednesl a 150 světel
nými obrazy z Evropy, Ameriky, Asie a Japanu
doprovodil velmi obětavý vdp. L Hor., faráf
« D.šic; vřele mo děkujeme, neboť přednáška
byla opravdo poučná i zábavná. Slýcháme často i
s fad učitelských, Že mládež má názořaě 80 vy
učovati a vsdělávati, což jest jistě velmi obvali
tebré. Proto tim více celou veřejnost velice ne
mile překvapilo, když pp. ačitelé čkolaím dětem
zakázali účast na této přednášce a pohrozili
trestem u Špataou známkou z mravů tém, které
by se jí účastnily. To je jistě neslýchané a možné
jen u nás! Avšak na zvláštní zakročení našeho
vdp faráře slavná c. k. okres. školní raia dala
dětem povolení k návštěvě této přednášky, správě
školy to ozaámila a ta byla povinaa postařati 80
ještě o dozor k dětem, což se však nestalo! Oni
se nedají přece komandovat a „štrapicírovat“ na
klerikální přednášku! Jak pak kdyby je „Ko
menský“ vyloučil za to z organisace? — Jaká to
najednou póče a starost o mládež, aby Be jí ne
přihodilo něco zlébo a snad ge nepokazila ! Vždyť
přednášel kaéz; přítomní byli oba naši kněží, po
tádals to katol. jednota — tam přece tesmí jít
mládež, tem hrozí klerikální nebezpečí — proto
dán tuk přísný zákaz. — Připomínáme výslovné.
že již na maohých místech i v městech byla tato
přednáška 8 nikde o zákazu od pp učitelů nebylo
uni slechu — jeo a násl Iou všady zem Páně,
jen u nás písek. Prý to nebylo oznámeno aprávě
koly! Ale, ule?! To je tak. Rodiče mohou vzíti
pod vlastní zodpovědností své déti neb pod nále
žitým dozorem poslati na přednášku dobrou a
poučaou a ačitel nemá práva jim v tom brániti a
sakazovati, leč by to byla přednáška špatná, jež
by děti kasila. Rodičové jsou přesvědčeni, že ne
musí se báti o avé děti tam, kde jsou pod do
zorem svých knóží a učitelů náboženství! — Leč
nutno 8e smíniti o dozoru, jaký bývá u nás zvláště
v kostele, jak jej provádí p. učitel F. Ten dozar
je zajímavý a on sám také! Přivede děti do ko
ptela, křížem 60 nepozaamená, neklekne, sedne do
lavice, hlavu schoulí dolů. Každý se diví, že
takto vydrží seděti a že jej nebolí zádal Ale on
to vydrží, protože prý užívá jakéhosi smrtáckého
masáni zoámo firmy: Havránek a Myška. — Nej
zajímavější dozor pp. učitelů bývá v kostele na
počátku a konci škvlního roku, o narozeninách a
Jmeniuách Jeho Veličenstva, kdy bývá přítomno
11 učitelů « celé farnosti Při odchodu z kostela
většioe dětí spustí pohoršlivý hlasitý hovor a hluk,
tak že již vícekrát p farář muail hlasitě děti
nupomenout ke slušnému se chování v kos:ele —
a pp. učitelé zcels klídně k toma hledí. A jsou
snad hrdi na tu nekášseň sobě svěřené mládeže.
Ostatoč ani ve ékole není toma o mnobo lépe.
V přestávkách jest slyšetí ten rámus až daleko
na ulicí. Sám p. ©. okres. školní inspektor řekl,
še taková nekázeň dětí není v celém okresu jako
v Borohrádku. A což teprve na ulici| Dětem se
pedivíme; ale ti, kteří mejí dělati pořádek, měli
by míti větší bdělost. Zde tedy, pp. učitelé, při
ložte roku k dílu, postarejte se o lepší kázeň
ale sakazovati détem účsst na bezvadné, vzdělá
vací a cestopisné přednášce věru nemasíte, v tou
ohledu se můžete ušettiti. Ale až zase budou „bu
sitské“ slavnosti, při nichž za přítomnosti mnoha
koluích dětí církev katolická a její kučšetvo bývá
tupeno, tehdy ve škole přísně dětem účastenství
sakažte a sa to vás pochválí každý — za t.nto
bezdóvodný. poslední zákaz vás nechválí rozumný
Člověk žádný. Pozorovatel.

Pozvání k drahým rekollekcím du
choveast+a bisk. vikeriátuČáslavského, Kutno
horskébo a Poděbradského v K.líně ve čívrtek
dne 6. dubna 1911 v ulášteře O. O. Kapucínů.
Pořádek: 1. O 9/, hod. krátká promluva na aví
tanon (vldp. P. Ganrdién), 2. Na to mše sv. coram
Sanotiesimo, mezi ní a intra adorationem Saoctis
šimi sv, spověď. 3. Promlava. (Vadp. P. Provincial
O. Cap.) 4. O. 12. hod. společný oběd v klášteře.
5. O 2. bod. odpol. řeč vadp. kanovníka dra Fr.
Šalce. Zveme srdečně k nejhojnějímu účastenství
e šádáme, aby P. T. duchovní správy saslaly pří
blášky účastníků nejdéle do 31. března svému
vikariátuímu úřadu. aby tento mohl včas za pří
činvu příprav oznámiti počet účastníků vidp. P.
Ocardiáou v Kolíně Dne 16. března 1911. Ant.
Schreiber, bisk. vikář Čáslavský. Moums. Karel
Vorlíček, bisk. vikáf Katnoborský. Jos. Závodní,
b. v. Poděbradvzý. Posnámta. Vlaky dojíždějí do
Kolína: Velký Osek-Kolín 9 11, Sedlec-Kolin 8 32,
Praha-Kolín 9-07, 9:84, Přelouě-Kolla 831.

Asfatické družstvo v Pardubicích
so konečné utvořilo a podalo avé stanovy na místo
dršitelství ka echválení. V zatímním výboru jsou
přední osoby města a mezi nimi sám starosta mě
ste inž. Prokop. Za tictébo povětří konají se na
vojenském cvičišti avistické pokasy a cvičení a to
obyčejné v odpoledních hodinách. V| hangarech
stojí nókolik létadel připravených k vzletu. Mesi

nejpilnější vzducboplavce náleží p. Barthel s p. jaž.
Čihák, z nichž zvláště poslední učinil z oamenité
pokroky v umění vzdachoplaveckém, takže na
svém pěkném jednoplošníku lehce vsuese 8e po
rosjíždce několika metrů a vydrží vstejnoměrném
a nekolísevém letu prolétnouti celý obvod velikého
vojenského cvičiště aš nazpět ku místu vzletu.
Dotěrné zástupy školních dětí působí při své ne
zbednosti aviatikům četné obtíže a avádějíse samy
v nebezpečí.

Óhcete sevýhodněošatiti24 |
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek

knahlédnutí. (Zvláště vsorlátky »Palmira«) |
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEN.=
Pyení český sasílatelský sdvod ©soukenného sboší
ns sal. r. 1876. ss

Vybrášné dopisy. Zločinaá individua,
která sasílácím vyhzůžných psaní zámožným ob
čanům hledí si zlakati lacino a bez veliké námahy
peníze, neexistují pouzs v Loudýně ale jsoa také
v Pardabicích. V posledaí době dostali poštou
někteří „prachoví“ domácí páni takové vyhrůžné,
zákeřné psaníčko s ráznou výzvou, aby v určitou
dobu zasl.li pod jistou adresavu obyčejně větší
obnos peněžal, -jc Ž3 ae 8 nimi nějakým nepří
jemným způsobem zatočí. Zajímavo jest, že ano
pymní dopisovatelé nejvíc) hrozí domácím pánům
udáním oa příslušných úřadech o nízkém příznání
zdaněnébo majetku. Rozumí se, že darabáctví po
dobného druhu zůstává bez kýženéh> výsledkao,ale
zákeřaí korespondenti mají přece tolik drzostí, že
si i osobně přijdou v udaný den Da poštu pro
dopis s penězi, ale odcházejí jea s trpkým zkla
mávím.

Třetí lékárna v Pardablcich. Zřízení
třetí lékárny v Pardubicích v obvodu města ko

takáe lze psvně

době. Již před několika lety jednalo se o třetí lé
kárau v Pardubicích, ale růzoými machinacemi
byla tato akce vždycky zmařena. Nyní však z novu
ujali se věci příslušní Činitelé a záležitost nové
lékárny se na kompetentuích místech znova pro
jednává tak, že ka zřízení jejímu přese všechoy
protesty vážných interesentů přece konečně dojde.

Himoho dělnictva bez práce vy Par
dubleteh. Některé velké průmyslovézávody ne
mají pro své doaavadní dělnictvo dostatek práce
a jsou nuceny omeziti počet dělnictva ve svých
závodních dílnách. Abypřeč -tné délaiotvo nebylo
tak citelně poškozeno, omezena byla zatím nékde
poaze doba pracovní a dělnictvo ponecháno ua
svých místech. Nejvíce straší v té příčiaé pardub
ská rafinerie us petrolej která již dříve propu
gtila mnoho děloictva z práce a oyní chystá 8e
snovu k vypovídání většího počtu dělaictva, ba
dokonce jde pověst, jakoby chtěla zastavíti v eške
roa práci ve avóm závodě na dobu několika neděl.
Byla by to pro dělnictvo tam pracující bolestné
ráne, která by uvedla přemacbé rodiay dělnické,
odkázané posud jen na výdělek z petrolky, v ho
tovou bídu. Pardubská rafineska zaměstnávala po
sud veliký počet dělnictva a moobo je z nich ta
kých, kteří přišli do Pardubic z dalekého okolí,
e holýma rukama pouze za výdělkem v rafi
Derii.

Církevní umění v N. Kdymi. Právě
nyní zas/lá dokončení avého velikého díla (Křf
tové cesty) do našeho starobylého kostela vdp.
Ed. Neumann, farář se sv. Jiří (u Chocně), zaa
menitý malíř. Do obrazů těch jest vdechnuto pravé
mystické procítění, uměníto mluví k duši oeodo
latelně, takže jsme všichni velikou radostí napil
nění. Zadílo tak umělecky provedené ardečně vdp.
faráři děkujeme, konstatujíce zároveň, že za práci
tak velikou a cennou přijal náhradu poměrač
nízkou.

Nový Bydžov. Ve svátek dne 25. března
pořádá naše jednota přednášku dp. katechety J.
Přítele z Král. Vioohrad: „O cestě do Egypta a
Sv. země.“ Přednáška bude doprovázena 200 svě
telnými obrazy. Čistý výnos věnován bnde Útulku
sv. Josefa.

Nirotčí záležitosti v Pardubicích.
Pardubské zastapitelství uěsta povolilo 1000 K
da poručníky t. zv. generální a generálními po
ročníky vstanovení p. Juog, policejní komisař, p.
Vacek, ve'itel veteránů a pl črubá. Zbytečná ú
tulna pro děti v městském chadobincí bude sru
Šena a děti bodon přímo dány d> sirotčince. My
schválně říkáme „sbytsčná útalna.“ Vždyť tu jest
po ruce sirotčinec, který má doposud nadbytek
místa pro sirotky a počet sirotků je stále menší.
Sirotčinec přijme zajisté 8 aejvětší ochotou i ta
kové děti, které dosud do školy nepatři a myslíme,
že v sirotčinci je pro ně daleko účelnějáí místo
nežli v chorobinci, mezi starými, neduživými star
ci a stařenami, nebledé ani k mravní atránce vý
chovy. Chalupový systém pro sirotky se dla poss
vadních zkušeností neosvédčuje. Aspoň zemský
výbor ty sirotky, které hodlal vychovávati tal sv.
chalaporým systémem na savé útraty, pošvolba
zase od tohoto způsobu výchovy ustapaje a děti



takové posílá zpět do společných sirotčinců. Aby.
tomuto modercímu směru sirotěl výcnovy bylo
vyhověno aspoň £ části, začínají se některé si
rotčince zařisovati s celým polním bospodářstvím,
oby dána byla dětem oáležitá průprava k životu
praktickému. Jakmile se Pardubice jen trochu
sbaví těžkých finančních břemen, neopomenou za
jisté spolu 8 okres. výborem pečovati o tato tak
eminentně kulturní záležitost ve stylu moderním
Da poli sirotčí výchovy a zařídí si „chalapový“
systém ve vlastním sirotčinci, což bude moohem
úspornější a zajisté účelnější, nežli rozvážeti děti
po chalopách na vesnicích a dávati je na výchovu
lidem, kteří by s toho chtěli jen hodně vytěžit
a kteří konečně nedovedou vychovati ani vlastní
dítě, neřkuli cizí.

BHeřiee. Dne 25. t. m provedena bude v
děkanském chrámu Páně pětihlasá A capella mše
od Huranta z Polžic.

Hořiee. V neděli 26. t. m. večer o 71/, h.
přednáší zde osvědčený řečník dp. farář Hora
„0 českém Japonci“ t.j. o p. t. panu inženýra
koneul. Karlu J. Horovi, jeož žil léta v Americe,
přesídlil pak do Japanu, tam se 8 japonskou šlech
tičnou oženil, a nyní přebývá v Jokohamě, tam
všeobecné vážnosti Se těší, vždy a všade k na
šemu národu se hlásí a dělá nám Čechům svým
vystupováním v daleké cizině čest S dychtivastí
těší se obecenstvo naše na zajímavou přednášku
Onu, poněvadž jest paa inženýr Karel Hora v na
šem městě osobně znám zdob, kdy otec jeho byl
řiditelem velkostatku v Holovoasích a okresním
starostou bořickým.

(patentním úřadem chráněno)

banánové kakao.
Pro značný obsah kyseliny fosforečné jest

BAOCAO nejlepší výživou pro
ldi norvooní,

rekomvalesconiy
a nlabé děti.

BACAO — banánové kakao vyrábí a v ob
chod uvádí jen

První česká akciová společnost

továren na orientálské Cokroviaky a Čokoláda

mneHrál. Vinohradech, dříve
A. Maršner.

K dostáníu firem: Amdriík Jam, Guthové
Bratři, IKhom Boh., Šejnohová BMarie.

a sice ve dvou druzích:

I. v plechovýchpatent. krabicích 1 krab. K —
IL v baličkách po -© -< ++ * K —50

P

Pravá jen 'Ý
e touto

známkou. lo

Žádejte
všude.

*,OŮŮÉ
Nerozvášžný šert. Hostioský ve Smržově

Václav Šimanovský ještě s jivými bostmi učivi) i
ve svém bostioci nemílstoý Žert se starým polic.
strážníkem Janem Řehákem. T+mato napovídal,
že jeho domácí Zilvar zemřel. Řekl to ovšem ze
žertu, ale polic. strážník, který je zároveň ve vsi
zvoníkem, tomuto «dělení uvěřil a drab“ den ráno
prčal domněle zemřelému, starému p. Zilvarovi
zvoniti nmíráčkem. Šla právě kolem zvonícího
strášolka jistá žena a ptala 8e, komu to zvoní,
Odpověděl, že staremu Zilvarovi, načež žena řekla,
že asi starý Zilvar nezemřel, že ho ráno viděla
choditi. Strážolk přestal zvooiti, šel se podívati
k Zilvarovům a tak seznal. že zvonil umíráčkem
živéma. V tomto stavení Zilvarově 86 však zabil
vykrmený vepř. Ve vsi bylo z tohoto jednání
mnoho zbytečného smíchu; ba i pohoršlivé řei se
vedly a hostinský by zasloužil za podobné ne
místné žerty pokárání.

Polička. Který pán zapomněl přesevky při
konfereaci v děkanství Poličekém, nechť se Přiblásí

Závratce — Lhůta u Ronova m.D.
Dlooho již jeme se domábali, aby také k sám
docházel rurální posel poštovaí jakto do jiných
sousedních obcí farnosti Ronov n. D. Mnohé pře
káčky se nám kladly ze stran poštovního úřadu
(snad proto, še celá ves se hlásí k české straně
křesťansko-sociální); i poštovní řiditeletví v Praze
nás odmítlo a poukázalo na ministerstvo obchodu.
Na rásné zakročení našeho milého říšského po
slance Františka Šabaty přání našemu vyhověno
atvrsením c. k. ministra obchodu ve Vídní ze dne
17. břesna 1911. Výnos doslovně zní: Die Einbe
ziebung der Gemeinde Závratec mit der Ortschaft
Lhůta iu deu Raralpostrayoa II. dea Postamtes
Ronov a. D. warde bewilligt. Wien, am 17. Můrz
1911. K. K. Handelsminister. — P. poslanci za
jeho obětevosta přičinění v náš prospěch opřímně
děkujeme a ojišťujeme ho ploě svojí důvěrou a
oddaností.

Chrudimská osvěta. Marnějemečekali,
že zdejší pokrokáři jako ctitelé pokroku podrobí
vážné kritice poměry zdejšího lycea. Již by byl
v zájmu pokroku nejvyšší čas! Ale co ae stalo?
Místo toho čteme 21. března v „Osvětě lidu“
kratochvilné odsuzování obchodní školy při chru
dimském paedagogiu. Nejsajímavější perlou jsou
tam tato slova: „Nebýti toho, že prázdoiny alespoň
částečně nám daly nablédnouti v život skutečný,
byly bychom tam zblbly tak, že žádná moc na
světě by potomnás ueozdravila.“ Článek totiž zdá
se být vilným dokomontem, že pisatelka oa prázd
nipy nikdy nejezdila.

Chetébořsko. Zoámý odborník pan po
slanee professor Hrázeký projektuje novou trat
dráby z Přelouče přes Tfemošnici na Chotěboř,
odkad přes Ždírec, Vojaňv Městec do Žďáru na
Moravě, případně až do Vel. Meziříčí. Nebude to
obyčejná lokální dráha. Bude spojovati Moravu
přímo se středem Čechem a při použití labského
překladiště v Přelouči po aplavněném Labi vodní
cestou přímo a hnědouhbelnoau pánví severočeskou,
Podmoklím, Německem a Hamburkem ©Bude to
tedy spojovací trať velkého výsoamu a získá tím
blavně naše zanedbaná vysočina Česko-moravská.
O uskutečnění tohoto projekta na Cbotěbořském
okresu, který také značné oběti finauční přinese,
získal si nemalých zásluh náš pan poslanec Adam.
— Na Přibyslavském okrese upisovací akce vázne,
Naši lidé nejeví bohužel v některých obcích dvsti
porozumění pro tak důležitou věc jako jest dráha,
Jest ovšem pravda, že obce jsou chudé; dráha
však přinese vepražení, přinese do celé krajiny
nový život a ruch. Tak (pro příklad) ve Vojnově
Měsíci, kde skoro všechna obecní břemena v po
době přirážek spočívají na bedrách naších malých
roloíků a poplatníků, přenesou se břemena ta po
uskutečnění dráhy značným dílem na průmysl, pro
nějž tam jsou zvláště přízaivé podmínky, čímž ae
zase naším lidem ulehčí a průmyslu pak nové
zdroje příjmů se sískají. Při tak důležitá věci
nesmí se věřiti lidem, kteří jsou proti snad jen
proto, buď že sami nemohou ve všem poroučet
aneb při příležitosti pro sebe těžiti. Zde musí
státi před očima zájem celé krajiny, celých obcí
a nikoli jednotlivců. Jen tak jest možná, že po
sud chudý a zanedbaný kraj náš se povanese.

Opočno. Jsou tu pokrokářivelice „lidoví“.
Ačkoli bylojiž přede 2 roky svoleno obecní za
stapitelstvo obecní nové, starý starosta p. Wolf
posud volbu nového atarosty neprovádí, protože
nově zvolené zastupitelstvo — není pokrokářské,
Vělmá si toho politický úřad novoměstský? | Už
dévno mohlo býti staré zastupiteletvo rospuštěno
a správní komise mobla zavésti pořádek.

Dobruška. Rozpočet městský vykasuje
16.000 K příjmů a 47.000 vydání. Na ubražení
bade se zatím vybírati jenom — 170*/, obecní
přirážka. Obecní příjem uestačí ani na úroky ú
morové z obec. dluhů.

Bojmany u Žehušice. Dne 16. březnat.
r. byl nalezen při čištění náhona řeky Doubravky
u Bojman utonalý maš František Říha, vojín ze
měbraceckébo pluku v Cáslavi, rodem z Dékano
vic, okresu Dolnokralovického, jenž 16. úaora le
tos vyšel odpoledne z kasáren v Čáslavi u více
se nevráti!. Pobřešený byl zbožným křestenem
(před nastoupením služby vojenské v říjau miou
lého roka vykonal av. zpověď) a řádným vojínem.
Pohřben byl dne 19 března na hřbitově v Žehu
šicích za účastenství deputace zeměbraneckého
pluku (jež rakev věncem osdobile) a za účasten
ství četně ehromážděného lidu.

Sleupuiee. Spolek div. ochotníků „Hor

k sehral v neděli, dne 19. t. m., v sále p.Míkaleckého ve Sloupnici za velice četné účasti míst
ního i okolotho obecenstva původní hra svého
spolučlena, p. Václava Holáska: „Proroctví ale
pého mládence.““ Pan spisovatel jest znám jako
peunavný badatel pamětí sloupnických, sepsal ob
jemné velmi cenné dílo: „Paměti obce Sloupnice“,
a pořádal celou řadu zdačilých přednášek o ději
nách svého rodiště. Také jeho divadelní hra, v
neděli sehrané, má za podklad akutečný děj sloup
pický z konce 16. století. Uvádíme zde aspoň
stručný obsah: Na podnět missionáře Hostono
ského vyzve parkmistr města Litomyšle, jakožto
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nického, Jakoba Limberekého, ke sříseníŠkoly ve
Sloupnici. Rychtář radí se se svým svobodaým
strýcem Prokopem, slepým to starcem, a netají
obavou, že obec bude proti. Z té obaýy vypřostí
Jej Prokap tím, že věnoje ovůj majetěk na vyd:
fování kantora a školy. — V hostinci „K .
koná se konšelská porada o stavbě školy. Mezi
konšely přítomen též esused Maloch, dávný to
nepřítel rychtářův; však v poslední době zdálo ne,
še hněvu sanechaí, neboť dovolil rychtátovu synu,
Václavovi, docházeti za jeho dcerou Aoežkou.
Jedním však výrokem rychtářovým cíií se Maloch
uraženým, starý hněv v něm propukoe, a z nepří
tele rychtářova stává 8e zapřisáhlý nepřítel školy.
Ve zlosti odchází domů, hrubé vyžene Václava
s Anežkou právě ae bavícího a dceři přísně zaá
most zakáže. — Mezitím, co ve statku Malochově
různé odehrávají ae scény, slepý mládenec Prokop.
nedbaje stáří a slabosti, dává ae voditi od stutka
ke statka, líčí dobrodiní školy (neboť sám vystu
doval, po studiích však po nemoci slé oslepl),
získává jednoho po druhém pro školu, konečné
i Malocba získá a léž i a rychtářem a jeho synem
usmíří. — Rychtář Limberský s rychtářem Dolno
sloupuickým Huadečkem př.cházejí do úřadovny
vrchnostenské v Litomyšli. Písař velice hrabě je
odbývá, zato vkročivší purkmistr Osecký vlídoě
je vítá, těší se, še ve Sloupoici bude první škola,
a stanoví den slavnosti prohlášení školy. — Sloup
ničtí vítají vrchnost. Čtou se zařizovací listimy,
uvádí se v úřad Kantor Švíř. Mezitím dochází
zpráva, že slepý mládenec Prokop umírá. I purk
mistr spéchá k šlechetnému starci. Slepec vidí
v duchu budovy budoucích kol Sloupnických,
předpovídá rozšíření, zdar i budoucí jejich slávu
— proroctví slepého mládence — potěšen nad tím
umírá. — Poučný tento děj, propletený několika
sdařilými scénami vedlejšími, líbil ae všeubecně.
Byltě sehrán velice dovedně. Nejen hlavní úlohy,
jež mistrně podali p. Vejrych (slepý mládenec),
p. Šplícbal (rychtář). p. Zacbař (Maloch). p. Ve
selý (Vaclav), sl. Šmejdířova (Anežka), sl. Šafá
řová (žena Malochova), ale i ostatní menší úloby
sebrány byly pány ochotníky ku všeobecné po
chvale. Pouze dlouhé přestávky byly poněkud zá
vadou, ježto se jimi hra příliš do noci protáhla.
Snad jedne i dvé proměny by mobly odpadnouti,
a scény bez ublížení celku v jedno spojiti. Pan
Holásek, který žádné střední školy nenavětěvoval,
nýbrž vlastní pílí při svém rolnickém zaměstnání
se vzdělal, může býti hrd i na toto dílo avé. Po
třetím jednání byl hlačným potleskem vyvolán, a
slečna Šmejdířova jménem divad. spolku v nad
Šeném proslovu blahopřála jemu k skvělému ú
spěchu s přáním všeho zdaru do budoucms. S cí
souhlasí. veškeré panu autorovi oddané obecenstvo
a doufá, že všeobecné uznání bnde panu Holás
kovi pobídkou, by vbrzku opět něco ryze Sloup
nického na jeviště předvedl.

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ :
ZŮROKUJE VKLADY č
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Různe zprávy.

Německý list proti němocké spup
mosti v Čechách. Kstol.denníkvídeňský„Va
terland“ patrně v odpověď na usnesení zástupců
německé národcí rady, kanceláře Svazu německých
měst v Čechách, německých okresů a německého
tisku, kteří v Litoměřicích prohlásili, že budou
8 Čecby vyjedoávat pouze na záksadě správního
rozdělení Čech a usaání čistě německého území,
přináší úvodní článek, v němě praví, že vyrovnání
v Čechách musí býti provedeno proti těm, kdož
chtějí bezobledoě roztrhaont dějienoa ©jednotu
země. — Z litoměřického projevu německého jest
vidět docela ztejmě, že Němci v Čechách po dobrém
se vůbec vyrovnat nechtějí. Bude-li však možno,
jak to chce „Vaterland“, provést vyrovnání vČe
chách proti německé zvůli, o tom za Dynějšíno
vládního systému vůbec lze pochybovat.

Dopisy © přiznání k aeguivalontu
porte presty. Č.k. ministerstvo obchodu roz
bodlo dne 19. ledna 1907, č. 17.639 P. ex 1906,
že úfední přípisy farních úřadů ma c. k. berní
úřady 7 příčiné placení aeguivalentu se jmění
obročního oBvoboseny jsou od poštovného dle A
čl. IL, odat. 8. sákona z roku 1865, ř. z. č. 108.
— Výnos dlužno na přípiee citovati. — Při tom
perosbodoje, jedná-li se o osobní osvobození od
placení aeguivalentu.

Síla realistické strany, Pokrokářský
„Přehled“ dne 10. t. m. píše: „Výsledek volby
Da Žamberecku vyvolsl ostrou diskus3i mezi „Ča
sem“ a „Osvětou Lida“. „Čas“, jenž je jinak
8 počtem hlasů odevsdaných pro realistického kan
didáta (226) velice spokojem (připamínáme, že dr.
Štemberka dostal r. 1908 při první volbě 1066,
při užší pak 1647 bleaů), tvrdí, že dr. Štomberka
poškodil postavení stravy v okrese, „Osv. Lidu“



naopak viní s porážky realistický výkonný výbor,
respektive jeho chování vůči jedinému poslanci
stray na sněmuzemském. Nemůšemeroshodovati,
která z obou stran má pravdu, konstatujeme zde
pouse, že jak „Čas“, tak i „Osvěta lida“ jsou
Svorny v názoru, že dr. Štemberka byl zvolen ne
jsko realista, nýbrž jako osobnost, mající za sebou
13 let úsilovoé práce drobné pro okres žambe
recký a 600—700 přednášek ve všech možných
jehu obcích. Fakt ten je pro realisty typický.

ný z jejich kandidátů nezvítězil dosud jako
příslašník strany a nezvítězí bespochyby ani v do
bledné budoucnosti. To ale znamená, že strana
bude i ns dále odkásána na své dva říšské po
slance (což je pochybné, pokud se týče maodátu
posl. Drtiny, ačkoliv oba poslanci nedělají ve
Vídni politika „Časa“ ani „Osvěty lidu“, nýbrž
politiku mladočeského „Českého klubu“. Pozn, red.
tohoto listu) ježto až na dra. Lederera a Al.
Hajna, kteří však sotva mají naději na zvolení,
jiných význačných osobností ve straně není. Je
zajímavo, že pravé tito dva politikové 8 vedením
Btrapy Be velmi často silně rozcházejí. (Výmlavný
doklad oné „neujasněnosti“, kterou realisti jiným
vytýkají.) Cbápeme proto spokojenost „Časa“ nad
počtem blasů na p. Nováčka svustředěnych. neří
káme realistických, tím více, má-li strana dlo ne
popřených dosud zpráv v celých Čechách dohro
mady — 1784 členů.“

Vzer ministra. Jací lidé v Tarecku utá
vají 8e ministry, o tom nejlépe svědčí skandální
aftéry bývalého ministra vultána Abdul Hamida,
Nedschib paše, na nějž před krátkým časem uči
něno bylo v Paříži trestní oznámení, protože celou
řadu osob švindlem ošidil o celý millivn franků.
Nyní psk bylo na něj učiněno i trastní ozoámeaí
v Nizze. Pod záminkou, že probrál velké obnosy
v Monte Carlo, vypůjčil si od tamějšíb» klenot
nika 10000 franků. Když pak v několika dnech
pan ex-miDistr znova 80 0 značnou půjčku ucházel,
klenotník Lautner jej odanítl, ale projevil ochotu
koupiti od p. ex-ministra jeho znamenitou sbírku
starožitností. Lautner prohlédl si sbírku, v níž se
nalézalo oa 150 starožitoých a drabokamy ozdo
bemých hodinek, a problásil, že panu ex-ministru
půjčí na ně na dobu jednoho měsíce 40.000 franků.
Pan ex-ministr zabalil vlastnoračně hodinky do
balíčku a odevzdal je klenotolkovi v uschování,
načež od něho obdržel 40000 franků. Když pak
Nedschib paša hodinek nevyplatil, otevřel kle
notník balík u nalezl v něm 118 praobyčejných
hodinek bovových. Ihned uč.nil ožnámecí na pana
ex-ministra, žádaje zaplacení 60.000 fraoků.

Jame to ve státě právním? Kromě
říšský „Posorovatelí.-uveřejňuje zvitětní. :
soudní praxe na Moravě, který svěděl o právních
poměrech přímo tureckých. V Trávoíku u Kro
měříže „od«oudil“ tamější dtarosta agrároík jednu
„klerikálku“ pro urážku na oti ko 2 K pokaty a
jakémusi prohlášení“ v novinách. Poměvadž*tena
věděle, že právo odsuzovat pro orážku na cti má
posze c. k. soud, pokutu nesaplatila. Staro
obrátil se na c. k. hejtmanství a co 60 nestalo
C. k. hejtmanství v Kroměříši nařídilo „odaoude
né“ ženě, aby do týdne zaplatila . . . Jeme to
jektě ve státě právním? —"

Věelices. Soc. demokraté uspořádali dns
Da ve Vídni velkou demonstraci ve prospěch
ní volebního práva do všech zákonodár

. v Praze i v jiných městech

19. b
rond

mďhe

pitalistů zakoopila */, středo
Ocatemaly, čímž získala od

stemaly povolení k výhradaému

n

Centrála vwPraze.

Eskont směnek | faktur
Úvěryvšeho druhu. Z

Dle „World to Day“ přináší každý rok ve Spoj.
Státech na 10.000 vražd, což jest 200 týdně čili
30 každého dne. Z těchto 10000 vrahů podaří
se veřejné policii dopadnouti asi 1000, kdešto
ostatních 9000 unikne ramenu spravedlnosti policie
státní i městské — V Čes. Budějovicích zesoulý
dr Svat. Tůma odkázal 18.000 K k účelům má
rodoím a bumanním. — Z chrámo olděnického u
Sedlčan ukradli lupiči ciborium (sv. hostie vysy
pali), kalich, moustranci a některé kusy prádla.
— Parlament amerického státa Iodiana —přijal
návrh, dle něhož všichoi muži před sňatkem musí
předložiti u úřadů lékuřeké vysvědčení. | Při
těžkých nemocech, které moboa býti přeneseny na
děti, má býti odepřeno povolení ke sňatku. —

Továrnici prdešvic na schůzi ve Vídni usnesli se |
zvýšiti ceny 0 20 K na 100 K. — Ve schůzi
sněmu n.rského 17. března t. r. objevil se první
ženský poslanec 8l. Roghsdová.

Nový knihkupecký závod v Jindř.
Hradel. Panu Jaroslavu Boukalovi, majiteli zá
vadu novinářského a papíroického v Jindřichově
Hradci, rodáku králobradeckémo, udělena byla
výnosem c. k. umístodršiteletví království Českého
ze dne 27. února 1911 číslo 3. B. 702 plná kon
Cessa koihkupecká.

Liotárna redakoe.
Kněžice, Kutná Hora, Ronov n. D. Příště.

Dobruška, Opočno. Další zprávy v příštím čísle. Vůbec |

pro citelný nedostatek místa bylo nutno mnoho zpráv :vdlotiti.

|FOTOGRAFIE]

nojlopší při cenách nejpřízaivějších dodává

als. král. dvorní a komorní fotograf

J. E. LANGHANS

Velké obrazy od 10 korun výše.
Skupiny rodinné.

mí omtověnoů.
| J

Jěnše Dobslečna
by mohla každý den celé odpoledne až
do 9 hod. večer býti u dítka. — — —

s 8Kmpsíčně,svačinaa" Bližší sdělí administracetohoto listu..
Nastoupiti možnoihned!

velmi d
80

Stanice ser.-záp.dráhy Ostroměř.

Fillálka v Liberel.P-rr:

Valkoabchod uhlím
a koksem..

jest pouze jedna —
napodobenin však
mnoho!Proto opa
trnost! Požadujte
a přijímejte pouze
původní balíčky se
u ©jménem us

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
s četnými illnstracemi, s řečmi všech řečajků,
většinou dle stenografických protokolů podanými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 8* —480 str.

nabízí ve výrobní oemě K 3-— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Čía. 1191.

Okresní výbor v Hradci Králové vypisuje
offortní řízení nas stavbu

a) železobetonového mostu
přesřeku Labe u Plotišť n. Lab. rospočteného

nákladem K 52.730:38.

b)příj ezdních raAMD k tomto mosta
- rošpočtených úákládukř K 6.918-—

Plásy, rozpočty, soutěžní a techoické »
mínky vylošeny jsou v úřadovně okresní k vol
nému nablédnatí.

+" Nabříky opatřené vadiem 109/, ro oh
cen podány buďtež podepsanému okresnímu výbofo
do dne 31. března 1911. :

Okresní výbor v Hradci Králové,
dae 15. března 1911.

Okresní starosta:
Hynek Srdíniké v. r.

pro stavby kostelů, ško!, veřejných a

n Movotný,.
strojní kamenoprůmybl :

v Újezdě Podhořním.::
ta ď

Ako. kapitál K.4,000-008—

Vadia a kauce
=hl

a
Bursovní obchody
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KRÁLOHRADECKÁ Všem,kdožprojevilinám přiúmrtía při pohřbuzasloužiléučitelkynašeho ústavu
ctihodné sestry

| Marie Ladislavy ÚDrbové,
UROKUJE VKLADY představené Školských Sester de II. D. v Rudolfinu,

as 4 nS svoji soustrast, jak četnými písemnými i ústními kondolencemi, tak velikým účastenstvím při
pohřbu, vzdáváme nejvřelejší díky, vyslovujíce upřímné a uctivé:

ODEDNEVLOŽENÍ „Zaplať Bůhi“
DO DNE VYBRANÍ.

v Zvláště pak nejuctivějšími díky zavázáni jsme jeho Excellenci a Biskupské Milosti
VKLADNÍ KNÍŽKY Th.Dru Josefu Doubravovi za vykonání církevních obřadů u rakve zesnulé ctihodné sestry

š v kathedrálním chrámu Páně; vysoce důstojnému panu měst. děkanovi Msgru Matěji Musiloví
a m ZDARMA. R za sloužení slavných zádušních služeb Božích, vedení konduktu a doprovození zesnulé až ke

hrobu a všem vysoce důstojným pánům kanovníkům. Vřele děkujeme veledůst. panu prof.
Th. Dru Václ. Pavlikovi za poskytnutí poslední útěchy zemřelé předstávené, za reguiem v do

r mácí kapli a výkrop mrtvoly v ústavě, veledůstojnému duchovenstvu zdejšímu i na Pouchově,
Í ctihodným pánům bohoslovcům, jakož i všem ctihodným sestrám ze zdejších domů, z Ho

2...

ražďovic a okresní nemocnice pohřbu četně se zúčastnivším. — Dále uctivě děkujeme pl. t.

NEJBEZPEČNĚJŠÍ panuc. k. místodržitelskémuradoviHeřm.Steinfeldovi,panu c. k. okres. škol. inspekt.Al.
Krčmářovi, panu c. k. vládnímu radovi Jos. Novákovi, pl. t. zástupcům zeměpanských úřadů,

ULOŽENÍ ÚSPOR. pl. t. zástupcůmměstskérady, pl.t zástupcůmškolníchústavů, pl. t. členůmučitelskýchsborů měšťanských i obecných škol; slavnému výboru dobročinného komitétu dam a přečet
ným damám, jež zesnulou na poslední cestě doprovodily; ctihodným sestrám a chovankám
ze zdejšího pensionátu císaře Františka Josefa I. za dojemné zpěvy při výkropu a vynesení

tan , mrtvoly z domu; slečnám z pokračovací školy, mateřského kursu a žákyním zdejší obecné
— = — školy dívčí, které za vedení ctihodných sester zesnulé poslední poctu prokázaly; slavnému
' , : třetímu řádu sv. Františka, jenž dostavil se s praporem a veškerému pl. t. obecenstvu, které

Pav VÉ | úst PISÍOVA RI úctu ku v Pánu zesnulé ctihodné sestře tak přehojným účastenstvím při pohřbu na jevo dalo.Konečně vzdáváme srdečné díky pl. t. panu lékaři ústavnímu MUDru J. Holečkoví za veškerou
pěči po celou dobu nemoci sestře představené tak ochotně a obětavě poskytovanou.

© důkazem Jeho Dožství. V HradciKrálové,dne 19.března1911.

Filipe3 Kčnočného.a z POsnsipobse Školské Sestry Ředitelství diec. ústavu
16haléřů, de Notre Dame. pro hluchoněmé.

Objednávky vyřídí
administrace »Časových Úvah<

v Hradci Král.

U Z AA 2 hdhh hdebulohdd hd dak dbá oi bedně) RA RA AZAZ oudohnldod bdnění“dně ZAdddhdadModuldod nil dnkeí) bb

| ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
|| usa V HRADCI KRÁLOVÉ. © znova we ||

Akciový kapitál K 15,000.000—. Stav vkladů oa. K 35,500.000—. Reservní fondy ca. K 2,400000-—. |,

) Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

—
v,

Ň Přijíná vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladn. poukázky na úrokF 4-4%
Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní kofšky a s'ožaí lístky poštovní spořitelny sdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY. i

M

Koupě aprodej cennýchpapírů ukládacích,lesů, rent, dovis,valut sté. Ě

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR. |
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho draho. — Financování podniků k
obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktur a seročnek. — Bursovní rozkazy na k

-všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kuponů. — Iokasso tažených |
papírů. — Promessy. — Správa cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre- 9G
ditivy. — Remboursní, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho drobu. EO ||:

Skladištěspojeno šelezniční koletí snádražím. < Výhoda roezpedioe. —Istormaání oddělení. —Gomloni. sok (k

UHELNÁ CENTRÁLA
dodává veškeré drahy uhlí. —Angiiský, bolýléký, vortálský 1 slazakýamthraslt. obry slosské 4 srojodověhů. — BRihoty.

Folaten:Iradee Královéč. 9 a29, Praha č. 4508, Somilyč. 21,Tarzor č. 27.
Fologr.adresa pro vemirálu, jakož | voškeréfiliáíky: »Kralobanka«.

PAPIPUTPOUDTPP CTPUIPUTOU1PVIPZUZUUUTXTKUXZYKEZS S Ealare"e"
M

-Majitel Politické družstvo tiszové v Hradci Králové — Autenía Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hrade! Ktál.Vydavatel a zodpovědný redaktor
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

HRADECKRÁLOVE.|]

Zal r. 1808.

Akc. kapitál: 'Ž Provádí ve-

vkladyna K 15,000.000 patě P:
knky vadní Bomfondy:| ené zna,

na úrok K 2,500.000- fsovní obchody:

1.10 aront ;
kar bj rmaázav: Směnárna.

Na účty. dle Prah“, Uhlí: *'
ujednání. Jičín, a cement.

7 Semily, “ ,
-. Turnov, 

Krakov. 1

Nejmodernější Živolospráva.
V anglickém jazyce jest slovo „Shakes

peare“, které se čte ,
Jazykospytci nevědí, čte-li ge tak dobře. V čes
kýchlistech každý den mlhají se slova „demo
kracie, volnost, pokrok“ v takovém množství
jako bojno komárů. Ale lidé skučení čtoa je

tyranie, maškarní rozběhy pro odstranění nady:“
Jea pokrok ve všem 1.Co na tom, sabřed

De-li nezkušený pokrokový vozataj do čkarpy?

musil esft-úmysl -nejlepšíjiš proto, žeae rosjel
pud koroshvičkou pokroku. A jestliže učinil
tři komické přemety do příkopu, jest vzaeše

krok! 8 dovolením, osvětáří, jest pokrok sám
obě účelem? Rorhodně nikoli. Má býti poaze
iprostředkem k vytčení zdárnějších cest k lid
-skému blaho; po pokroka srdce tonží v proti
venství a medostatka, hledajic lék poskytající

váleva a spokojenost. Kdo by předem věděl, že
„pokrokové enaby“ msnpřinesou místo jasného
cíle vnitřní rozvrat a neklid, růsná neštěstí a
neplodné sváry, hned předem by se za takový

si tak, jako by pokrok byl sám sobě účelem.
Jason zamflováni do své myšlenky tak, že lepí
na hotové karikatary štítky pokroku. U nás
pokrokáři horají pro výchovu dívčí, jaká jest
domovem v omascipované Americe a Paříší.
Jako by se nevědělo, jak nejvášnější myslitelé
po delších zkušenostech právě v Paříži a Ame
rice prooesli zdrcající rozsudek nad novou a
masonskou výchovoa1 '“

Bobatým, stadovaným damám vzaly se
náboženské ideály a zkoošeno, zda lépe se
jejich srdce zušlechtí cestou jinou. A seznáno,
že jinými pokusy je1 srdce kornatí, tubne, že
před zrakem přemondřelých rozplývá se pravý
cíl života a obraz nejnotnějších povinností
v mlhovinu. Soc. demokraté chtějí světu na
mluvití, že hlavním zdrojema příčinouneřestí
fest lideká bída. Jak jest tomu včak u bohatců?
Chudá matka české na horách stará se o své
děti a nejlepší pečlivostí; kdyby oeaměle ani

že dítěti nenahradí při výchově matku ani pe
řížská očitelka paedagogiky, byt by přinesla
dítku etatisíce nádavkem.

V Americe jinak. „American Msgasin“
na ©amerických millionářích: „Skoro se

že dolar potlačoje cit otcovský a pýchu

mateřskou, neboť při stonpajícím bohatstvístává se v zemi millionářů stále více zásadon
přísné odloučení rodičů od dítěte.“ Dětem se
ovšem sešencu celé řady učitelů, gouvernantek,
slahů, Ale svlášť malá děvčátka žijí od nej
útlejšího věku od rodičů odloučeně. Děti mají
svou svláštní koupelna, jídelnu « jiné míst
nosti, ješ jsou soela odděleny od komnat, ba

i od domů matek, Rodiče jsou tolik zaměstnání
pro vlastní veselí zbytečnou společností jinou,
že vidí své děti jednou dvakrát v týdnu. Může
cisí vychovatel, pracující pooze k vůli plata,
poskytnonti tolik břejivé lásky, tolik radostí
ze živctu, jako přirození rodiče? Místo cita
pěstuje se společeoská fádní umělkovanost bez
duše. Cot až ty obobé děti dorostoa? Věnojí
blišnímo vřelonlásko, které sarny nenžily? Již
nynější generace umerických bohatých dam
přemrštěným, brubým sportem a jinou nepři
rozenou životosprávou pozbýváušlechtilosti a
žen obvyklá Takové bohaté dívošky pozbývají
a samých liberálů amerických sympathil a váž
nosti. Na sport, na lázné a na šaty všecko —
o zmírnění lidské bídy taková emancipovaná
Američanka se nestaré. A jestliže z dlouhé
chvíle zučoe některá konati skatky humánul,
nedělá to z vědomí všelidské povionosti, ale
zase jen ze sportu, k zabnání nady — podle
toho, jak co kdečetla. Srdce jí nenapoví nic;
opičí se tadíž bez docha dle toho, kam právě
ukasuje korouhbvička současného Časopisectva.

A což v Paříži? js 18.t. m. „Rodinnýkrb“ (příloha Samostaknosti“) sděluje: „Ne
dbalky (domácí čaty) j dnešní dámy velkého
světa botoví se z nejjdinnějších pracích látek
a pravých krajek; , 1000 nebo 1200 fr.
platí se za ně nejméně. Obyčejný vycházkový
oblek stojí 300 fr., projmenádní toiletta 600 fr.,
jednoduchá roba k oávětěvám vyžaduje ná
kladu 800 —1000 fr. Co se týče klobouků, za
platí dáma velkého světa 200 fr., avšak klo
bouky k velkým příležitostem, zdobené pra
vými pery. aigrettamiratd., representojí zhusta
cenu až 1500 fr.
státi 20.000 fr. a že cena jeho dosahoje někdy
výše až 100.000 fr., je známo ... Kdo má
dnes v Paříši roční příjem 100.000 fr., má, jak
jpaříšeké pořekadlo praví, právě tolik, aby
dělal 200000 franků dlahbů.“ Tak si tedy pu
čínají právě dámy nejvsdělanější, která mo
derní koltara francoaozskou, prošpikovanou nej
pestřejšími hesly homanity, demokracie a bra
tratví, pily plnými doašky. V palácích boha
tých krnsavic velíká nuda, v duši plochá, pro
saická šeď. A odtod ty bizarní výmysly k za
hnání dloobé chvíle. Dáma, která se oaučila
s volhomyšlenkářského tíska mechanicky ala
bikovat, če jest úžasnou,nedovolenou parádou,
jestliže kněz: přistupaje k oltáří Kristova ve
stkvělém roucho, vymýšlí od rána do večera,
co má na gebo dát, až si půjde do kávové spo
lečností brousit jazyk o své blišní.

A jakým vše poblcojícím Molochem jest
méda, patrno z tobo, že paříšské démy platí
nyní oa toilety šestkrát až desetkrát více než
před 80 lety. Tenkrát byly „klerikální“, oyní
pokrok „učinil jim jasno.“ Podle nich se cpičí
ovšem intelligentní ženský svět v Evropě vůbec.
Nové módy jsoa hotovým paekvilem na vkas.
Ale právě „voloě myslící“ dámy jako blaché
a slepé vždy napřed berou na sebe maškary,
které jsoa botovou tyranií. Podle nich pak musí
jíti jiné, oby se vyhnuly vysokomyslnémo po
brdání. Máloco svědčí tak křiklavě o bezmyš
lenkovitosti a jalové póze emancipovaných dam,
jako nejposlušnější otročení rozmarům módy.
Prosté, málo učené ženy z lidu kloboukové
maškary nezavádějí, protože si ponechaly kus
samostatného úsudku a vědí, že stále se stří
dající příkazy módní jsou hlavně dobré proto,
aby hojně kupců příváděly do žídovekých
konfekcí.

U moderních dam zdravý, přirozený cit
nahražuje se ubohým surrogátem amělkované
sentimentslity, převráceností úžasnou. Poračí-li
paní Móda, emancipovaná dáma neváhá první
si dávati na blava klobouk s mrtvými tílky
vzácných drahů ptactva. Nic jí nevadí, še čte
v novinách, jak ztřeštěnou módou jsou různé
druhy postrobarevného ptactva téměřvyhubeny,
jak chamtivý člověk k vůli získu olapaje pří
rodu o její nejkrásnější ozdobu, jen aby se
platila daň módě. Celé kraje jsou sbaveny
pestrobarevných letounů, běh přírody se pře
vrací, ale to velikou dámou nebne. Kožešin
nyní ušívají intelligentní dámy £ VO*, pro

Ročník XVII.Inserty se počitají levně, i
Obnova vychází v pátek v poledne.|

ozdoba. Jest snad boa dáváno naramena proti
mraza? A tak padají statisíce kusů i zvěře
velice ažitečné, aby se projevil módě otrocký
held. Zavádějí snad ten abohý pokrok kato=
lické ženy vesnické?,

Na jedné straně tedy dátny pařížské platí
obrovskými obnusy pobíjení užitečných a krás
ných živočichů. Na druhé však falešná senti
mentalita slaví „triawfy“, jakých ve středo
věku dikdy nebylo. K vůli tomu, aby se vedlo
co nejlépe dámským psíkům pařížským, jeut
zaměstnáno tisíce a tisíce lidí. Volnomyšlen
kářská dáma vykřikoje heslo demokracie a
zatím soižoje dělníky a dělnice na sluhy „ari=
stokratických“ psíků, jimž se vede daleko lépe
než obslahovatelům. Dne 18. t. m. píše v „Nár.
Politic* Yvonva: „Děvčata, která slouží a
pánů, majících psy, mají 8 nimi skoro více
práce než s dětmi. Musí je konpat, kartáčovat,
ua procházku vodit, musí pro ně zvlášť naku
povat a vařit. . . Teď přišli v Paříži do módy
psíčkové docela malincí, hotoví kolibřící, za
které se platí závratné sumy. Dámya zejména
dámičky nosí je všade s sebou; běbat po alici
takové psisko nesrmí, aby si neumazalo pra
cičky. V zimě nosí je dámy zabalené do své
kožešiny . .. Když dáma jí, dělí se se uvým
psikem, jemuž podává sousta tvaž vidličkou,
které sama užívá. V některých společnostech
mluví se po celé hodiny jen o psech, jejich
zvycích a kdo se 8 těmito psíky nemazlí a jich
nehladí, je považován za barbara.. . VPaříži
jsou zvláštní odborné obchody pro psí toiletta,
které mají vždy na skladě nejnovější věci.
Neboť i psi mají svoa módu a módní časopisy!
.., Dále se prodávají pro tyto psy postýlky,
podobné postýlkám pro loutky; bílé podašky
na nich jsou ozdobeny krajkami a růžovými
nebo světlemodrými stužkami a převlékají se
jako peřiny opravdové. A konečně když psík
„umře“, je v Paříši pro něho zvláštní psí
hřbitov 8 mnoba dratocennými náhrobky, kam
cituplné dámy chodí oplakávat ztracené své
mazlíčky.“

Ovšem děti se svěří chůvám nebo gouver
nantkám, protože elegantní matka jest výcho
voa a obsluhoo psíka tak zamostnána, že jí na
vlastní děti nezbývá času. Tak se děje ve stře
disku vejosofcenější země, kde osvětova a hu
manitní hesla oměéjt již malé děti z paměti.
Psům bobaté kraby věnají největší pozornost;:
milosrdné sestry, které pečlivé ošetřovaly ne
mocné katclíky i nevěrce, za soublasa eman=
cipovaných dam byly vypazeny.

Moderní pařížská dáma nežije přirozeným
lidským citem. Duše její jest od mládí matena
a pletena různými frasemí tolik, že pod jejich
kapoa přirozené cítění se udasí. Proto žije
z časopisů, dbá o to, aby zachovala sociální
etiketa zevně. Bez nápovědi áurnálů je-t blud
nou ovcí, nevědoucí,co počíti. Bezvládná loatka
ve spoastě mnohých hesel, stroj točící se dle
vanutí té neb oné módy. V prostřed křiklavé
prósy životní berečka, která čeká, co ji který
časopis rozkáže činiti, aby se zdála „avědo
měle pokrokovoa.“ Vycbladlá duše všecko koná
pro sport, zachovává lesklý povrch, jen pokud
podléhá veřejné kritice. Přijímá nové názory
o „přesvědčení“tak lehcea ochotnějakonové
neforemné klobouky, protože to vyžaduje „dach
časn.“ Teď přišly v Aoglii do módy černé ča
louny a draperie, podašky z černého sametu,
černé natírání -podlahy atd. Nada jest ovšem
úrodnou půdou takového pokroku lidí leno
šícícb.

Ale pardon Ta nuda také vede někdy
ke sportu reakčnímo. Dlouhá obvíle se zabije
nejlíp hračkami pestrými, variací. „Nár. listy“
dne 19. t. m. edělily:

„Nadící se millionáři Unie nalezli nový
druh zábavy: „klenouti most přes propast,
dělicí bohatství a bídu“. Jezdí v automobilech
do nejchadších čtvrtí novogorských, tisknou
si roce se žebráky i lotry, rozdílejí jim peníze
i lahůdky, a řeční k nim. Také dámy zúčaet
ují se tohoto nového sportu. Tak vdova po
millionáři Oelrichsovi. Divadelní ředitel Froh
man dokonce ohce za pomoci četných filantropů
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pořádati bezplatná představení pro lid pod
Širým nebem a obec novoyorská je ochotna
propůjčovati zu tím účelem některá náměstí a
pod. O circenses (římské hry) chudiny by bylo
tedy v Novém Yorce postaráno, divno jén, že
nikdo nestará se jí také vážně o chleba.“

Tak vyblíží opravdovost moderního chá
pání života!

Volné listy,
Duše. Jest muoho slabých stránek v ny

nější tak zvané moderní vzdělanosti. Jest také
málo lidí tak osobitých, aby nepodlehali proudu
doby a neplatili daň oněm slabým stránkám.
Z toho však možro sestrojiti důkaz, že sdán
livá vzdělanostní víla jest často povrchností.
která vlastní tvářnost zakrývá běžnými frasemi
a chloobou kupců, stojících před vyprodaným
krámem. Mioule, ovažajíce o zvláštní daševní
podstatě, od hmotného těla rozdílné, ukázali
jsme na volné mvšlenkáře, kteří víra v lidskon
doši s vysoka odhazují do starého haraburdí.
Kromě tohoto důvodu ještě mnohé jiné dovo
lají nám tvrditi, že volní myšlenkáři roshodně
nejsou mysliteli a še nestojí oa výši doby.

Ovšem tvrdí se, še rozum lidský může
připustiti jako jistotu jenom to, co jest doká
žáno. Ale kdybychom dle tohoto pravidla začali
mýtiti jen v obora vědy, začaly by se hrontiti
tak zvané vědecké pravdy, až by zrakt aslach
přecházel jmenovitě volným myšlenkářům, neboť

še věda již všechno podatatné vysvětlila'a že
věda všade spočívá na evidentních základech.

Nikdo nemá práva ničeho předem popí
rati, neboť již svědectví našich smyslů proká
salo se často býti neúplnýma mylným.A ter
díme-li proti nevěře, že mozek jest jen nástro
jem a nikoli příčinou lidského myšlení, opí
ráme 8e o zkušenost, o pozorování a sásady
rozumného myšlení. Konečně jsou v obora
tomto zajištěné akutečnosti, které nemohoo
vésti k jínémo závěru, než k tomu, že duše
lidská jest samostatná podstata, která žijei po
emrti těla. | k o

u Francouzský hvězdář Fiammarion dí:
Pravím-li, že nesmrtelnost doče, které učí již

Alosofie,budezáby prokázána ezperimentálně
vědami psychickými, nejeden se skeptiků u
směje ce mému tvrzení. Jsou stále lidé, kteří
dávali vždycky přednost nevědomosti před vě

děnkm.“ Flammarion zabývá se, mimo jiné pozoruhodné zjevy, tóž telepatii omírajících.
Slovo „telepatie“ znamená dle něho: býti spra
ven pocitem nebo vjemem jakýmkoli o věci,
která se daleko děje.

Flammarion za příkladem učené společ
nosti anglické oepořádal anketa ve Francii ča

sopisem „Annales politiguce et litterairos.“Dostal 4280 odpovědí od hdí, kterým se nikdy
nic nepřihodilo, 60 by ukazovalo na duševaí
vstahy k osobám umírajícím nebo zemřelým.
Přisvědčojících odpovědí bylo 1824, z nichě
1758 bylo dopisů velmi zevrabných. Z těchto
1758 podržel 786 důležitých tak, že je rostřídil
a co do podstatných skutečností- přepsal. „Co
překvapuje“, dí Fiammarioa, „jest loyálnost
svědomí, upřímnost vyprávěčů, kterým záleší
zřejmě na tom, uby neřekli, než co vědí a jak
to vědí, aniž by něco dokládali nebo vypoa
štěli. Mnobé skutečnosti byly mi podány lidmi,
v jejichž upřímnost mám tolik důvěry jako
sám v sebe. Dal jsem vyšotřiti různým způso
bem věrobodnost četných jiných poslaných maě

potvrdila pravdivost vyprávění těch. Vypra
vění ta ostatně nelišila se od správ, které mi
dány byly osobamí, ješ sám dlouho znáb. [I
upřímnost má svůj určitý výraz. „Člověk se

rozrazoje olovem svým“, říkával jiš Buffon.
em:m více příčin nedůvéřovati učenci, pro

fessoru, úředníka, knězi, pastevci, průmyslníka,
roloíku, vykládá-li mi zjev aychický, nešli
když mně vypravoje o nějském posorování

jsem velký počet správ, zjednal jsem si o nich
informace, konal jsem o nich aakety, které
vedly skoro vždycky k tomu, že potvrdily prostě
a nadobro odpovědí, ješ jsem úbdržel. “

Falta. Zaračenými a sjišténými událostmi
Flammarion uaplnil celou knihu. Vybíráme
několik, a to ještě zkrácených. (Generál Par
mentier, místopředseda Společnosti hvězdářské
a Společnosti zeměpisné vypravoval Flamma
rionovi: „Při snídaní v Andlaau v Elsasku če
kali jsme domácího pána, jenž byl na bona.
Čas míjel a hosté počali se divíti, še tak dlonho
nepřichází. Tu náhle za počasí nejklidnějšího
a za nebe nejjaenějšího okno jídelny, které
bylo dokořán otevřeno, zavřelo se prudce 6 ve
likým lomozem a otevřelo se zase okamšitě.
Hosté byli tím více překvapení, když tento
pohyb okna nemohl se uskutečniti jinak, aniž
by byl nepřekotil láhev s vodou, která stála
Da stolku před oknem a která zachovala svoji
polohu. Nedovedli jsme si ovšem věc vysvětliti.
Paní domu však byla obzvlášť vyděšena. Tři
čtvrti hodiny po té přineseno na nosítkách
tělo lovce, který byl střelen do prsou celým
nábojem.*

„Pan Dostrabé, kapelník 114. plaka, člověk
velmi věrohoaný, byl probozen náhle hlasem,
který jej volal: „Narcise“! Při tomto zavolání
svého jména pan Destrubé, který arčitě slyšel
hlas otce svého, vztýčil se na loži. To událo
se po půlnoci. Několik bodin poté dostal te
legram, jenž mu oznámil smrt otce, kteráš 8e
udála v téže noci a tutéž dobu, kdy sjyšel
volati své jméno. Destrabé, jenž byl posájkou
v Saint-Maisenta, odjel ns pohřeb do Vaube
cortu, kdež se dověděl, že poslední slovo umí
rajícího otoe bylo: „Narcise“| Může-li zjev
tento prospěti zajímavým pracím Vašim, jsem
velmi rád, drahý mistře, že Vám o něm mohu
dopsati, a přítel můj Destrubé bude pokládati
za povinnost, aby Vám ho dotvrdil.“ Sorlet,
setník plaku 137.

„Byl jsem učitelem v domě markýsy Z.
Markýza obědvala u jednoho přítelev Paříži.
Hosté byli četní a velmi veselí. Veliké bylo
tudíš vsrašení, když jedna z dívek, křičlc
eklesla na křeslo a propuklav usedavý pláč.
Všicbni k uf spěchali. „Tam, tam“, pravila,
ukahujíc na zaskleněné dváře, védoací do jí
dělny, „matka má se mi sjevila, matka má
právě aemřela“. Pokoušeli ge Wrdarmó“dívku
ukonejšiti a zapuditi chmurnoa tato myšlenku
s jejího ducha. Smutoá hálada ovládla všechny
přítomné hodovníky. Dratet minůt polé kdosi
zazvonil a přál ci odvésti aléčnu ihned, dávaje
na srozoměnou, že přihodilo se volřklfneštěstí,
Matka dívčina byla náhle seinřelů.©

E. Lemoi
profesor koleje ve Vira.

„Dvakrát sažil jsem dojem jasný, že slyšel
jsem vedle sebe osobu nepřítomnou a že po
smamonal jsem ci přesně hodinu tohoto dojmu.
A dvakrát dojempojatý souhlagiise smrti o
soby, o jejíž nemoci jeem sice věděl, ale skon
její nepokládal jsem sa blízký. Dyě tyto pře
kvapující příhody telepatie byly zaznamenány
vdobě oné v „Joarnalu de la Société poychigae“
v Londýně, jejíš jsem členem.“

3 Aeg. Glardoa,
spisovatelv Teár--de—Peitz,

V prosinci 1891 ráno k páté hodině»
matka moje dlelá úa loži, ale bděla.' Otevřé.
nými dveřmi komnaty její viděla“vstoupiti
bratra svélo, potdčíka — přiděleného vojest
slčým jatkém v Monbu v kraji Halnato. Byl
obřečen ve všední krátký kabátee tek, jak-byla
ho viděla několik let předtim: najedné dovo
lené, v kterot byl a ní pobyl. Bratr podíval
96 Ba ni, usmál 66 apo té výšel, Kynají přá
tetsky úa posdrav. Téhož dne v jedenáct hodin
ráno došel twatky mé" telegram, osnamující
smrt jejího bratrá.“ V

: ' C. Molitor,

úředník posemkových v Ailonu, v Belgii.
Fiammarion na kopci své knihy praví:

„Všechny: tyto skatečnosti dosvědčají duševní
akty od ducha k duchu. Běží tu o projevy
bytostí myslících a nejde tu o bmotné jevy
fysiologické. Všem těmto lidským svědectvím
nemožno jest se vspírati. Svědectví, která byla
kontrolována, osvěděila se pravďivými a auten

tickými. Zieey tyto dle mého soudndokorají.že duše existujea že Jost nadána vlastnoštmí
ještě neznámými. Jsou přenosy duševní,jsou

spojení myšlenková. Prostór není překážkou ačas sdá se býti jako neezistojící. Zkdumáhí
toho všeho vede náš ku problému nesmrtel
nosti. Závěr jest: „Duše existuje jáko býtost
skatečná, na těl nezávislá.“

——Podobné zjevy, o kterých mloví Flam
mariou, vyskytují se všudy. Ovšem při kri
tickém zkoumáníjest vždy oddělovati od ska
tečhosti věci přibájeně, kterých přiházíse
stále dosti, protože obráznost lidská vzhledem

k těmto dechovým projevům velmi jest úrodná
A tak po kritickém výběru s přesné kontrole
dochásí ee závěra, še zjevy takové skutečně
existají. Že jich věda posud nedbá, pochodí
z nálady veřejného mínění, které jest ovládáno
povrobním materialismem, ulpívajícím zpáteč
nicky na naivních předpokladech. Proto i volní
myčlenkáři, připínajíce si kokardu tohoto ne
myslícího materialismo, zásadně odmítají lid
skou daši a všemožně dávají na jevo, že obsor
jejich nesahá než na Špičky jejich nosův a še
se jim posud ani nesazdálo o věcech dosvědče
ných a vážnými lidmi projednávaných.

+

Masaryk secielistou. Prozradil to na sebe
v Unrách, a soudíme, še maďarští drahové ob
klopili ho nějakou svlášť rozplývavou a pří
jemnou atmosférou. Z toho dostavila se tak
zvaná slabá chvíle, která obyčejně rosvasoje
jazyky i největším státníkům a činí je poví
davými.

„Právo lidu“ otisklo dne Ď. března do
slovně: „Sociálně demokratičtí delegáti v Klaba
zemské reformy. Z Budapešti, 4. března. (Zvl.
tel. spr.) Pod jménem „Országos Reformklub“
ustavil se zde loni klub přátel všeobecného
práva hlasovacího, jenž svustřeďuje všechny
vrstvy maďarské demokracie a inteligence,
která bojuje proti uherské vládě. Včera dosta
vili se na pozvání klabu do jeho místnosti 80
ciálně demokratičtí členové rakouské delegace
soudr. Soukap, Ellenbogen, Pittoni a Beliger
spolu s prof. Masarykem. Byli tu srdečně uví
táni. Při hostině, uspořádané na jejich počest
sa účasti asi šedesáti osob, proneseny přípitky,
při nichž poslanec prof. dr. Masaryk mezi ji
ným prohlásil, že je socialista, ale vědomí, še
dnes lépe může socialismu prospěti působením
mezi buržoasií, zdržuje ho od přistoupení k 80
clální demokracii.“ Na tuto zpráva „Cas“ za
raženě mlčel a otevřel ústa k výbuchu hněva

teprve, když správu reprodukoval tisk kato
libký. Střelllo se z houfnice ovšem do katoltků,

nikoli do 800. demokratů. Ostatně jaké rozčilování? Soad Masarykova„lidová“ strana má
sama četnou organisaci dělnickou? Nevyčer
pávala se její dělnjcko-sociální činnost poddanou

a horlivon přialýhon soaiá vu demokřamNač se tedy sloha zlobí ns jho,které si zavěsí
na krk sám dobrovolně! Ale pak af jsou re
alisté i v zásadách upřímnější. *

I kdyš toto přisnání Masarykovo prole
tělo novinami, naše veřejné poměry nesmění
66 proto ani v nejmenším. Nás to docela nic
nepřekvapilo, protoše řeči a ekutky Masary

kovy jsou k tomu, aby v nichpozorovalčetli. Jinak přiznání to přispívá opětně k dě
kladnějšíma poznání jeho povahy.

Napsal brožaru o Husovi, v níž obzvlášť
sdůrazňaje slova: „mlovte pravdu, držte prar
vdn.“... Slova Husova pak stale se nezhytnon
výsbrojí každého pokrokái o ka a
všech pokrokářských novin, dleErbena: „8 1m

ním co ta dědioa, všechna kohbogfídrajna„Mlavte pravda, dršte pravdu, slo nemusite 60
heglem tim vědycky opravovati, sojméca když.
Jest vám to nepohodlné. Napříkla já —
socialistou, ale vČechách to okrývám a ro
barvu nosím achovanop pod zapjakýmk

bátem.“* .
Kde kterému vadělenému a myalícíma

člověku jest jasno, že podstatůé a sá po
Zadavky oociální demokracie jsouneapiní
a že jsou otopiemi, Vějobní avůdomití

hospodáři ma universitách v nají tátopříslošsou stat svých přednášek. Filosofického.
a vědádkého sáklado v programa socialistickém

nelse vana a přijati, což Masaryk sám do
kásal v objemné Iypize. V tomto sepyslepoj
alistou tedy prgí není; proto mojnosřesolobrátiti na jiný socialistických snah, sa
stránka taktiky.

Sociální demokracie jest naplněno dachem .
revolučsím a předem oměřaje k toma. aby
všede Uyly odstraňěny monarchie. Sončsené
s Uito myšlenkami způsobem nejhrabším a
nejenrovějším odvrací všechno nábošenské
přesvědčení a cítění, čím uvědoměle vycho
vává ei lidi, kteří pak jsou scbopní všeho a

m

ď | y

dóci

ochotni ke všema. Te jes takéika ,
kteroa propagojí velkými i malými věcmi. Ne
mědě jest známo,še S taktikou socialistjekou
ze jedno jevu zednáři celého světa, vojmo
myšlenkáři, pokrokoví. šidé a konečně i takoví
dechové, kteří, toužíce po větší opravedloosti
společenské, nadno nechají 80 vtáhnonti
v prostředí, v němž m dosábnouti svých
ideálů a jemuž brzo se epodobuojí.

"V těóhto sřejmýchi sákolisních prondech
nojsilnějším živlem peněžním jsou židé, soci
alísté dávají organisované dělniotvo, a jiní čí
pitelé buď přímo nebo opatrnou oklikou pra
oují v inteligenci. V této kooperaci nejlépe
kvete pšenicé židovskému kapitalismu, který
dovede vyušívati všech situací ©který umí si

hor zlakávatí hranatých i uhlazených žoldnářův. "



Jak jeme svrchu -dovodili, Moezryk ná
rodok

odmítl. Není tedy jiného sávěro, mej je jest
šalisě .

socialismu prospívá, pracoje-li prož ve stra
nách jiných. Toma rádi věříme, protože by to

Masarykova jbo. Všimněme „Času“, osob
ního orgánu Masarykova, s najdete fam všechny

této moderní socialistické
možná podpora volných myšlenkářů, velebení

pro roskou revoluci, bescharakterní protika
tolické kousky Macharovy, nejponíženější a
nejochotnější služby zájmům židovským ...

Jedněm lidem v listě Masarykově jest na

vatelům jest jasno, že krásné vyčperkované věty
mu strany Masarykovy jsou veřejnou a

brovského, Koláral .. —Mohl by si někdo
-dnes představit, že šlechetný Kolár nebo ge
nerésní Dobrovský ioterpelací v parlamentě
pomáhali by na světlo sprostéma uličnictví,
jako to čisí Masaryk s plody dacha Macha
Tova? At již jest Masaryk proti katolicismu
zaujat jakkoli, toho přece od něho jako od
oniversitníbo professora mobl každý slašný
člověk. očekávati, še nepřiloží raky k potupám,
které na nynější hlavu katolíků vrhá Machar.
A stalo se. Není možno, aby se slušnější lidé
ve straně ueotřásli, když vidí, jak jejich
vůdce sestopuje do bahna a brodí se v* něm
-s Macharemaž po uši.

Není se tedy proč diviti, když strana
"tato stojí atále na mrtwém boda a přes všechnu
usilovnou agitaci nemůže dodělati se znač
vnějšíchúspěcbů. Dle „Přebleda“ má strana
Masarykova dle nepopřených posud správ
v celých Čechách věeho všudy — 1784 .členů.
To by ovšem mlovilo o tom, še v českém ná
rodě jest ještě četná inteligence, kteréž ově
-dcmí nedovoluje, aby hlásila se ke stravě, jež
sa bílého světla vzdělanosti ve svých časopi
sech soustavně pěstuje aejhoasnější pomlavy,
továrně vyrábí dži a kyajeky pustoší cit pro
„pravdo, spravedlnost a poctivost.

e „
L

(Pohroma dra Zahradnéka. Premonsetrátský
sněs a agrární poslenec, dr. Zahradník, ave
šejnil v agrárním denníku „Venkova“ list, jejž
«mošno oazvati mavifesfačním projevem. Ode
etráme-li od osobní stránky proti poslanciV.
Myslivcovi, rozpoznáváme v listě Zabradníkově
úsadek o nynějším katolickém hnutí. Dle mí
oění dra Zobradníka organicace katolická měla
by ustati, protože z mí brosí katastrofa kato
Jické věci v Čechách. Posud máme v čerstvé

ti, že tímto způsobem dr. Zahradník za
ikoval české k S po prvéza všeobecných

woleb do říšské rady r. 4907. Patrno z toho,
že dru Zahradníkovi ona katastrcfe jest zvlášť
etkvělou myšlenkoe. Chbeeme-liu dra Zabrad
olka připostiti opravdový zájemo katoliciem,
pak dásledoě vyvetává před námi otázka,
jským postapem a kterými prostředky dr.
Zabradník míní tato katastrofu odvrátiti.

A jeho odpověď jest velmi překvapující.
On jednodače asilovněagituje pro strana, která
četnými již projety „Askutky nepokrytě dala
na jevo, že tuto katastrofa připravuje a že jí
katolicism jest tim, čím jest gaocialistům a
volným myšlenkářám. Jinými ulovy, barva ze
lená jest na mnoha místech již přižebnuta
radým ohněm a ofalověna volnomyšlevkářkoa
macoškou.

Divíme se tedy, že dr. -Zahradník pořád
Ještě hraje úlohu starostlivého muže, proroku
jleího, že strana agrární jest povolána zachra
ňovati katolicism proti organisovaným kato
likém. Divíme ae, že tak dr. Zahradník činí
ještě v době, kdy každému pozorovateli jest
jasno, kterak protikatolický proud pohltil již
všechoy agrární redaktory a mnohé politické
předáky. Aby dr. Zahradník mobiljssně posou
diti situaci, k tomu bylo by snad ještě potřebí,

" aby agrární novináři vysmáli se mu blasitě
tváří v tvář. 

A co rozhoduje zejména, jest, že v oka
mělku, kdy dr. Zabradník. veřejně a alávnostně
hlásal přátelatví strany sgrární vůčikatolicismu,
agrární poslenci podtrbli po ním prkno a sbo
dili ho do propadliště hlasováním pro návrh
socialistický, aby Škrtnata byla položka pro
vydržování rakouského vyslance u papežské
stolice. Zkrátka řečeno, tito agrární poslanci
učinili dra Zahradníka oměšným. Ztotožoivše
se se zavilon zlóbou zednářekou proti apoštol
ské stolici, poslanci agrární svého kolega rázně
zapřeli a usvědčili ho, že v jeho roskladecb
není pravdy. Mioil-li dr. Zahradník svůj článek
upřímně, a nel důvodu v tom pochybovati,
připravili ma jeho kolegové pravou pohroma,
o aíž jak dr. Zahradník, tak ostatní kadší
v agrární straně měli by upřímné přemýšleti.

Franceusské dělní orohlédě.
„Deuteches Blatt“ přinesl z Paříže zprávu, že
vůdce silného soc. dem. syndikáta dělníků sa
městnaných při elektrických strojích Patend
meslal paříšekému Rothecbildovi dopis, ve
kterém bo činí sodpovědna za to, že za mi
úalých stávek bylo propuštěno macho dělníků

"železničních :a dělníků elektrických zévodů,
kteří jiš přijati nebyli. „Všeobecněse ví,“ stoji
v dopisu doslovně, „že Vy máte své lidi ve
všech orůmyslových společnostech. My nejsme
dosod žádnými antisemity, ale sa stávajících
poměrů nalésáme se na nejlepší cestě: jimi se

že nepřítelem jeho jest klerikalismas, ale jak
se sdá, přijde to brzo tak daleko, že zmizí
otřepaná frase „kněz je nepřítelem dělnictva“,
a příště jediné platnosti nabude heslo: „Žid je
vlastnímsepřítelem dělníka!"

Ovšem židé pracují plaoeu parou, aby
:franconzští kněší byli co nejvíce hanobeni, ač
koli přece tam jest „klerikalismas potřen“ tak,
jako v málokteré zemi jiné. Sarové satyrické
listy francouzské malojí dále hnusné karika
tury. duchovenstva, pošklebojí se vytrvale dále,
aby ei zasloužily Xidovské úplatky. Ale nic
naplat! Lid vidí i silným mřešovím podplace
ného tisku stále jasněji. ,,

Přeličení před pekrokář. soudcem.
Soudce má býti úplně nestranný, aby jeho
rozsudek badil obecný respekt k soudcovské
autoritě. Proto také stav soadcovský požívá
zvláštní ochrany. Drží se však ecudce pokre
kářský v příslošných mezích? Budiž uvedeno
očkolik výsoamných fakt! Učitel Praxzl ve
Val. Meziříčí jest horlivým katolíkem. Pokro
kářský redaktor Ležák vzal hocha ze třídy,
protože měl odpor ko katolicko-náboženské
výchově. Obvodní lékař dr. Kraicz na náměstí
za přítomnosti okres. soudce Čížka se vyjádřil
k dvěma paedagogům, že Ležák vzal hocha ze
školy proto, že oblapec n Praxlu blbne. Zpráva
o tom se rychle rozšířila a na Praxla dělány
posměšné vtipy. Tadíš Praxi podal na dr.
Kraicze žalobu. $ 68. tr. z. praví arčitě, že
soudce jest bezvýminečně vyloučen, jestliže byl
sám svědkem trestního činu mimo 87ůj úřad.
Praxl tedy protestoval proti souzení té aféry
od pokrokáře Číška. Leč protest zamítnat,
Číček steral se „o důkaz pravdy“ na základě
nejširšího aparátu. Mimo výslech dětí, před
stavených, očitelů atd. chtěl soudce ještě do
brozdání o. k. české filosofické fakulty! Jed
nalo se zde přímo o existenci Praxlovo. A
Praxi před Čížkem probrál. Z toho v pokro
kářském světě veliký jásot, ačkoli sám okres.
inspektor dal Praxlovi vysvědčení skvělé. Leč
podán rekurs; shůry uznáno, že Čížek sám
měl se vzdáti souzení ve při Praxlově. Doe
16. t. m. tedy na stolici soudcovskou zasedl
soudce jiný -—-Hanus. A teď pokrokáři byli
v úských. Dr. Kraicz začal se kroutit, to že
ayslii slovem „blbne“ jen tolik, že hoch ne
prospívá; a když viděl, že vykracování jest
marné, že Damoklův meč mu visí nad hlavoa,
uvolil se saplatit včechny své útraty, pak ú
traty soudního vyšetřování a řízení; nadto za
platiti Praxlovi do 14 dní 280 K. Prohlásil pak
protokolárně: „Já dr. Jan B. z Krmiczů pro
blašuji, jak jsem již opětněpři řízení vyslovil,
še výrokem v žalobě obsaženým nemínil jsem
se nikterak dotknoati sovkramé cti pana uči
tele Praxla a opětoji, že oznávám jeho očitel
skou horlivost, pílí a evědomitost.“

Tak odsouzen nenávistný, kombinovaný

útok peet katolickému učiteli, který za svépřesvědčení 10 měsíců tolik trpěl. Ve dvou
měsících zrošeny kraj. soudem Čížkovy tři
rozsudky: odsouzení hospodyně z novohrozen
kovské fary, obuvníka. Hulaba (rozsudek Čížkův

(směl oa 7 dní) a rozsudek nad žalobon Prax
lovoo.

V Uher. Hradišti při obec. volbách všichni
soudcové, soed. radové.a vrobní radové šli jako
jeden maž podepříti svými hlasy kandidátku
pokrokářskoa... 2. >.

Tak te chodi v demokratické re
publice. Za ruské revolnce provolána v Odčese
»Cernomořská republika“ Za ministry rudí
rovolocionáři zvolili vesměs !židovské kapita
listy. 'ťo intermezso ovšem dlouho netrvalo,
ale osvítilo povahu revoloce jsko elektrickou
žárovkou. Nyní v demokratické repablice do
nové vlády přijato za ministry — šest millio
nářů. A ti mají pomáhbati lida proti kapita
lismu líp než odstoapivjí Briand, Kdo vlastoě
v místech demokraticko - protikřestanských
hesel vládne?

Politický přeliled.
Vláda o nemásích. Situace V parlamenté

jest stále nanejvýš kritická hlavně proto, še
poměr mesi bar. Bjenerthem a jeho vládními
stranami není přátelský. Dne 321.března bar.
Bienerth od rána do večera hrozil německo

sacionálnímu svare rozpuštěním snémovny, ne
připustí-li,aby sároveň e prozatímaím rozpočtem
do konce břesna byla vyřízena půjčka v ne
steašeném obnose. Němci dali se totiž na smlon
vání a obtěli povolit poaze půjčku 50 mil. K,
kdežto 25 mil. na umořování státního dluho
obtěli škrtnout. Čas kvapí, prozatímní rozpočet
končí 31. břesoa, na vyřízení řádného rospočtu
dnes už není ani pomyšlení; další povolení
prozatímního rozpočtu by snad přece šlo, kdyby
vláda na svou předloha o rozpočtu proza
tímním nebyla pověsila 70 mil. K půjčku na
úbrada letošních vojenských nákladů.

Agrárná resoluce přijaty byl poslaneckou
sněmovnou, toliko resoloce soc. dem. Píka za
mítnaota. V resolucí té byla žádána úprava po
měru měsi starousedlíky a domkáři v západ
ních Čechách. Posl. agrár. Špaček dovozoval,
že záležitost tato spadá do kompetence zem.
eněmu. Pro resoloci posl. Píka hlasovali toliko
30c. demokraté, všecky ostatní strany hlaso
valy proti.

Na své místo! Nynější nesnáze vlády po
slanci slovanští nedovedou náležitě využíti
k znesnadnění situace této vládě. Poslanci slo
vanští do schůzí se dostavují hodně prořídlí,
čímž vlastně udržojí život vládě nám nepřá
telské. Na př. když čes. soc. dem. Němec na
vrhoval, aby rozpočtové provisorium vzato
bylo z denního pořádka, přítomao bylo čes.
800. demokratů pouze 19, z ostatních českých
poslanců přítomno bylo jen 47, 40 jich schá
zelo; přítomných 6 Jihoslovanů hlasovalo proti
návrha Němocově.Zjištěno, že socialistický návrh
apraven byl schválně tak, aby Slovanská jed
nota musila hlasovat rozděleně. Přes to, že
v plena sněmovním tolik čes. poslanců schá
selo, a že se to vytýkalo jako trestahodná ne
dbalost, přece zase 22. března na plenární
schůzi Českého klubu bylo pouze 45 poslanců,
čímž schůse nebyla schopna k usnášení se. A
nedosti toho! 21. března vyřídila poslan. sně
movaa první čtení branecké předlohy, ježto
návrh vládních stran na konec debaty přijat
byl následkem toho, že slovanská oposice ne
byla na svém uístě. Z Čechů bylo přítomno
pouze 20 poslanců, z Jihoslovanů nikdo. Tak
nesvedeme ve Vídni nic a nedbalí poslanci
měli by býti vybídnati, aby sebrali svých pět
Švestek a šli.

V poslanecké sněmovně 21. t. m. důležitou
jest odpověď ministra vyučování br. Stůrgkba
na českou interpelaci týkající se neadržitelnosti
Marchotových oařízení (týkajících se návštěvy
čes. dětí na školách něm.) po řadě rozsadků
správního soadního dvoru, jenž nařízeníMarche
tovo. problašoje za nezákonné, ale oetajil, že
rozsudky správního soudu jsou vládě uepří
jemny. Stejně odmítl president sněmovny dr.
Pattai dotaz něm. radikála Melika, aby sně
movna poslala jtalskéma parlamentu projev
sympatií k 5Oletému jabilen sjednocení Italie.
DlePattaie sněmovna nemá práva činiti projevy
týkající se zahraniční politiky.

Předloha sákona.o místních drahách, uchy
staná mioistrem železnic dřem „Glombiňskim,
týká se 70 nových projektůs celkovým nákla
dem 2938mil. K. Tato předloha, vyžadající mo
vých ohromných nákladů, jest vlastně uchy
stána na uklidnění sněmovny a hlavně opo
sice. Pěkně děkujeme za takový zákon, který
z poplatníků ždímá nové miliony.

Doplňšovací volby do říšské rady konaly ae
16. března za venkovský okres hartmantický a
městský okres warnsdorfský. Za Hartmanice
zvolen něm. agrárník Paulík 4984 hlasy proti
900. dem., jenž dostal 4208. Za Warnadorí při
nesmírné agitaci, jaké tu není rovné, zvolen
něm. liberál dr. Laogenhahn 4737 hlasy proti
soc. dem. dr. Karpelesovi, jenž dostal 4239
hlasů. V oboa okresích stoapl počet hlasů soc.
demokratických i křest. sociálů. V obou okre
sích zvítězili oěm. kandidáti nepatrnou větši
nou A to pomocí křesťanských sociálů.

Násilnosti v bosenském sněmu. Ve schůzi
bosen. saněma 18. března došlo před blasová
ním o rozpočtu vnitřní správy mezi Chorvaty
a Srby k prodké hádce, která skončila velkou
pranicí. Poslanci házeli po sobě vším, co jim
do raky přišlo a nadávali si.

V Rusku odstopoje ministerský předseda
Stalypin, který jest bez odporu nejlepším ze
souvěkých státníků raských; jeho nástupcem
jmenován finanční ministr Kokovcev.

Zprávy organ. a spolkové.
Tělocvičný cvičitelsk kti

kurs „UOria“ koná se dne 17. m veliké.
nočoím pondělí v Hradci Králové. Započne v 8
hod. ráno. Bude je říditi zemský náčelník br. Fr.
Přikryl z Prostéjova. Na některé výlohy domácí
saplatí každý účastník pouse 60 bal. Přihláš-y
přijímá br. starosta. jednatel aceb: královéhra
decké spolky katosické :



Slezské Předměstí. V sobotu25. března
4 Svatojoselské Jednota valnou hromada a

přednášku členskou veřejnou o 4. bod. odpol.
v hostinci p. Špryňara u aádraší. Řečniti bade
vp. Macháně s Ponchova. Spolkové spěvy před
nesou pouchovětí.

Slatina a Hradce Králové. Due 19.
března konala se u oós v hostioci p. Krejčího
spolková scbůzo veřejná Sdružení křest. mládeže,
pa níž čilou účast braly zdejší organisace mušův
i žen. Prostranný sál byl do posledního místečka
pabit. Po 4. bod. odpol. sahájil schůzi pao ta
jemník Orlický přiměřeným proslovem, načež dal
slovo p. Boháčí z Velké Skalice, jeně promluvil o
významu nábošensko-mravního života a jeho ny
nějším úpadku. Pan Bobáč, dělník, překvapil
všeobecně věcným výkladem a dobrým přednešsem.
Po řeli odměněn byl velikým souhlasem a po
chválen od přítomoého místního dachov. správce,
který mu gratulovel k jeho výkonu řečnickému a
nabádal bo, aby chodil řečnit pilně. Na výsva
p. tajemníka Orlického zapěli pouchovětí členové
mládeže a organisace dospělých (mažů i žen) tří
hlasný abor mládeže křesťanské „Hozviňme prapor
červeno-bílý.“ Za brobového ticha naslouchalo
povatavší shromáždění libý zpěv a odměnilo pěvce
si'ným potleskem. Potom pronešli několik pěkných
myšlenek k řeči p. Boháče p. Orlický a 0 orga
nigaci velezasloužilý vldp. bisk. sekretář a farář
Filip Jan Konečný, který zvláště dobrým bumorem
epolečnost strboval k soublasu. — Známá řečnice
slč. Čermáková měla přednášku „O škole,“ do níž
vložila na srdce rodičům jich práva a povinnosti
ke škole, Přednáška všeobecně ge líbila « dochá
sela nentacbajícího souhlseu i potlesku. Mnozí
mužové alzeli, když jim mladistvá řečnice před
nášela prosbu, aby opatrovali dítky s bděli nad
odrůstající mládeží, která ať se adražuje v kato
lických spolcích. Ponobovští zpěváci a způvačky
zapěli pochod „Orlů“ « sklidili opět chválu.
V poměroě krátkém čase nacvičili ponchovětí
krásné sbory « mají prý ještě několik v záloze,
8 nimiž brzo vystoupí. K pouchovakým přidrušují
se i některé členky naše z Piletio a ovičí každého
téhodne dvakrát zpěv. Brzo přidraží se mládež
rusecká, slatinská a slezako-předměstská, takže
náš pěvecký sbor značně vzroste. Z malých po
čátků jsme na Pouchově zpěvné začali, ale po
kračujeme a zílíme. Vytrvalé pilnost všecko pře
může a dobrých výsledků se dodělává.

Bousov u Homova nad Dombravou.
Naše mládež na den av. Josefa sehrale fraBku o
3 jednáních od K. Malínského „Tatinkovy juchty.“
Od počátku až do konce obecenstvo výborně se
bavilo. Mládež nabývá stále většího cviku 8 sdo
mácňuje ua jevišti. Gratulujeme ku Úspěchu a
přejeme dalšího zdaru.

Mladotice u Ronova m. Doubravou.
Sdružení katolické mládeže nebralo na den sv.
Joseta divadelní předetavení „Honba za ženichem“
sneb „Koukol a Lenka“, fraška o 3 jednáních od
Barbory Mellanové. Déj. který se odehrává během
dvou dnů v Praze, jest velmi napínavý asábavný.
Účinkující ahostili se vesměs svých úloh k úplné
spokojenosti.

Červ. Jamovice. V neděli 19.t.m. řečnil
u nás za velkého účastesatví dospělých i mládeže
oblíbený a milý náš organisátor mládeže a předseda
„Sdružení venk. mládeže“, p. Ant. Kaňourek. Pře
pvědčivou řečí vou dokázal, Že jenom strana
křest.-aociální může míti budoucnost v našem vez
kově, poněvadě, stojío na sdravých zásadách kře
sťanských, upravedlivě o zájmy každého utava
pečuje. Musíme však míti mládež sorganisovanou.
Všechny strany organisují mládež, alo bes Boba,
ano většinou proti Boba a tak mládež Bohu od
cizují a kazí. Jan stranakřest -sociální pracuje
© vzdělání mládeše na základě křesťanskémapří
přavoje ji na boj, který nepřátelé ze všech stran
proti církvi vedou. Řeč neohroženého a nadaného
pracovníka našeho vsbudile nadšený souhlas všech
přítomných, zvláště mládeže a odměněna dloubým
potleskem. Předseda schůse p. Ant. Kozlík ml.
vsdal p. řečníku jménem mládeže srdečné dík
za jeho krásnou řeč. Na to vysval dp. farář V.
Bartoš mládež, aby spojila se v jeden svorný šik
a přiblašovala be hojně sa členy zdejší skupin
mládeže; ihned sapšáno bylo přes 40 členů s mí
stá i s okolí a ještě moosí se přiblésí. Dalžípři
hlášky přijímá p. Ant Kozlík ml. — Další práci:
Zdař Bůh

Ústí m. Orliej. V sobotu dne 25. t. m.
odpol.o 3'/, hod.s večer o 7'/, hod bude 6e v
novém sále katolických spolků v Úatí n. Orlicí
konati prvuí přednáška: „Ze života českého Ja
ponce“, již přednese a 180 světelnými obrasy
s Evropy, Ameriky, Asie, a Japanu doprovodí
dp. L. Hora, farář z Dašic. Těšíme se jiš předem
Ba zajímavé poutavou a poučnou přednášku tuto.

Zbečník. Dne 397. února pořádali jeme
zábavný večírek v hostiaci p. Vlacha. Vydařil se
stkvělo. Vykována zároveň sbírka pro vystavění
kople, která vynesla 8 K 830 h. Nejmenuvavý
daroval 1 K k témuž účelu. Zaplst Bůh všem
dárcům! Další příspěvky přijímá br. Jar. Drašnar,
trahlář ve Zbečníku. Týš bratr přednášelna třech
debatních sobůzích, které měly průběh velice
adařlý. I na delších dvou schůzích tento náš dů
věrnik bude řečniti. Dne 19. dubna bude pouť do

Vambeřjc. Sejdeme se v kostele: hronovském,
odkudě vyjde průvod přesně: o 6. bod. ráno. Naši
členové a příznivci so žádají, aby sůčastnili se
četně. Zdař Bůh!

Pelhřimov. (Bokosč)Celková správao činnosti spolka Třebízský v r. 1910.
Spolek uspořádal během rohu 1910 šest před
vážek, a sice 18. února: „Povinnosti oaše národní
a kultaroí (dp. Paulus, kaplan). 10. krětna „Ru
bešův život a práce“ (dp. Pospíšil, spitovatel
s Moichovio). 17. Července nas výletě v rodišti
Rubešově, v Čížkové, „O- výsnamu Rabešově
v době našeho probuzení“ (dp. Paulus, kaplan).
8. prosince „O blahodárném působení katolických
missií“ (dp. katecheta Javůrek). 16. ledua „O
krásách a starošitnustech Jindřichova Hradce (dp.
Paulus) a 2. února „O-potřebé a práci křesťansko
sociálních spolků (p. řídicí učitel Špaček, redaktor)
Zábavné besedy uspořádány 4. PH nich vedlo
pestrého programu vybraných prací hudebalob,
pěveckých, recitaci, Dásaí, pěkných výstupů se
brány bylysnašivými našimi ochotníky a ochot
picemi jedocaktovky: „Rozbitá sklenice“. „Mlčení“
— od Bilibína. „O půlnoci“ — od. Urbánka.

„Pensionát paní Borové“ a „Ato ď dobré“. Vypraven vlak poatní na av. Boru . až 6. června
sa účasti 826 osob. Pořádán výlet do Číškova,
kde abromáždila Se venkovská katolická mládež
s JI okolních obcí. Výlet ten mnoho příspěl k a
pevnění přátelských svazků mezi mládeží měst
skou a venkovskou. Účastníků výletu bylo na
1500. Pořádány taneční bodioy a -sábavy člen
stvem i přáteli spolku Četné navštěvované. Na ná
rodní dčely věnoval spolek náš „Komenskému ve
Vídoi“ 100 K, Matici Jihlavské 20 K. Knihovna
rosmnožene o spisy Koamákovy a Raisovy. V po
plední době sestaven péčí mladého našeho člena
p. Fanty spolkový sextet, jenš veden p, Sukem

valné hromadě 2 února vedle přednášky p. řídí
elho Špačka členstvo velmi potěšila a povsbadila
pěkoě zpracovaná jednateleká zpráva p. Hofmana.
Práce se daří, přátel přibývá; kteří ještě do ne
dávna pohlíželi na náš spolek nepřátelsky, nebo
Jej podceň ovali jako ohlapající a spátečnický, ví
douce potehnanou kaltaroí a vlasteneckou jeho
činnost, mínění své o něm opravují. Dík za to
patří hlavně aašim dámám,které horlivě a 8 ra
dostí pracají, pořádajíce obětavé sábavné večírky
a divadla. K dalál činnosti přejene srdečně:
„Zdař Báhl“ ©

Zprávy místní a = kraje.
Městská rada v Hradel Králové

učinila dne 20. března 1911 tato nanesení: Po
voleno bylo připojení vodovodu k novostavbě p.
Fr. Jar. Černého v bloka Ev ulici Havlíčkově.
— Na žádost p. Fr. Píši, knihkupce, propůjčeno
bylo jemu městské divadlo k uspořádání tří kon
certů „Pěveckóho sdružení moravských učitelů“
ne dny 16, a 17. dabna t. r. — Místní školaí
radě postoupen byl přípis, jimě se sděluje, že
zemská Školní rada povolila sřísení třetí pobočky
při dívěl měšťanské škole. — Technické kance
láři bylo uloženo, by upcavila chodaík mezi ply
nároou a automob. garaší a satarasila cestu tamní
pro porosy; dále aby vypsala offertní řízení na
provedení oprav v chrámu sv. Ducha. — Vyhlásí
80, še místodržitelství ustanovilo polit. obchůsku,
spojenou s řízením vyvlastňovacím, o projektu
rozšíření volaých míst nakládacích na severním
konci stanice Hradec Králové, na den 29. břemna
1911. Komisso aúčastní se za méšto pp. starosta

radaího dopravního sboru při „Ustředně“ svolen

byl velkoobohodaík cís. rada 9 V. Špalek. —Přijata byla nabídka dodávky dřívípro strojní a
střešní konstrukce tarbínové stanice, učiněná p.
G. Steinem. — Žerotímova ulice k okresaí ne
mocnici osvětlí se elektřinou. -- Udělena byla:
povolení ku stavbě ve třídě Pospišilově domku
na paro. č. 135/84 a 135/30 p. V. Šxudovi, mistra
kamen, a domku, stájí a kolny na pare. čís.
135/11 p. Joa. Štěpovi, mistra dlažd., a povolení
k užívání cukrář. dílny ve třídě Karlově v domě
čís. pop. 291 p. Jos. Červenému.

Blokupský stadent. seminář „Borro
maenm“ v Hiradol králové oslavív s-bota
dne 95. břesng 3911 jubileom svého BOletého
trvání slavnostoí akademií. Začátek o půl 5. hod. od
poledne. Program: 1. Hayda: Symphonie D - dar

Šubrt: Jabilejnívzpomínky. Recitace. 8. Slavnostní
řeč — prosloví vedp. Tb. Dr. Fr. Beyl. 4. Haydn:
Praesto op. 3 — Smyčcovýguartet. 5. F. Neumann
E. Krásaohorská: „Není to sen.“ — Smilený sbor.
6. Ch. de Běriot op. 67. — Moderato.—Houslové
duo. “7. Meyerbeer: Oborál s opery „Hugenoti“
— Bassové nólo. 8. H. Wieniawski: Legenda,
bouslové sólo se smyčcovým guistetiem. 9 J.

čeaknor- L. Gaie: „Ty matko Sláro.“ — Mužskýsbor. —
Okrašlovací spolek v Hradci Králové

konal v pondělí doo
za obvyklého účastenství členstva. Nejdůlešitěj
ším bodem jednéní byla směna dosavadních sta
Bovve smyslu návrhu Svazu okražlovacích spolků

v Praze, směřojící k tomu, aby spolek rosšíři
Činnost svou i ns ochrana starobylých památek
v městě a okolí, na základě kteróbož bodu mé
potom spolek právo oa podpora státní. Návrh
Sasa s malými směnami celkem byl přijat. Členů
měl epolek © uplynulém roco 259. Příčinou toho,
že spolek nevyvíjel loakého roka takovou čin
nost jako jiná léta byla okolnost, že očekávalo jej
větší vydání s postavením meteorologického aloupu,
ke kteréma však nedošlo pro velkou sa městus
oost žactva zdejší odbor. zám školy, ve které
velká část sloupu bade shotovena, jinými nutný
mi pracemi. Letošním- rokem však usjicto bude
postaven. Jako jicá léta pracuje spolek v 603
hlase s okrašloracím odborem městské rady, do
piňuje vydání, která sahají oad rospočet obce.
Mimo zakoupení některých semen, oibalí a saze
nic květinových opatřil spolek stromovi a křoviny
v parcloh novými tabulkami. pořídil jiné .s vhed
nými nápisy, povzbazujícími K šetfaní květin a
sadů. Ve vhodnou -dobu dal na uliční návěstní
tabule nalepiti plakáty, vybízející k výzdo bé oben
a balkonů květinami. Slav. okres. výborem daro
vané mapy býv. okr. hejtmanství královéh radec
kého dal upolek ve vkuaných, sončným nákladem

počisoných rámech vyvěsiti na Velkém nám. naud. bísk. red. A na nádraží u východu £ perronu,
aby anadao byly přístupny obecenatva. Jea členem
Svazu Čes. okr. spolků v Praze, odeblral spolek
Časopis „Krása uašeho domova“, jenž vy kládá te
v čítárač Besedy. Sešlý již pomník zakladatele
spolku vsadech Vomešových dal znovozříditi. Ca
stými přípisy upozorhoval spolek příslušné činitele
na různá opatření. jimiž posloužilo by se úpravě
měste i jebo okollí, nebo jimiž by ee smysl pro
krásu i příroda u mládeže i širšíbo obecenstva
badil. V činnosti své podporován byl spolek čet

nými přízolyci a dárci smaěných Ponéžitých ob-.nosů. Jaou to zejmena: P. Ť.móstské zastupi
telatvo (400 K), epořitelns. (300 K), okres. za-
stapitelstvo (80. K), Záložna (50 K), Zál. úvěrní
ústav (60), prarovár. mášt. (8) K), Jeho Excel.
nejdp. biskup Dr. J. Doubrava (10.K). Všem ry=
sloveu budiž tuto vřelý dík. Vdéčněvspomíná
epolek nedávno zesnulého c. k. ber. v. v. p. Jos..
Lóblera, jenž v závěti své odkázal spolka 200 K..
Stejné díky vyslovuje spolek redakcím všech míat-
ních časopisů, ješ ochotné správy spolkové va
svých alonpelch uvéřejňovaly, jakož £ Besedé, která.
mistaosti svó ke schůzím spolkovým oohotoš Sas
půjčaje.

MéstskéKlleperovo divadlo
v Hradei Králové. Dramatickésdratení „Tyl“
v Hradoi Králové nvede na scénu v neděli dne
28. března t. r. původní novinku v Národaím
divadle v Praze poprvé provozovanou dne 6,.bř ezna
t r.: „Begův samokres“. Hra o třech dějstvích.
Napsal K. M. Čepok. Režisér K. Paul. Dějištěm
zámeček Haršov v Pošamaví sa doby bosenské
okupace r. 1878. Zašátek o 7!/, hodině večer.
Kooeo před 10. bod. večer. Podrahém. dějství
delší přestávka. Předprodej lístků laskavá převzalo

knib apoosví p. B. E Tolmana na Velkém námění.
Záložníúvěrní ústav v Hradel Král.

Filiálka tohoto ústavo v Krakově zahájila dne 15,
t. m.činnostabankovnímístnostinalózají60€ pa
láci „Spiski“ na náměstí. Do správní rady ko-.
optován byl p. M. Daltner, kommerční rada, před
seda tamější obobodaí a živnostenská komory,
rytíř řádu želozné korany III. tř.,censor rakoasko
uherské banky, člen obecního sastopitaletva atd.
Vedením. filialky pověřen p. Sratoplak Bonoš, do+
savadní dirigent centrály.

Mlavmostmníakademie v somináři
pořádána na počest Jeho Exe. nejde. biskupa Dra
Josefa Doubravy v předvečer arcipastýřových
jmeoin dne 18. £. m. Započals počlivě secvičenoa
ouvertarou k Cherabiniové opeře „Lodoiska.“ Gra«
tulační prosior pronesl ctib. p. Fidler. Jeho Biak,
Milost odpověděl řeší dýšící vřelou otoovskon
láskou. Sbory půvecké byly předneseny8 mistraou
rutioou. Taktovka dp. docenta Cibulky osvédělla
te sosmenité. Drořákovotrio „Malčkosti“ a bou
slová (aatavio na „Traviata“ od Alarda přijaty též
s velikým potleskem. Srdečný dík sluší vzdátí dpp.
Hornofori a Sabuloví, kteří obětavé spalapůsobili.

jia konci děkoval J. Exo. srdečné všam účinkuem.
Mávrky dopravní pro jarní zasedání

státní železniční rady badou probrány ve ochůsi
obchodní sekce Ústředny v neděli 26, března. Za
čátek sobůze o 11. hod. dop. v sasedací síni ukr.
zastupitelstva v Hradci Král.

Bvojsikovy přednášky ©Japonsku,
daesené dne 19. t. m. v Klioperové divadle,

yly cbváleny obecné jsko vysoce poučné a pou
tavé. Obrazy byly nádherná a účelné vybrané. Leč
účastníků sešlo se k oběma přednáštém málo.
Ovšem zvolený dou nebyl pro růsné okolasati při
snivý; působila sde však silač zaujatost těch, kteří

bad u osvětě a podpoře studantstva velice rádiI. To bylo zcela jasno. Dalším přednáškám
Svojsíkovým přejeme maoho sdaru.

Chrudim. Dae 26. t. m. o 6. hod. odpol.
bude přednášeti © městoxóm.museu vsdp. kanov=
ník dr. Fraatišek o „katolickéorganisaci.“

a



Po slavném Macharovi má nejbujnější
fantasii jistě Hašlar, proto se také oba básníci
spřátelili. Jak jsme se zmínili, ohtěl se Hašlar
učiniti zajímavým; proto napsal celou řadu
dopisů o svém domnělém původu různým 080
bám. Dostal se nám do rukou list, který poslal
Hašlar r. 19010 pí. W. v Praze. Dopis má pro
posouzení charakteru Hašlarova značnou důle
žitost, proto ho uveřejňojeme. Hašlar píše:

„Bl. Pí.! Přijměte odemne srdečný pozdrav
a tisicere díky za Vaši laskavou obětavost, kterou
mě projevujete. Pravym tisicere díky!1! Ptáte se
milostivá Pani na můj dramat? Bohužel jest to,
truchlivý dramat mého života Kdybych Vám měl
vše vypsati, byla by toho sylná kníha, tudíž vše
co nejvíce skratim a Vi milostivá Pani se nějak jíž
uskrovnite, později bych Vám zdělil vše|

Muj Vychovatel byl četníkem v Chrasti u Chru
dimy a seznamil se moji předrahou matinkou, jelikož
ona byla krásná a přitom chudá, tak radějí vystou
pyl od četníku a vzal sy ji. Za dlouhý čas, řekl
mu jeho kamarád, že za jeho ženou jezdí ně
jaký pán z Budějovic. Vychovatel sy počihal a
také na dostaveničko přišel. 1 hned se odstěhoval
do Kosmonos, tu za nějaký čas, zase ten pán
jezdil na faru do Kosmonos a tam se matinkou
scházel. Když loho pána podruhé, přistihl, tu
své ženě vicinkal a ona mu ujela do Chrasti.
Nato sem se narodil, bylo to 29. června r. 1876,
biskup sam sy určil aď se jmenují Petr, František
z Pavly. Dal my kmotra kněze, ten se jmenoval
František, tudíž nesu poněmmjmeno druhé.“

Prolhanost Hašlarova je bezmezná a směš
ně hloupá. Jen Machar a štáb volnomyšlenkář
ský mohl tyto biboviny bráti za bernou minci.
Jak mohl nějaký pán jezditi z Budějovic za
ženou, kterou neznal! Z Kosmonos matka Hašla
rova se do Chrasti nevrátila, protože byla odtud
vypovězena r. 1880, proto nemohla se dopouštěti
cizoložství, jak podařený synáček ji hanebně
obviňuje. Kmotrem Hašlarovým nebyl žádný
kněz, nýbrž dle úředního záznamu v matrice
kmotry byli: František Havel, klempíř v Chrasti
č. p. 305 a Anna Havlová, svobodná dcera
Františka Havla, obuvníka z Chrasti č. p. 300.
Hašlar tedy drze lže; ovšem se nenadál, že
jeho „dramat“ bude podroben kritice. V dalším
znění dopisu nalezneme však ještě nehoráznější
tyrzení.

„Pak sme se stěhovali na Bradlec u Kosmo
nos. | tam přisel ten pán, neb matinka mě vzala
a šla semnou do lesa aten pan tam byl, matinkou
něco mluvyli, pak matinka moc plakala, ten pán
ji dal nějaké papírki, matinka je vzala roztrhla a
hodila nazem, mě vzala do náruče a utikala zlesa,
Já sem koukal matince přes rameno a vyděl sem
jak ten pán papirki zbýrá. Za kratko matinka ze
mřela. Pak se vychovatel brzy oženil a mě nastaly
krutě časy. Stále sem byl jen byt a byt a Často
celí den sem nedostal ani do úst Když mě bylo
8 roku, uš sem museli choditi do čedičové skáli a
pomahat vychovateli vynaseti drobné kameni na
plac. A jak rád sem to dělal, neb sem se aspoň
najedl, neb čeledinove mě často daly veliký krajic,
tak co sem nesnědl, tak sem gy schoval do hadruazahrabaldohlínyažzasebudumitihlad....

Před třemi roky r. 1907 6 března sy mě
nechal zaolati děkan a kanovník Josef Šimon s Kos
monos a řekl mě, že tento otěc co mám že nejni
muj vlastní, neb muj vlastní že byl biskupem v Kral.
Hradcy a menoval se Jan Haiss. Vypravěl mě děkan
že on dělal prostředníka mezy mojí matinkou a
biskupem Haisem. Uněho že se matinka s biskupem
schazeli. Když pojději Vichovatel na ženu přišel
Jak se biskupem schazela tu udělal veliký rámus
v Chrasti a Obec jej poslala šupem na Bradlec.

Matinka že se trapila že se ji takové ostudy
dostalo, tak že to psala biskupovy, ten snad zase
se ji chtěl zbejt a nebo musel, neboť psal matince
dopisy a ty zasylal děkanovy a děkan je musel
doručit matince. V dopisech biskup se stále od
kazoval na nejmilostivějši cisařovnu, že ona mu
zakazuje další styky stou Celestýnou a psal
matce že jest spovědníkem císařovny. Psani šlo
za psanim a všechny stejny. Aš císařovna psala
sama matince, tu matinka se otravyla, nasledkem
těch dopisu. Když otec matinku pochoval tak našel
v postely baliček a vněm těch 5 psani od biskupa
a to jedno od císařovny. Tu vyděl jak byl klamán
biskupem i ženou.

Pomě byli ještě dvě sestřički, tu přijel správec
bratr biskupa a něco ujednali. (Co ujednali, to sy
nechám u sebe v talemstvy.) Za kratko sestřičky
se rozstonali a hned zemřeli, nejdříve zemřela mladší
a potom starší. Při starší, lékař poznal že byli
otravený, hned sy pozval sobě ještě jednoho lé
kaře. Když důkladně divki prohledli, tu chtěli
Otce udali nato se olec vytasyl stěma dopisama.
I hned to děkan oznamil biskupovi, biskup dal
lékaři Polakovy z Bakova 6000 zl. aby míčel a
drahého lékaře Vaniíčka umlčet děkan.“

Doslovné toto tvrzení Hašlarovo uveřej
Řujeme na posouzení ubohého charakteru
Hašlarova, jenž se neostýchá ze epoluviny na
zločinu obviňovati 2 lékaře. Témto podlostem,
jak se samo sebou rozumí, nevěříme sami a
žádný rozomný člověk kromě snad obsluho
vatele „Času“ tomu neuvěří. Nejsou-li jména
lékařů vůbec vymyšlena, musí se Hašlar za
tato svou opovážlivost zodpovídati předsoudem,
neboť není možno, aby zmínění lékaři mobli
klidně hrozná tato obvinění přijati mlčky. Jak
pak, Maohare, budete také spílati těmto obvi
něným, když budou si hájiti svou čest? Či
mají strčiti tomu „ubožáku“ Hašlarovi hrst
desítek, aby mlčel? Zde nejlépe vidíte, jak jste
sedl na lep zcela nevzdělanému dělníkovi! Či
snad jste mu nevěřil a přece jeho pomluvy
opakoval? Ten Fridrich IL si vás pozve nyní
na slovíčko a do jedné ze dvou svých kategorií
vás zařadí. Od toho vám již nikdo nepomůže.

„Nato žádal otec biskupa aď ho podporuje a
nebo že nebude živiti jeho dítě. Tu biskup poslal
onoho spravce bratra aď mě přiveze do Prahy tam
že mě dá do c. k. kadetky. Leč otec mě nedal, tu
přijel sam biskup a zase nepochodil. Nůže biskup
řekl otcovy že mu správec každý měsic bude nositi
penízenamě.Alemilýspravecsy peníze nechala
Otcovy nedal nic. Otec tak živořil 5 roku, pak
přijel do Prahy cisařská visost, koruní pryne
Rudolf, otec se zebral a šel ho prosyti o pomoc.
Když byl korunimu prynci připuštěn a všecko
mu vyříkal a ty dopisy od biskupa předložil, tu
korsní prync sy vše přečetl a řekl pobočnikovy
„todle ře něco promě“ a dal Otcovy 50 zl. a ad

jde domu že vše višetři a jemu oznámý.
Nato do týdně byl otec olán na faru do Ko

smonos a když tam přišel, tak biskup tam jíž byl.
Biskup domlouvaí olci, že proč to řikal korunímu
pryncy, že nemuselo býti takové zle. A hned
před děkanem otcovy řekl, že mě dá 40.000 zl.
a on že stěch peněz bude bráti úrok aš neš mě
bude 24 roku, za len úrok že mě musy živili
satiti a dáti na studye. Nato koruní prync zemřel
a od úřadu přišel přísný zákaz otcovy ad míčí
nek že bude přísně potrestán. Nato otec psal
správci ale ten mu neodepsal, tak tam psal děkan
a take spravec neodepsal. Nato děkan otevřel stolek
a z jedné knihy vyndal poslední vůli mé matinki a
dal mě ji a řekl, abych mu odpustil že pry mě měl
tu listinu dáti když mě bylo 12 roku a že dle
přání matinki že mě měl odvést do Vídně k cisaři
Panu ale on že tak neučinil, neb se bál že by byl
odzhora potrestán. Dále mě moc prósyl co on bude
na živu abych, mlčel. Rukou dáni a čestným slovem
sem zavazal že nic neřeknu. Když jsem vše dobře
usoudil, tu sem poznal že nemohu tak nejviší in
stanci to vše oznamiti. Obratil jsem se s prozbou
na biskupství Kralohradecké a oznamyl jsem jim
kdo byl muj otec a žádal sem je aď mě jest dáno
to, co mě plným právem náleží a že syn takového
světce by nemusel pracovati v čedičové skále nejtěší
to práci. Tu biskupství ani neodpovědělo. Psal sem
znova, i tu biskupství mě prostřednictvím farního
úřadu v Kosmonosych, vyhrožovalo c. k. státním
navladnictvym.

Však všeho do času. Napsal sem znovu žádost
k jeho Veličenstvu, byl jsem vyslíchán, ukazoval
Jsem dukomenty a nýni sy mě ti páni od úřadu
važejí. Jediným slůvkem sem se nezminil o svem
strýčku spravcovy, nebod jak jsem dříve napsal,
clím velice přátele. (Jak ctí Hašlar své přátele,
dokazuje nejlépe pomluva, kterou znenotil bez
ostychu svou vlastní matku, prohlašuje ji za
cizoložnici, Z uvedeného znění dopisu mohli
bychom souditi, že v hlavě Hašlarově není
všecko v pořádku, ale následující místo doka
zuje, že Hašlar jednal z návodu cizího, volnomy
šlenkářského.) Vypsal sem muj rodiný dramat ba
snikovy J. S. Macharovy, ten veliký filozov mě
osobně navštívil a seznamil mě vysokými pro
Jesory, spysovately, všude mě takovou láskou
ctějí a miluji. Blahorodá Pani, těmto jmenovaným
pánum říkaji ti velicí kněži že sou nevěrci a kacífi
a oni mě vzali do Prahy, vše to nejkrásnější mě
ukazovali, kralovsky pohostili a ještě mě tím
krejcarem obdaruji. Hle to nejsou nevěrci, to sou
dobří lidé, upřivní a poctivi. Když basnik J. S.
Machar četl poslední vůli mé předrahé matički,
lu oči se mu zalili slzami a objal mě, ruku mě
tisknal. O, jak sem byl šťasten, vždyť přece se

dá ten veliky Bůh a vše správně rozhodne.
Blahorodá Paní moje rodiná zaležitost jistě

přijde před soudy a Čestným slovem se zavazují že
nevizradim ničeho o onom bratru biskupa (správci),
tudíž se nemusýte obavati snad nějakého překva
peni Ctim a milují přátele a tim sem řekl všell
Veliké jmeni po Otcy zustalo, nůže budu chtiti pouze
to, co mě plným právem náleží. Muj vychovatel mě
řekl před smrti aď vyhledám onu pani onoho spravce
a požádám ji o dopisy (dukomenty) a vše aď vyzradim.AlejásemVásžádaloonylistinyproto
že sem jechtělzničitijesli tam něco je. A znovu

Vás Biahorodá Pani prosym kdyby ste snad něčeho
našla zničte to, neb nechci aby se snad někdy něco
našlo co by poskvmilo moje drazy přátele.

Blahorodá Pani to nejhlavnější sem Vám teda
zdělil ale to tajemstvy neřeknu nikdy žádnému,
dotud dokud mě nebude ubliženo. Pakli by mě bylo
moc ubliženo snad ze strany kněžu tu ukazal bych
další dukomenty, který by překvapili celou veřejnost
a já bych byl věčně očistěn!! A prohlašují že kdyby
mě darovali kněži miliony za ty dukomenty po
Otcovy biskupovy i po spravcovy tak je nedám,
neb mě sou milejší než všecky poklady světa!!l

Přijměte Blahorodá Pani ještě jednou srdečný
pozdrav, též zdravym Vašeho ctěného syna a pana
manžela.

Příroda nechť Vám všem žehná!

Úctě
Váš

Petr F. P. Hašlar

v Debři 19/6 1910

p. Josefodol u Kosmonos,

Uveřejnili jsme „dramat“ Hašlarův, jenž
je výmluvným dokladem zchátralosti jisté třídy
české společnosti, která ráda ostatní lidi mi
struje, ale sama se neštítí ani nejpodlejších
prostředků k dosažení svých nízkých cílů. Na
jmou slabomyslného člověka, vyčastujou ho,
obdarujou a ženou ho k tomu, aby vyvlekl na
veřejnost svou vlastní matku, jako ženu cizo=
ložnou a zhýralou, aby vlastního otce obvinil
z vraždy svých dítek, aby zcela nevinné lidi
nařkl z účasti na zločinu, aby zemřelého bratra
biskapova obvinil z pronevěry 40.000 zl. a za
sloužený pohrobní klid šlechetného biskupa
porušil odporným hyenismem.

Tolik zločinů tedy provedeno z návodu
lidí, kteří nejsou tak duševně obmezení, aby
nedovedli je rozpoznati. „Kdo nevěří něčemu
a přece za pravdu to vydává, je lump“, na
psal kdysi Machar a my nemáme ani nejmenší
příčinu v tomto případě Macharův výrok sesla
bovati. Jsou číny, Machare, na které není para
grafů v zákonníku, ale které křičí hrůzněji,
než paličství a vraždy. Tak jste asi kdysi se
vyjádřil, Machare!

Hriae dívčích lycef.
(11) Co zkušení paedagogové dávno před

vídali, to nyní 8 neáprosnon důsledností se
aplňaje: Sestitřídní dívčí lycea, a takovou alá
vou a hlokem zakládaná, se neosvědčila a ne
bade to trvsti dlouho, Ze buď zmisí jak se
objevila anebo budou živořiti.

Mičeli jame dlouho k té věci; ba i nyní,
když počaly se množiti stesky proti lycefm,
nechtěli jsme s tím začíti. Však ozvalo ge samo
zlé avědomí; ředitel smíchovského lycea, dr.
Kudrnovský v nedělním čísle „Nár. Politiky“
snaží se obbájiti lycea, ale obrana jeho je tak
plytká a nicotná, že čtenáře spíše o opaku
přesvěděl. — Již první odstavec jebo obrany
zabředá do utopil, ač obírá ge tím, co je nej
důležitější pro každou školu: kam mají vy
blídky se dostati absolventky lycea.

Slýcheli jsme, když horempádem zřízo
vala se lycea, která prohlašována byla za pravý
div světa, tuto vážnou výstraha starých pae
degogů: „Nechte to jen, až vyjdou dva či tři
ročníky abitorientok a až nebudou mít, kam
by se hauly — pak ono nadšení pro lycea
brzičko smizí.“ A je tomu tak. S jakým ham
bugem se pracovalo, toho dokladem byly školní
správy lycef, plakáty atd., kterými se lyceum
odporačovalo jako zázračné „Mládchenfir alla3“
— jakoby lyceistka měla otevřený celý svět.

Leč všimněme si oněch „vyblídek“, jak
se líčí ve zmíněném článku. Ze IV. tř. lycea
mohoa prý býti žákyně přijaty do I. ročníko
obchodní akademie, do poštovního a telegraf
ního kursn. Krásná vyhlídka — jenže po od
byté měšť. škole mohou býti přijaty též. A to
pan řaditel moudře zamlčoje, jakož i to, že
lyceistky nemají při tom pražádné přednosti.
Že ani většího vzdělání nemají, vidíme brzy.
Dále prý z V. tř. mohou býti „po přijímací
zkoošce“ přijaty do III. roč. a ze VI. do IV.
ročníko očitelského ústavu; abitarientky mohou
se hlásiti k doplňovací zkoušce. — To zdá se
sice něčím býti, dohromady to však nic
neznamená. Pravda, mohou se lyceistky blásiti
k přijímací zkoošce; ale tím není řečeno, že
ji každá udělá, a že každá, která ji udělá, je jiš
přijata; právě opak je pravdoa. Mělké
studium nestačí ke skoušos, a kdyby pilná žá
kyaě všecko doplnila, nemá ani po skvěle ala
žené skoušoe naději oa přijetí — poněvadě
ústavy učitelské jsou přeplněny, majíce dosti
žákyň vlastních. A kdyby konečně některé se
poštěstilo matarita doplniti, bude státi bez

místa, neboť ženských sil h nadnormální přebytek a úetav vždy bude hleděti, aby nejdříve
umístil žákyně vlastní.



Hotovým švindlem však bylo, co všeo
becně hlásáno bylo o Igosích a manosí
jenom tím dali se svésti, aby dali svou do
zapuati na lyceum. Z lyosa mošno prý vstoupili
na umivorsitu! Bkvěléperspektivy po matoritěl
Jenše velkolepá tato fráze zamičovala to, co
bylo hlavního: Lyceistka může vstoupití 0
universita — ale co poslucbačka|
A v tom je veliký rozdíl. Mimořádným poslu
chačem na oniversité může býti každý zacho
válý člověk, bez obledo na vzdělání; ale ko
zkoaškám připuštěn není. A proto lycefstka ne
může stadovati filosofii nebo lékařství a otáti
64 doktorkon; — jedině jí dovoleno jest hlá
slti 6e k státním skoaškám způsobilvsti pro
učitelství na lyceích! Řekněmea připostme,še
tato vyhlídkaje vskutku pěkná; ale je otázko,
kolik asi by se lyceistek mohlo tukto zao

patřiti? Kolik by to musilo býti lycel, resp.učitelských míst? Co však říci dále, povážíme-li,
jak mooho je ilosofek kvalifikovaných studiem
Gymnasijním i aniversitním pro střední školy,
které aepirojí na místa lycejních ačitelek, a
také právem přednost dostati masf? Kolik ta
zbude míst pro lyceistky? A konečně — smutné
přisnání — micisterská anketu ze dne 9. ledna
t. r. dí, že „učitelky lycejní musel vybovětí
všem podmínkám, jako kandidáti učitelství
etředoškolského“ — t.j. lyceum není jí nic
platno, musí míti mataritu gymnasia neb reálky.

Co říci o dalších vyblídkách? Probéřeme
ještě dvě: lyceistky mohou stadovati lókár
nictví, „doplní“ zkooška s latipy; mohou
obrátiti se k praxi obchodní a bankovní, „ab
soloují-li ještě“ odborný kure „.. Ty podmí
nečné věty mluví velmi jaeně. A Ze řádná ab
eolventka obchodní školy zrovne jsko ačitel
ského ústava bude míti vídycky přednost před
takovou oastavovanou lyceistkou, je na bíledni.

Jednu velkou nepravdu shledáváme ve
smíněném článku s nemůžeme ji přejítí mlée
ním ; praví te tu, že „tři třídy školy měšťanské
naprosto nerovnají se prrým třem třídám ly
cejním.*

Nazvali jeme toto tvrzení nepravdou, 8
dodáme ještě, že je to notorickou urážkoa
měšť. školy. V jednom emysla bylo by to sice
pravda — že totiž vzdělání, jehož se šákyni
dostane v prvních třech třídách lyces, jest
mnohem menší, než na měšťanskéškole.

Tvrzení svá dokášeme těmito nesporoými
fakty. Nikdo nepopře, že do prvního ročníku
přijímají se žákyně jiš ze čtvrtého školního
roku, což je na normální měšťanské čkole ne
možno; nikdo oepopře faktom, še žákyně na
měšťanské škole propadající vykazují na lyceu
prospěch velmi dobrý; nikdo nepopře, že mě
Šťanské škola na sákladě moohaleté zkušenosti
honvsí se osnovou, kteron u žákyň docilujese
vědomostí velmi pěkoých, ocelených, praktio
kých; dále nikdo neupře Škole měšťanské, že
klassifikoje mnohem evědomitěji a přísněji, tak
že vysvědčení jest obrazem vědomostí, čehož
ne lycea není. Naopak je všeobecné snámo, že
na lycen panují ohledy v míře neslýchané a to
nejen ohledy narodiče, nýbrž ohledyna ústav,
oby oykasoval aspoň snesitelný počet kákys.

"© A konečně: na škole měšťanské působí
ve skutečnosti oíly nejen paedag gickým vzdě
láním, nýbrž i odbornými vědomostmi obyčejně
lépe kvalifikované než ne lyoelcb. Na této ek
tečnosti níc nezmění poukasování na to, jaké

plán lyceum na očitele klade. Vizmeolou praksi! Kolik působí us lycelch sil dobře
a řádně kvalikovaných? Namooze jsou to

supplenti, kteří několikrát „odstoupiliod skoučky“, kteří skočebního roku +ekonali; tedy
jsou to často lidé vědomostí nedostačujíeích a
bez snalostí pnedagogických, Svalovati nezdar
lycel na školu měšťanskou je nespravedlivou
opovášlivostí. Vina leží v lyosich ssmých. Prý
jsou lycea zakládána k vůli pokroku! Zatím
eswmipokrokáři zaopatřojí na nich exi-tence,
které by se ovojí kraliSkací jinde neucbytily.
A svět dle barnamské reklamy čekal, že ly
oslstky budou vychovávati hotoví nejačenější
kouzelnici.

Jaká jest výchova na lyceu? Pokrokovým
pozlátkem se polepuje chudoba. Lycea byle
zakládána na vtíravé roskasy pokrokovců ni
koli s tendencí paedagogickou, ale politickou.
Působí ua nich většinou paedagogové, kteří

jscu nepokrytými odpůrci náboženskévýchovya Jeví odpor proti základům katolické víry.
Misto oo by se pilně vzdělávali v předmětech,
s kterých mají skládati skoněku a sa něž jsou
placeni, roznášejí horlivě odpapoaškovaný
protikatolický „pokrok“. A že tito vychovatelé
před dákyněmi samými pravou svou povabu
oentojí, loží na bílední; jinak by to také byli
Jidé s dvojí duší. Vědyť každý i průměrný po
sorovatel ví, še jako přední známka učitelské
kvalifikace pro lyceum se vyžaduje „pokroko
vest učitelova. Leokterý supplent jest trpěn
na lyosu kolik let jen proto, že jest vítesým
kyrysníkem v davovém boji „protiklerikálaím“.
A va šákycích jeví se vliv „pokrokový“ dřív
než vliv okutečné vzdělanosti.

Takové učitelské tatrmaastrí nelse pro
váděti dloubo bez kritiky sklamssých čá;
ti posnají vliv nové výchovy velice záhý. Po
sorují, že dcere přijíždí domů a protinábolen
ským tvatláním, ač dobromady neovládá z kal
tary řádně nic; jest ssmý sotadent, ale žádné
stadium.

. Že vědomisti lyceistek jsou minimální,
dokazojí až příliš časté případy propadnutí
při zkooškách do jiných ústavů a aa ooivor
elitě. A to jsou pravé příčiny, proč lycea skra
chovala: jejich nepraktičnost, jejich proticír
kevaí směr, přílišné voloost žákyň a mělké
vsdělání. Učí ce cice muohým věcem, ale p
vrchně, bes porosamění a neumějí pak dobro
mady řádně a důkladně nic.

Lycea, tak jak jsou, nemobou zůstati —
sám ministr letos re zmíněné anketě prohlásil
poměry za neudržite.né. Pokrokáři věsk bou
Zevoatě ipí oa tomto systému, který omožňoje
řádění jejich ve škole, staví sice lycea na
roveň střední škole a každý aapplent vymahá
si všude titul professora, ale vspírají se zavésti
na lycea řád vyučovací, který by atředoškol
ským oormám vyhovoval. Leč saaha jejich je
marnou. Lycea se diskrodituvala — o tom
svědčí rappaatní úbytek žákyh; a moudří
občané vidí, že pokrokářskon obytristikou ava
leno na ně bylo břímě nesnesitelné, zatím co
Pardubice zařídily si útvar dívčí školy, uterý
jedině může míti budoucnost — dívčí realné
Gymnasium.

Kostelní právo
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřísení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levaě a solidně provádí

JOSEE MIKULEC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Ostná usmání od vid. úřadů duchov. k disposici.=
Kupte si poučný spis

Blahoslavenýdan Oarkander,
Napsal Vilém Tihelka.Straa 89, Cena pouze8 bal.
ObjednávkyvyřídíEBlekupská kníh=tiskárna wHradci Králové.

Kulturní jiskry.
K ochrané kostelů ve Francii před

vandeliomem volmomydlenkářů a amer
ehlstů. Poslanec Barrče, člemfrancouzské aka
demie a protestant. podal dne 10. břesna parla
meata petici: V nejvyšším stupoí pohoršení častými
případy vandalismu na kostelích, jež kdyby i všdy
nevynikaly slonem, ale přece historickými upo
mínkami, s malebnými Kalvariemi a starými hroby
a náhrobky: nanesli jsme se spisovatelé a umělci
všech vyznání a bez rozdílu stran, kteří jsme na
těchto starých svatyních shledali mnohých námětů
a uměleckéno zůrodnění, ku protestu a ků prosbě
k parlementu, sby dostslo we přiměřené ochrany
historickým památkám s malebným místům a sdro
jům umění ve vlasti naší. Chceme tyto zbytky
slavné minulosti zechrániti, tyto zdroje duševního
života, chceme krajinám sechovati architektonický
rás, fysickéa morálníoriginályfranoousskésemě.
Doufáme, že parlement naši prosbu brsy vyalyší.
— Následojí podpisy více jak 100 vyaikajících
profesnorů, spisovatelů, komponlstů, malířů, 80
chařů, mědirytců a alévačů. Petice tato vrhá příkré

po amřáděnínepřátel církve. Ve Francii koaservují se pohanské starožitnosti, ale pamá
křesťanské ničí se lichými záminkami. IN

Te je pokrok“?! Městskárada žďárskáopět odřekla Národní dům pro přednášku p. dra
Fr. Nábělka: „O vědě a víře v Boba“, ač Ná
rodní dům byl již 14 dní samlaven a obsah před
nášky městské radě oznámen. A odřekla jej ve

jména oyohodomralnost a pro zachování prý pokoju ve Žďáře! VeŽďáře nesmí ce již promluvit
ojsouenosti Boží, pokrok toho nedovoluje! Jestliže
tudiž ve Žďáře by způsobilo veliké kvašení před
nášení o Bobe, lehce Ise uhodnouti, které živly
jsou tam vlastně fanaticky útočné, kdo jeví ta
kovou soášelivost, že veplsne hněvem, alyáí-li vůbec
o Boho. Když radí randalisté zapovídali v témše
městě katolickým missionářům vstap do katolic
kého kostela, byla radnice ke skutečným štváčte
velice shovívavá. Domagogové, kteří připraviliná
silnosti, již mohou v „Nár. domě“ fanatisovatía
rušíti občanský pokoj dáře.

Modornísměry stavitolského nanění
velmi dobře jsou posouseny v č 36. „Zvonu“ tě
mito alovy: „Kdo by řekl, že naše doba, sopako
vavši v architektuře (stavitelatví) všecky bsto
rické slohy od antiky aš po „bledermayerovský“,
počne s touto rekapitulací (opakováním) znova.

Jes o to rosdilně, že rosbodí ové sítě ještě dále,
do Mykeny, Aesyrie, Egypta. Japonska, Ho
| 1 Ocenaie, olévajíc všecko tu exzotičnost (ei

zokrajnost), primitiroost a starobylost v přepo
divnou směs a lepíc ji na sevnějéek novostaveb,

a jejich povahou a kosstruktivní eewirojovacf]skladbou se slátané ty tvářaosti nerýmají a jí
interieury (vnitřky) těží přece nejraději s vyzkou
dené lahody historických slohů! Čímcesrovnalejš
takové potpourri (smés), čím pitrornější grimessy
(pitvoření) fassádové, tím modernéjéí. Nababřelé
vzpositost a vyzývavá hranatost sjeva, úelad lo
mesých čar vsilhonettě (r nástiau), tvrdý suchopár
besmyšlenkovitého Čárkování a čtvarečkování v do
koru (v barevná výsdobě) promíseného rovněž bes
myšlenkovité náhlými rominigcencemi (upomíakami)

savýb vzpomanatéexotičnosti a starožitnosti —to dodává moderolm stavbám vzozření kapri
Ciosní míchanice z několika stavebaic od různých
toráren. Prý architektura je skamenělou hadbos.
Nevím, zdali bychom neutekli, kdyby moderní
architektura rostála v tóny.

Nedávno ještě vytýkáno architektům, že ne
snají míry v aplikaci (přispůsobení) etavitelských
forem na všecky výrobky výtvarofch řemecčel a že
etylisojí ba i každou krabicí jako nějaký chrám.
Daes je tomu obráceně. Kartonášnictví (práce le
penkorá) se zmocnilo architektury a styli soje (60=
stavuje)stavbyJakokrabicealepenkovými tvary,

plochým dekorem a S rovných: polapeninamislisovaných, stříhaných, barevných atd. cetek. A
distinkce (roslišení) teprv přestala. V moderní

orohilehtuře , 60 je palác a 00 stodela,

co vyhnu 00dóm (velechrám).Věsckos0 ješía .
Avarchie formální mluvy, šalostná opřeháze

nost všech přirozených pravidel souladu bývá spo
sčným příznakem výtvorů tohoto nejnovějšíhosta
vitelství, které jest rovněž — jako nejnovější

malba — uměním stédovým. V horším alova
smyslu čablonovým a steriiním (strnulým), než
kterýkoli historický slob.“

Při čtení těchto řádků bezděčně se vtíra
myblesky o stavbě bradeckého musea a vnitřní
nové výsdobě Klisperova divadla. Maobá slova
S uvedené odborné kritiky jeou jako ušita na to
staronové potpourri.

Spalování mrtvol jem pro gojimy.
Tělo židovského kapitalisty Singra, 800.jem.
dáka, bylo po smrti balsamováno a vystaveno
v nádbersém katafalku. Ačkoli však s00. demo
kracie tolik horuje pro spalování mrtvol, ačkoli
v Německu jevu krematoris, byl Sioger pohřbem
do země po židovsku Co židé křesťanům nabízejí
a prodávají, před tím se sami varují.

Palackého čítanka. Zesp'sůFrantiška
Palackého vybral a úrodní studií opatřil Zdeněk
Kobza. Nakladatel Zmatlík a Palička v Praze.
Strsa 160. Cena 1-— K. — Přítomaá publikace
jest dalším čťastaým realisováním myšlenky popu
larisovám našich klassiků lidovými čítankamí. Po
pregnantoě psaném, výstižném úroda, ařetelně
obrážejícím plodný fivot a všestranaoa Činnost čj
rokého ducha Palsckého, přicáší koiba výsnamné
články a řečí tohoto „otce národa“, charakteri.
sující vypracovanou a promyšlenou jeho politiku
pevných cílň, jiš po dlouholetém účastenství Pa
lacký odevzdává svým dědicům. Čítanka jest pra
výe politickým jeho kredem, jímž veliký Palacký
týčil jasné olle českému veřejnému boji sa právo
a národnost, a soamenitým doplůkem jeho šivot
ního díla, „Dějin národu Českóho“. Nelze dosti
sdůrazniti, aby knihe tato stale se nezbytným bre
vížem všech, jimě jde o to, aby nabyli správné a
váestranné snalosti obrazu naší kultary; jist ne
bude epolko, jenž by nezaopatřil do své kaihovay
tato výborsou publikaci, jejís léce umofáuje vnik
uutí do nejšírších vrstev. A.R

Nové kmihy „Dódietví Svatojan
ského“ jsou svědectvím. še aprávs plní svůj
náboženský a kulturní úkol co nejsvědomitěji.
Jako podíl na rok 1911 jest vydáno Ó koib. Ve
lite cenným historickým dílem jest spie P. Klem.
Minaříka, O. Fr. M.: „Čtraáote ctibodných mu
čedalků prašských z řádu sv. Františka“ Dílo
vyšlo ke třistaleté památce jejich smrti O vpá du
Pasovských do Prahy psáno dosti podrobně v mo
rerekém „Obzora“. Mioařik však ještě plastičtéji
vykládá pobouté události pražské r. 1611. Dobře
jest, že spisovatel vynesl velice závažná fakta
s prachu sapomínání Cons kniby 2 K — Velice
časovým apisem j st „Pravdou k šivota“ od Fr.
Synka. (Část I.) Zde jsou uloženy pěkné myšlenky
o náboženství, zjevení nadpřirozeném, božské dů
stojnosti Ježíšově, o Panad Marii a důlešitosti
pravého náboženství Cena 1 K. — J. P. Bilberta
kniha křestansko-katolická na každý den v roce,
sestavená « výroků, ačení a příkladů svatých Bo
ších. Přeložil Fraatiše« Klíma. Kaiha tato jest
pro duše sbožaé pravou pokladaici náboženského
vadělání a mocaou podpsrou katolické mystiký.
Cena 4 K. — Posvátná místa královatví Českého.
Déjisy a popsání chrámů, kaplí, posvátných
soch, klášterů a jiných pomníků katolické vífy
a nábožnosti v království Českém. Sepsal dř.
Antonín Podlaha, © Řada prval:| Arcidiecése
Pražská. Díl V. Vikariát Libocký. Sam> jméno
Podlahovo zde svěděl, že další Část: aáslužnéhoů
díla jest pedlivě a děslně sestavena.Práce Podhi.

j.



bova vhodně doplhuje proslalé životní dílo Lehne
revo. Množství pěkných obrazů jest cenným pří

:spěvkem k pomán dějio elrikevního umění. Cena
"$ K. — Póvidky. NapsalJan Nep. Ráž. Bpiso aldobře pochopil, jak třeba jest mlaviti o lida k
aby ceston. pvntavosti docílilo se mravníchvý:
sledků. Cena 60 h. — Odporačujeme členství
„Děd. Svatojanského“ co nejvřeleji. Duchovní

:správcové v fom směru mohou vykosatř vé pro
spěch. dobré věcí včasnou radou velmi mnoho.

Kniha somdeův. Překlad £ Vulgaty i
s původního tezta a výklad. Napsal dr. Jaroslav
Sedláček. Nákladem „Dědictvíav. Prokopa“. Cena
8 E. — Jest starou"pravdou,že tapá nevědomost

et nejvhodnějším pařeništěmproticírkevníchútoků.Masilpo všech svých sensačních výzkumech
v Arabil zůstal věren svému katolickóémanázoru
čivotnímu. Vědecké badání jen v něm utvrdilo

přesvěděnnů že bible jest knihou pravdomlavnou,em Božím. Jest však nutno, sby nové vé
decké poznatky, které věrohodnost Písma potvr
zují, vcházely v širší známost. Proto vítáme vdéčač
kritický rosbor „Kniby soudců“, v ktoróm vy
světlono mistrně mnoho záhad, které se naskytají
čtenáři Plsma, jenž odborného vzdělání postrádá.
Výklad Sedláčkův jest velice důležitý pro před
křesťanskou historii Palestiny a semi sousedních
vůbec. Kniba čítá 420 atran. Jest cenným doka
mentem pilné vědecké práce Sedláčkovy.

Jak se pozná
ta dobrá, chvalně známá pardubická
:Franckovka: od padělané?

Jednoduše dle kávového mlýnku, jímž je

k až d ý balíčeknebobednička
n »pravé : Franckovky :«
. z továrny pardubické

označen. — —

jh Bisku konsistoriumv ové ověřilo mne dodávat
vá přírodní vína k obětem mše sv.

vám paka zasílám v soudkách od
25litrůvýše: uherskáarakouská

Lidové Letáky
f měsíčník katol. hnutí spro pěstování

Ao nkjemnost neah, kdož jí 1na katol. 8křoeč. woeDOV

Věcnýobsah.[7] Slušnáforma.
Čís. 1.: Khoubnost liberalismu.
Cís.1.: Sociální demokracie —nepřítel.

V každém čísle četné obranné a uvědomující zprávy.
Boční předplatné:

30.96h;0ex 182K; 100x.220K; 900x 4%K;
90ex.680K;40ex.820K; 6ex.10—Katd.

Objednávky dopisnicí na:
Lidové Lotáky v Praze, Lípová 5.

Odebírejte hromadně pro své osady, obce,
spolky a organisace.

Posilíte tím naše hnutí.

bb
Vklády ná knížky =

4490 m
Městskáspořitelna ve Vys. MýtěPm o mme

JARO-LÉTO 1911.

MODERNÍ

ZALOŽENOR. 1834.

Lesní sadbu
velmikrásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Radolf Hacker, c. a k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:
smrk, borovici, modřín, jedli, akát, dub oby
čejný a americký, borovici černou, banksovu
hedvábnou, tůju, jasan, javory, olše, jilmy,břízu,
habr, čilimník, dřišťál, dřezovec, topoly, vrby,
buk, lípu, hloh a mnohé jiné druhy, též na živé
ploty do parků a t. d. — Balení do mechu
zdarma, koše v ceně výrobní. Žádejte cenník,
který obsahuje krátký a jasný návod pro neod
borníky. Sazenice jdou dráhou jako rychlozboží

ihned k pronajmutí a
od 1. dubna k stěho
vání, velké, v souter

skoro jen za cenu zboží nákladního.

rainu v domě čp. 466,
Cbmelova ulice (ro

Dilny
hový dům do nábřeží).

Případné i s bylem,

Bližší u majitele domu neb u domovníka.

V úvěrníspolečnostsapsané společenstvo s ručením obmezeným

wHradolKrálové,s (protiGrandhotelu):

přijímá vkladyna kníšky
== za 44o až Bb, —

úrok ato dle výpovědi,
SHP“Složnílístkyna požádánízdarma.“UN

Uhlí *3'epšíjakcotice nejlevněji. :

2360666666060460609606606

ODS SS“ Hábytakz ohýbanéhodřeva,O
Židle z obýb. dřeva Křesla boupaci

v různých úpra- Křea k k —vchod K 890 kopoaa .—

Stojany a věšáky kte ohně TV
s obýbaného Sedátkanašroubu

dřevaod K 90— od... Kl?*-—

a jiné, v nejmodernějším provoúení

W“ a © cenách nejlevnějších "U
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jiná

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo.
„Úzájemnost'“

88- v Hronově čís. 186. "UW
Vývoz lněného a modaího zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k simní sezoně:

Modní látky vlněné i prací, dámské i panské
plátna, damašky, ubrusy,ručníky ZOfÍKY na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů. — —

MB“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ony. Velkolepý výběr. Mnoho po

chvalných uxnání. Objednávky v oeně přes 2U K zasí
láme vyplaceně.1balík ja stků vkusně rozdružených—— sa ——————

Břesť.-sociálpodnikl

POKLAD NALEZEN
jest v léčivých účincích pravého
českého medu, jehuš hojné
zásobySe zárukou Roporušecosti
2 doporačuje v levné ceně,

JOS. JELÍNEK,
člen Zemsk. včel, spolku

w Hradoi Král, na podsínií.

Obdržíte te nejlepěí!

Proč?
je kněšaké náprsenka bez háčků
praktické, pobodlná a ponejvíce
se nyní používá?

Protože. se k ní hodí každý kolérek.
a unáprsenky této od samo

zřejmě přešívání h , jinak ..
u náprs. s háčky nutné. :

9. nemá-li háčků, neškrábon a
netlačí do krku jako u nápr

seneki háčkyB
4. poněvadě je osa, U

chleji připnutých náprvenek,
velmi níská.

Feju obratempoštyvyřizujegl 4 Byčiště
Fejgřada Krále a a sbožímHradosKrálové, Jiříkova třída.
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Velkozávod kroj
čovský pro pány

a obchod soukenický :

Josef Štěpán, |
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj voledůstojnému ducho
vemsívu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a roz shotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu j dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnohopochvalnýchuznánípo racea hromzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OMP*>Závod založen r. 1808. "B

SODA VZKŘÍŠENÍ

NŘÍŽOVÉ CESTY
vkusné a levné oltáře

BOŽÍHO HROBU
jakož 1vosky Těla Páně akločíníchandělů
dovolaje si nabídnoati veledůst. duchovenstvu

absolvaat c. K. odborné školy sochař. a řezbář.

BOBOML BEK V HDR KUTNÉ,

LELERUREVNNRRERAVU
mmm Kupte si za K 1-70 důkladný sple mmm

»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Biak, knihtiskárna v Hradci Králové

SUDUVUHUGO Ičě

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

Syrvec, nástupce)

I 2 VÍ —uměleckýred —

zM proMAD

n V a |oken kostelních,
K 9 a | | PRAHA-I,JÁ) ed nl č. M6 st., Malá Karlova

ul. čís. 29nové blíže Ma
| lého náměstí, dříve přes

66 roků na Malém ná
"

Ů

NK OM x | IN městí pod loubím) dopo

BDO u morPOVÍ17od
EJ polnímprovelenía

rámy, síkěme, vsageními,
Vedkcré rozpočty, uklzry iodborná rada bezplatné, beze

vší závaznosti ku definitivní ohjednávou.

RY" Hentotnáveřejná| písemnápochralnáuznání ij
Založeno roku 1896.

Velocipedy
jen zarušené jakosti s písemnou zárukou, jakož

i veškeré ada prodává v levných cenách :

F. Vodehnal,"radec Králové,
Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle

a levně.

Cenníkyzdarma afrance.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenů
rádla, praperů. příkrovů, koberců a
ovového máčiní ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, roz „ Vzory a hotové zboží
k výběru franko. poŘ, veory

Bes velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na vemkově, čímě lova?jší
osmy 28 o 30"/, než věnde jinde.
Jabil 100let. trvání a40 let. vlastní činnosti.

Adresování všdy doslovné se vyproňuje.O oT 000om,Re0
Výstavnou, nově upravenou usedlost

ve Štěnkově, pro letní bytyzažízenou,
se 14 korci pozemků, soudně na 25.600 K
Odhadnutou| ====== prodám.

Podmínky dle ujednání. Nabídky přijímá
kancelářJUDra ALFRÉDA RUDOLFA,

advokáta v Hradci Králové.

KEBI X CBDX EBDXČBDXCSDX

i ak, *: Jan Horák,
i soukenníkv Rychnově nad Kněžnou X
MX zesílá na požádání vždy x

dle roční smisomnykollekci
nejnovějších druhů pravých

* své vlastní výroby, jakož i tu- i cizov zemských.
Cetná mumámí zvláště z kruhů vele

«me důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
JK 9luse méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.

$ zkoudku.

Též na oplátky bez zvýšení con!

A 68bG0BXGODXA0BX G0BX

vlněných látek

„Učiňte, prosím, malou objednávku na

E "eee neou látky na taláry.

ebXX

zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a fran
..
„.

ooo00 000000000

. 36060B00GG0GG0GG2GGOGGE

| Velodůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
rečiti veškeré kostelní nádoby a

nášíní a toU, no ARONolbáře,nádobky, u.énky, kály,
ovÍcRy, y telnice, kropenky

atd. síní h Ň předpisám
A+A církevním vyhovující. Staré
měty opravuje v původní intencl a
v zlatí a stříbří nebo proti de
platku za mzovévyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na a
kázku frank) bez závsznosti konpé,
Vše 44posilá posvěcené.Prásu rudné*

Sklad slatýcha stříbrnýchklenotů, :tetdst,.
| edenok,Kků a náramků o
| , „Pern atd.23, jídelní nášiní se stříbra pravého
i 1 čínského vždy na skladě.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudia sm
: (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
h | Oratr PJ. Hodtndiy,farálo vo Týpraváticla)
fl doporučuje P. T. veledůstoje. duchovenstva Ň
$ ovůj osvědčený a Často vyznamenaný :

i výrobní závod ;
a všech kostelních paramentů, R
sispolkových praperů a kovového náčiní E

| Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku
; ce ma požádání franko zašlou.

ZILIZTNTUT"IZED-ZZZ- -EZ HENEETIIIp S
ké ; ; .

/

(aoajítí 1 ZÁSADA
Da vysokon provisi přijme továrna bospodář
ských strojů, benzinovýchmotorů a šicích strojů.

Boh. Mareš v Třebíči.

ST TT "TJ U i Ň

O
.

2 deg 84388 41%PERŘEEk
| se S 38%- © 5 ošZ

ŘE zshastslichT 3 R83 © Z +jaElst 42. “oBg4PSBasE

i 108 B bonita 2*hociŽšřšášÍ

Přečetnávyznamenáníadoporučení,



(44 | Předplatnénačtvrt roku 8 K 50h
Číslo 13. > na půlroku K —h

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CO HRADECKRÁLOVÉ.(C

Zal r. 1808.

- Přijímá Ako. kapitál: Provádí re
vklady ns K 15,000.000. šieé G

knížkyvk'adní| Res. fondy: |oennépan
na úrok K 2,500.000*-[ sovní obchody.

i 10 EskontHub) mátar:| kar
Směnárna.

Na účty dle Prahr, Uhlí
-ujednání. Jičín, a cement.

Semily,
Turnov, 
Krakov.

Katolici českoslovanští!

Na všeobecných sjezdech katolíků českoslo
vanských v Praze a vw Hradel Králové volali
účastníci rozcházejíce se nadšeni skvělým zdarem
obou těchto našich sjezdů: Wa shledanou ma
Moravě! A to právem. Vždyt Morava déle než
celé deaítiletí nevítala na všeobecném sjezdu kato
líků ze všech zemí, v nichž hlabolí naše svato
václavská mlura a v nichž se smýšlí a cítí cyrillo
methodějsky.

Vroucímu tomuto přání katolíků českoslovan
ských:sojíti 90 Zasejednouza Mleravě,kde
působili světcovéGril a Methoděj, kde českýživot katolický proudí nejčileji, kde jsou Velehrad
a sv. Hostýn, hodlá vyhověti přípravný výbor
pro uspořádání VI. všeobecného sjezdu katolíků
českoslovamských, který ustavil se v Olomonel.

Olemeue, bohatý krásnými a velikými pa
mátkami z dějin našeho národa, staroglavné stoličné
biskupské město nástupce Methodova, posvěcené
mučenickou smrtí bl. Jana Sarkandra, druhé hlavní
město Moravy, druhdy sídlo knížat a sněmů morav
ských, památné tragickou smrtí posledního Přemy
slovce, město universitní a i v době novější pa
mátné pro dějiny říše nastolením našeho vzneše
ného císaře a krále, posud ještě nehostil ve svých
historických zdech všeobecného sjezdu katolíků
českoalovanských. Proto myšlenka, uspořádati VL
náš sjezd v Olomouci, byla přijata věnde s nej
větším uspokojením. Dal jí také svůj nadšený
souhlas nejdůstojnější metropolita moravský kníže.
arcibiskupFrantišek Saloský.

Odůvodnili jsme, proč svoláváme VL. vše
obecný sjezd katolíků českoalovanských do Olomouce.

Dokazovat potřebu všeobecného sjezdu katolického
vůbec, považujeme za zbytečno. ©Vždyt kařdý
věřící katolík jest o naprosté nutnosti všeobecných
sjezdů katolických přesvědčen, zvláště když vidí,
jak houževnatě se dnes pracuje o to, podkopati
v našem národě základy katolické a mravnosti,
ba křesťanského světového názoru vůbec.

Hneduž odítě, kterémábýti ke křtu
svatému neseno, bojuje s církví »Volná Myšlenka«.
Kdyř pak dítě přichází do školy, hledí ho sv.
matce církvi vyrvati »Volná škola«. Proticírke ní
organisacemládežesnažísezaseodvrátitiodcírkve
mládež škole odrostlou. Jinoch a dívka lákání jsou
do nejrůznějších spolků, které pod rouškou národ
ního uvědomění, sociální pomoci, vzdělání ducha
nebo otužení těla, hledí odcizitiděti katolických
rodin víře otcovské. Proti katolíkům organisují se
celé strany, které y si za úkol zmocniti se
zákonodárství, aby obmegovatimohly svobodu církve,
znemožnily její vliv na dítě ve škole, na uspořádání
rodinného života, na veřejnou mravnost, sociální
poměryana reškerenživotnároda.Apřecezůstává
pravdou nezvratnou, še bortí sloupy národa, kdo
jeho víru zlehčuje a podrývá.

Na všeobecnémho chceme všechna tatonebespečenství znovu objasnitia znovu zdůrazniti

V Hradci Králové, dne 31. března 1911.

roda našeho dá se odstraniti. Chceme však hledati
také nové pros ředky na obranu a na výboj, snad
ještě účinnější, nežli byly dosavádní. Nechceme
rušiti náboženského míru a nebudeme se dotýkati
příslušníků různých náboženských vyznání. Vždyt
přece i jiné náboženské společnosti právě v dnešní
době se utužují a organisují, hájí houževnatě úctu
k sobě a práva svá uvnitř i na venek a nám
zajisté nejméně tatáž práva a tatáž míra svobody
přísluší. Proto také znova katolický lid českoslo
vanský svoláváme na obranu nejdražších statků
jeho, na obranu cyrillomethodějského jeho dědictví.

Doba, kdy máme se v Olomonel sejíti, u
stanovena jest na 12.—i5. srpna 10il.

Vymasnažme se všichni, aby sjezč olomoucký
nezůstal nijak za dosavadními sjezdy v Brně,
Praze a Hradci Králové. At zvláště katolická
Morava ukáže v Olomouci, jak za těch deset let,
co na Moravě nebylo všeobecného sjezdu katolíků,
vyspěla v katolickém uvědomění a práci, v ochotě,
odhodlanosti a schopnosti odkaz věrověstů slovan
ských nejen věrně zachovati, nýbrž i proti nepřáte
lům čestně obhájit. Doba žádá k tomu muže celé,
zcela k tomu způsobilé,

Na shledanou v Olomouci ve dnech 12.—15.
srpna.

Nuže, přijďte zvláště vy, bratři ze staroalav
ného království českého, i vy, bratři Slezané, vy,
kteří žijete na Dunaji a pod Tatrami a vůbec
všichni, kdož v našem milém národě českoslovan
ském cyrillomethodějsky věříte a cítíte, kdož v ka
tolické církvi vidíte nejmohutnější sloup mravní
síly a zdatnosti a tím i záštita blažené budouc
nosti českoslovanského národa našeho.

A vy, svatí věrověstové slovanští, Cyrille a
Methode, svatý Václave, dědici země česká, ochránca

arcidiocáse olomoucké, žehnejte velikému dílu našemu
V královském hlavním městě Olomouci v den

blahosl. Jana Sarkandra léta Páně 1911.

Přípravný výber slozdový v Olomouci:
Dr. Mořic Hrubam, říšský a zemský poslanec, ná
městek zemského hejtmana, advokát, předseda.
Dr. Karel Wismar, uvětící biskup a generální
vikář, I. místopředseda. Andoním Vlček,c. k.
soudce,II. místopředseda, Dr. Jam Kubíček,
profesor c. k. bohoslovecké fakulty, 1IL místo
předseda. Václav Čechák, pekařský mistr, IV.
místopředseda JUC. VladimírČervenka,ta
jemník strany katolicko-národní, I. jednatel
František Světlík,chefredaktor »Našince«, II. jed
natel Ladislav Zamykal, redaktor,zapisova
tel — Následují pisy předáků hnutí křeať.
sociál a katol. 0.

Ty jsi Petr t. j. skála.
Ze všech stran růzaých frakcí pokroko

vých útočí se na základní pravdy víry kře
sfanské, a tu zdálo by 5e, že úporné tyto útoky
sjednotí různá vyznání křesťanská, aby v po
sitivní obraně čelila nebezpečí volnomyšlen
kářské invase.

V Německa zdá se vrchu nabývati pře
svědčení, že boj proti katolicismu je vnitřním
i vnějším oslabením protestantismu, že je ne
Gací, která neprospívá, odvracejíc posornost
od positivní práce.

V té sáležitosti ozývají se již významné
projevy po více let. Na počátku r. 1900 přinesl
na příklad Jipský list „Alter Glaube“ z péra
pastora Gossmanna článek, kde doznává, že
nepřítele protestantismu třeba hledati ne ve
Vatikáno, ale jinde. Praví doslovně: „Mexzitím,
co koketajeme se světem, abychom se mu lí
bili a vyblíželi pěkně moderně, vsdalujeme se
od původních zásad a základních článků učení
našeho. Rusdvojujeme 80, ano i trháme 80 na
kusy a stáváme se předmětem pohrdání, pro
tože nám schásí rosmysl. Z toho nepomůže
nám spílání na Řím,nebot evrchovanou zá
ochranu masíme hledati scela jinde.“

Podobně napsala „Evangelische Kirchen
seitong“: „Nebojajeme proti nevěře ve svém

-m Inserty sepočítají levně. =
Obnova vychází v pátek v poledne.

Ročník XVII

vlastním táboře jenom proto, abychom se mohli
zabývati Římem, jebož považajeme za nejne
bezpečnějšího nepřítele. Ale toho, co 4e děje
mezi pámi, si nevšímáme, ježto nechceme vi
děti svůj vlastní úpadek. Proto pryč s tím
astavičným bojem, z očhož kdyby nám zbyl
jen odpor proti $2. jesuitské ústavy, dosti
by to bylo. Více od evangelíka nežádáme. —
K čemu je to astavičné tažení proti Říma a
t. zv. „koltaroí válka“? Či už v starém boji
zvítězili jsme nad církví římskou? Dějiny
praví nám opak a proto ani dnes se Řím nás
neleká“...

V listě „Teg" odsoudil protestant Nord
hausen jednání židovského listu „Berliner Tag
blatto“, který jako samozvaný advokát prote
staatismu postavil se proti katolické církvi:
„Pro Boua, jak se státi mohlo, že židovský
„Berliner Tagblatt“ odvažuje se símě nesvára
rozsóvatimezidvěvyznáníkřesťanská? Jakým
právem a ve jménu koho útočí proti Říma?
Pryč se židovským štvaním! Chceme pokoj a
volný čas k přemýšlení... .“

Zdá se, že evangelíci němečtí jsou příliš
brdí, než aby slaába advokátskou přijímali od
listů, jež útočí na katolicisma3 ze zášti proti
křesťanství vůbec, vidonce v Říma repraesen
tanta křesťanské tradice a na evangelíky usmí
vají se potud, pokud — jek praví pastor Gass
mann — koketují se světem, aby se mu líbili
a vyhlíželi pěkné moderně...

Ale jak praví naše česká písnička: „U
nás, u nás, jde všechno jináč.“

Historicky památnými zůstanou slova p.
far. Duška, která pronesl ve valném sbromá
ždění Gustav-Adolfského spolku v Kasselu.
Pravil (dle referátu Hl. z. S.): „Neznám pro
testantů, kteří by Řír tak nenáviděli, jako
protestanté čeští. Zaí to neevangelicky, ale bylo
to naší nejpevnější hradbou!“ — Znal to ne
evangelicky — ale vysvětloje to zábady mnohé.

V únorovém čísle „Hlasů ze Siona“ dán
k toma kolterof doklad článkem „Zajímavé
doznání klerikálního tiska.“ Utoka „Volné My
šlenky“ na loyalita katolické církve používají
evangelické „Hlasy ze Siona“ způsobem ne
křesťanským k nekvalifkovanéma útoku na
loyalita katolické církve.

V článka „Demokracie XVI. st.“ pouká
zala již „Obnova“, jak těžký problem otázky
poměra církve a státu, poddaných a vrchností,
individua a společnosti, vynesl na světlo různá
mínění jednotlivců všech táborů a jak kčře
stanství hájíc na jedné straně autorita vrch
nosti a na straně drahé mravní svobodu církve
a důstojnost jednotlivce, bylo základem kře
sťanské demokracie, kteráž ovšem nemůže na
lésti milosti ani u ctitelů státního absolatismu,
ani u ctitelů ferrerovské „Volné Myšenky“.

Nechceme nepředložený útok erung „Hlasů
se Siona“ na loyalitu katolíků opětovati úto
kem oa logalita evangelické církve. V tak vážné
věci je třeba šetřiti lidských citů těch, kteří
zajisté většinou nesouhlasí 6 neprozčetelným
útokem p. pisatele.

Nemůžeme však mlčením přejíti některá
tvrzení p. pisatele ohledně „Pseudoisidora“,
která s pravdoa 80 nesrovnávají.

Pomíjíme všechny slohové „roztomilosti“
p. pisatele a umezíme se pouze poukazem na
chybné konklose jeho pojednání o Paeudo
isidoru.

Pisatel praví, že ofrkev římská „po celá
staletí, až do doby reformace neprojevila nej
menší pochybnosti o pravosti toboto padělka.“
Z těchto slov zdá ge, jako by teprv protestant
ská reformace byla ukázala na padělek. Toma
však odporuje skutečnost. Byl to kardinál Mi
koláš Casanas (nar. 1401) a kardinál Juun de
Torrecremata (nar. 1888), kteří první poaká
sali na Psendo-lsidora jakožto padělek|

Dále praví: še pro domnělý božský původ
moci papežské není vůbec jiného listinného
avědectví mimo toto tvrzení oněch dekretalií:
„Petrovi bylo vyhraženo, aby před ostatními
přednost měl, pročež se i Kefas jmenuje, po
něvadž jest hlavou apoštolů a první mezi nimi.
Sporné otásky sluší vždy na něto, jakošto hlavu



vsnášeti.“ — Po vyhození tohoto falešného
trofa přichází již pao písatel do ové staré
nemoci „delirlora antipapisticum“ — chybný
výklad olova Kefas v Paeudoisidora vrhá na
blavu církve a" pln theatrálního roshořšení
volá: „Hle oa notoricky falešné etymologii to
hoto slová sekládá Řím nárok svůj na primát
a to na etymologii obšažené ve sbírce podvr
Zených listin.“

Pan pisatel vytábl staré pošramocené ka
tapulty „svobodného myslitele z Padařova“,
s nimiž veliký tento nekřesťanský bohoslovec
obtěl sbořit Řím — v minulém století. Sro
bodnému mysliteli z Padařova bylo mužno to
odpustiti, ale redaktor „H1. s. 3.“ měl by býti
v otázce primátu ioformovanějším, aby věděl,
že moderní kritika protestanteká dávno jiš
opultilé staré, nepotřebné bastiony Pseudo
isidoriánské|

Pisstel tvrdí, že pro domnělý božeký
původ moci papežské není „vůbec“ jiného li
stinného svědectví mimo toto tvrzení oněch
dekretálií: „Petrovi bylo vyhraženo atd.“

Dekretálie Pa. Iu. vsnikly v pol. 9. st. —
Ušiňme ei malé hist. reminiscence, abychom
poznali, zda pravdou je tvrzení p. pisatele|

Nebylo Poeudo-lridora a svět křesťanský po
vašoval disk. římakého sa hlavu církve.

Začněme od ut. %.
Dne 12. srpna 678 psal vých. ofeař Kon

stantin Pogonat list papeži Donovi, kde ho
hned na počátku jmenoje všeobecným papežem
(oikamenikos pappae), žádaje ho, by své le
Gáty do Konstantinopole poslal.

R. 680 slaven v Cařibradě VIII oekame
nický sněm. Na konci eněmu čten Logos pro:fo
nétikos (oslovení) synody k císaři, kdež 650

ví o papeži Agatbonovi: „9 námi bojoval
apoštolů, neboť jeho učenníka nástupce byl

naším jocem a vylošíl nám ve svém listu
Tajemství Boší.“ (Mansi T. XI. 658 eg. Hardniv,
T. UI 1415 89. Hefele III. 357 sg.)

Táž synoda poslalapopeí Agathonovilist, který začíná: „Pro veliké nemoci json
větší léčivé prostředky nutny; a proto dal
nám Krietne, náš Bůh, moudrého lékaře ve Tvé
Svatosti, která nákazu kacířského mora léky
pravé víry statně odvracoje a údům církve
ploou sílu zdraví uděloje. Proto jsmetobě, před

proního stolos všeobecné církve přeme
ehali, co čánstí jest, klerý ma pevná skále
víry stojíš. —Todj list příjalájsmejako odkné
dele apoštolů psaný s božského vnuknují a jím
jeme movou sektu kacířskou odstranilů.“ | (Mansi
T. XI, 638 eg. Hardnin, T, III, 1498 eg. He
fele III., 261.).

R. 451 slaven IV. ob. sněm v Chalcadona.
Když čten byl dogmatický list papeže Lva Vel,
volali otcové shromáždění: „To je víra otců,
to je víra apoštolů, tak věřime všichni; pravo
věrní tak věří — ekrse Lva mluvil Petr.“ (Mansi
T. VI, 971. Hardnin T, IL.,306. Hefele II., 422.)

Synoda ukončivší své práce poslala pa
poži Lvu list, v němž nazývá bo „od Vybupi
tele ustanoveným strájcem božské výmice,jehož po

zazéném* tělo elrkve pojiti.“ (Manei T. VI,Eg.
R. 431 elaven ob. eněm v Efesa proti Ne

storiovi. Sněm zavrboje ně-ní Nestoriovo
elovy: Posnavše — z jeho listů a spisů — že
bezbožně umýšlí a hlásá, a nucené jsouce kánony
a listem svého nejsv. Oles a níka Cow
lestina, biskupa římské církve, ©mnobýmmpláčem
Přistopujeme k tomuto smutnámu výroka proti
něma“ .. . (Mapsi T.IV. 1211, Hefele II., 113).

R. 325 olaven první sněm ob. v Nicaei.
Předsedy sněma byli Hoso8, biskop z Korduby
a Vitus a Víncentius, římští presbvteři, jako
zástapcové papeže Silvestra. Pravíť Gelasius:
„Hosius zastupoval místo biskupa římského a
byl e oběma římskými presbytery Vítem a
Vincentiem v Nicaei, (Volamen cone. Nic. II., 6.)

Ve všech listinách sněmu Nic. jsoa Rosius,
Vitua a Vincentius první podepsání, jakožto
zástapoové biskupa římského a to před patri
archy východo. Kterak. by prostí presbytorové
byli eněmem postaveni před veliké patriarchy
východní, kdyby sněm nebyl uznával přednost
biskopa římského, kterého oni zastupovali ?

Z těchto reminiscencí hist. je patrno, že
není to Psendoisidor, o nějš opírá se učení o
rimátau biskapa římského — ale víra ce
ého křesťanského starověku, vyznávaná celku
menickými eněmy a otci církevními. (Sv. lg
natiue, Polykarp, Irenej, Cyprián, sv.Jan Zlato
ústý, Jeroným, Augostin; círk. historikové,
Eosebius, Sokrates, Sozomenneatd)

V pamětním spige, jejš podali kalvicisti
ve Francii r. 1775 vládě francouzské, napsali
ke 'kátolikům: „Netajíme se tím, že u poros
nání, které učinili jsme tóbzi vaší olrkví anaší,
nebledě k některým nepřístojnostem mezi vámi,
hlavní důvody jsou vědy na vaší dtraně. Vy
zajisté byli jste dříve než my, poočváděvírkev
vaše sahá až do dob apoštolských, kdetto my

počítámeo B.he a 0oezistujeme..a, BO Více, tního podání, jehož proní
článektvoří Petr a Pavel ©Římě,the se u
vás/'€.k, Pe kdyby dnes dvalí: Irtmoma, ,
Cyrill, Athanasíus, Chrybostomus s mrťvýchvstali.

|

P Jeloae ednímaonel o ojrhví římaké“.

tradice svědčípro primát, protomoderní kritika protestantská opouští jiš toto
pole, kde boj je ztracen a s Alosofy Bohellin
Gem a Brunonem Banerem počíná otřásati 6
vangeliem ar. Matouše, oltic. še jedině tam
(cap. XVL, 18) ve slovech: „Ty jsi Petr, to je

a a na té vzdělém církev sv08“ — je kri
tický bod.

V polovici předešlého století napsal raci
onaliste filonof Brono Baner: ý antikrist
vyložil oprávně slova, na kterých spočívá vý
sada Petrova, kritický antikrist dává mu v tom

za prevdu. Exegeticky (výkladem) nemůžeme jisničiti, jak se protestanté domnívali. (Kritik
G. ev. Gesch. 1841, 8. 8. str. 6).

A jakou s toho činí konklusš Baner, kri
tický antikriet ? — Papežství uznati nemůšeme
— ergo obsah evangelií je vybájen. —

Nukloněná plocha negace vede nutně k 0
třásání základo posltivního křesťanství— k ne
geci pravosti, původnosti a neporušenosti sv.
evangelia.

Útok modernisty prof. Sobnitsera na ne
porušenost evangelia sv. Matouše, opakojícího
staré útoky Schellinga, Bauera, Beyschlega atd.
— osvuky toho racionalistického bnatí u Pfel

derera, — i výklady p. Žilky v „N.
Době* — jsou illnstrací dekadeněních snah,
která s radostí elce kvitojí moderní proudy
protikřesťanaké, ale k povznešení úcty Sv. 6
vangelia nepřispivají.

Pastor Gossmann napsal: „Mesitím, co
koketujemo se světem, abycbom se mu líbili
a vyhlíželí moderně, vzdalujeme 60 od původ
ních zásad ..

Obrana.
Katelík jest všdycky bit. Stařičký

prelát a kanovník olomoucký dr. Mel. Mlčoch
věnoval Národní jednotě v Olomoucí svou rol
niokou usedlost v Kladkách a Jevíčka (dům a
95 měřic pole) za tím účelem, aby tum Nár.
jednota zřídila a vydržovala českou mateřakou
školku. — To by se někdo domníval, še kace
řojící Nár. jednota se nyní polepší a přestane
útočiti nespravedlivě proti katolíkům. Ale
chyba lávky! Právě s nového kněžského dara
upletla karsbáč proti katolictvn. Národ. jed
nota ví, jak za potlesko jejích členů nazval
v Olomouci Masaryk katolíky černou bandou.

lečně s německými židy a jejich slohy roz
poutávají boj proti katolickému lidu českéma.
Ví se, jak jsou katolíci za pochvaly předáků
Nár. jednoty vylačováni ze Sokola a z národ
ních institaci, kde se pokrokáři pevně nsadili.
Pilný pozorovatel vidí zcela jasně, jak národní
podníky pod štítem pokrokářstva stévají ae
protikatolickými válečnými tábory, v nichž se
nemlaví ani s daleká tolik proti šidovským
germanisátorům jako proti katolíkům. Není
tudíž divu, že horlivost katolíků pro tříštící
Nár. jednotu značně ochabla. Všďyť katolické
příspěvky byly kvitovány spiláním pokrokář.
ských listů „klorikalisma“.

A nyní prelátský dar! Z něho uhnětena
rafinovaně koule, kterou se střílí do katoliokých
řad. Národ. jednote osoámila předoě dar ten
pouse v novinách pokrokářských; a přitomvy
pustila ještě hromádka „zdvořilostí“.Prý strána
klerikájní „neštítíc se žádných (1!) podlostí,
co nejsarověji a nejhanebněji útočí na Národ.
jednotu.“ Aby pak zazářila pokrokářská velko
dašnost v plném ovětie, „Selské listy“ v témže
čísle hrozí boykotem oněm šivnostníkům, kteří
podepsali provolání ke katolickému sjezdu.

„Mor. Venkov“ pak sděluje, Jik přehseda Nár.jednoty dr. Smrčka v Uher. Hradištiodsuzoval
„tneužívání kazatelen“ a ostře vypadalna ka
tolický tisk i katolicko-márodní stranu. A pak
prý Národní jednola jednotí všecky české
strany a neprovozujestrannické politiky|

Dobře praví přísloví: „Čiň čertu dobře,
peklem se ti odemění.“ Zesnulý prelát Poltiag
nezakládal veliký ústav pro české dívky proto,
aby se stal zaopatřovacím ústavem pro bez
věrce. Naopak v zakládací listině výslovně pro
Jevil přání, aby tam byla výchova křesťanská.
Leč nyní pokrokové dámy, které přece bojají
proti základním křesťanským zásadám, Již ce
řadí v pevný šik, aby sabrsly křesťanskoudr
žavu pro sebe. A tak ge lehce může státi, še
lidé saopatření s kněsova odkaso budbo vo

kněžeké „lakotě“ a „klerikální hydře“. Provo
lání na založení spolku pokrokových šen jiš
také podepsely dvě učitelky Pottingen: oleč.
Rálišová a Widermannová, Jakmile se prý
uprárdní místo, stane se tam učitelkou pokro
kářka pí Konečná. Jak jsou tedy kněšské po
níze dobréi pro pokrok| Peníseduchovenstva
skytají dobrou existenci a tím příležitost
k ostrým protikřestanským výpravám.

| samých Čecháclí, kněží. za nadace pro
chudé studentstvo elořili dobrovoleč„s lásky

ke kultuře 1,487.176sl., tedy skoro tři million

koran. Z nadací ských voplém„Pkomka
bere kašdorošně 1943 ohodých njíoloh468.586 K. Horská samička! Ale ty obaosy
ehrábnou výhradně studující pokrokářští, kteří
místo plnění náboženských povinností, nada
olmi listy přikásaných, štvou proti křesťan
ským uásorům a tupí církev-dárkyní jako
instituci tmářskou, vyděračnou. Nedotýkáme
se zde ani otásky vděčnosti. Ale na pranýř
natno přibitibescherakternost obdarovaných,

kteří činípravý opak toho, k čemu 6e Hine:tím nadace a vlastním elibem za .
dejte se eríčkou mladé ty ohamtivce, kolik
s mnicbprotestoje aspoň proti nejokatějším
lem pokrokářekým! Jím 680žije pohodlněji,
jestliže ubírají bezoitně chléb náležející studu
jícím katolickým.

Právě sděluje „Našineo“: „Vjedné obci
na Ostřávku jest epráva kapitolnich statků.
V obci té katolická strana v katolickém domě
pořádala elavnost na počest sedmdesátin na
čeho arcipastýře. Kapitolní úředolci slavnosti
té ne noúčsstnili. Současně s touto elavností
byla protivoou stranou araožována oslava Ma
oharova Národní jedaotou v hostinci, kde Sokol
má své mřstoosti, kterýž hostinec pan kapitolaí
opřávce se svou rodinou při každé dané příle
žitosti navštěvoje. W poslední době v téže
obgi bylo v katolickém domě sehráno divadlo

útěka do Egypta“.Současně večer,
jako obvčejně, (při otevření katolického domu
ougámili, že tak budou všdy dělati) hrála pro
tivná strana divadlo v hostinci, kde byl Machar
oslavován. Hodina pana kapitolního správce
účastnila se zase, jakoobyčejně, tahoto divadla

po nokárě, a divadlo v katolickém domá ignorovala,
Nato řeknon pokrokáři: „Coš nemá býti

dovolena úředníka va kněbských statolch vol
nogt přesvědčení ?“ Odpovídáme: Nemlavte
však o oásilnictví církve; kdyby se pokrokářští
úřednícikněžských statků báli „čárná raky“,
pak by nesbáněli štvavé achůze, na nichž se
fanaticky lže proti jejich chlebodároům, Kdyby
úředník rudého konsamu nebo administrátor
zaměstnaný v podniku pokrokářském tak oká
sale akasoval despekt k svým zaměstnavatelům,
letěl by ze závodu okemějtě box řečí. Věšdyť
přece pokrokář dovede vyhnatí i řádnou slušku,
jakmile ce dozví, še jest sestrou kadze, který
ani neorganisuje. Jaký pardon takó můžeme
čekati od ctitelů Ferrerových násilníků barce
lonských? Nikdo tak dlodho a tak trpělivě ne
dovede enášeti rány bičem jako katolík.

Prelát dr. Mičocb, kdybyae byl aspoň
trochu informoval, byl by se dověděl, še před
seda Národní jednoty dr. Smrčka jest horlivý
při schůsích, v nichž se podvrací víra v ty články,
jimě dárce očil; dr. Smrčka hlasoval též pro
vyloučení členů katolických epolků ze Sokola.
Místopředseda Sonntag v národnostně ohrožené
Trnávce problásíl, že mu jest milejší německý
agrárník než „klerikální“ sedlák český. Také
ústřední orgán Národní jednoty tučným tiskem
žádal odstranění náboženství z výchovy naší
mládeže.

A ejhle! Nyní pokrokáři odpouštějí dra
Mlčochovi, že jako professor Starého zákona
„otravoval jedem s Jadey“ téměř půl století
moravský lid. A přece ve svém „Posoru“ proti
věrohodnosti Starého zákona tek horlivě psali.

Dar 79letého hodnostáře zajisté byl dán

tlokých odpůrců náboženského rkaMičochova. Prostý venkovan na schůsích hájí
církevní hodnostáře, až jej rafinovaná sloba
volnoomyšlenkářeké žene k soudům a nadělá
ma plno útrat. Nyní témuš obětavému vonko
vanu smějí se besvěrci do očí. Ti lidé, kteří
rozšiřují spisy Zolovy, Macharovy a Volnou

Myšlenka, v nichž jest tolik pobup hierarchie,sobrali veliké jmění; a sábor svůj provásejí
poličkováním těch, uteří se církevních svých
učitelů zastávali nezištně. Zkrátka katolická
církev dostává rány, af jiš činí cokoli, Tolik
má věděti každý, že volnomyšlenkářský Moloch
ge nenasyti s nenpokojí ani největšími obětmi,
ani krajní ústapností.

Práce extravlnstonesckých pokro
kářů ma Horavě. „Národ. * uveřejšují
dne 26. t. m. tyto řádky: Na Moravě inteli
Genoepoměrně málo veřejně pracaje . .. Po
měrné nejvíce praceje ioteligence v Národních
jedootách, ale oslkovékvaníum(celková míra) ex

nepatrné. Znamenalo by přece něco, kdyby 61
pohroková| intoligenoo sůčashíle | aspoň
veddlavacíprác. Ale tak na všech stranách 0
sývají se jen nářky. Markantní doklad toho
podávátřetí výroční správa moravako-slezského
ovazu osvětového, prázě. vydaná, Na doklad
bndiš s ní citováno oěkolik míst:

„Celkem zastoupeno jest v M. 8. S. 0.
81 korporací a epolků. Skepee (pochybovačné
nedůvěra), která bylasvon.dobou projevována
o výkonnostiorgánu tak rozsáhlého, Jakojest
výborSvazu, doplněný delegáty jednotlivých



plně oprávečam
oštévíh sa oslý
Jiní přicházeli tak sřídka,še nerosamějíce
tineité (souvislosti) spolkové práce nemobli
přirozeně nabýti pro ni sájmu“ (str. 4). — „Na

dět Místního odboru M. S. 0. sestaven byl
stastr brněnských řečníků. Třebas výsva

k brněnské inteligenci nědošle náležitého 0
hlasu—8560oseb,naIteré jsmeseobrátili,
příslíbílo přednášby pouse 29 — přece opatřen
soupis asi 100 přednášek s rosmanitých oborů
vědních“ (etr. 7.). „K vyzvání Národní jednoty
pro severovýchodní Morava sakročíli jeme n
profesorských spolků moravských, aby vybur
covaly uvé členstvo k intensivnější práci osvě
tové“ (str. 14.) — „Aby se akre besídková
rozvířřle, roseslány po oolé Moravě Národním
) dotazníky sa účelem sařísení nových be

a činnostijiš eri, existujících. Odpovědí
scelé Moravy 42, anichš jen15 bylo

kladných. Znovu bylo psáno jednotlivým osobám
i korporacím a nabízeny přednášky o účelu
besídek;lečpřihláškanepřišlaaméjediná!*(atr.18.)

Z těchto řádků, aveřejněných od samých
pokrokářů, patrno předně, že osvětová jejích
práce jest v Nár. jednotách pouze kratochvil
ným eportem; dělá se něco pouze proto, aby
ostnda nebyla příliš veliká, aby ae leskl povrob.
Jen potud se něco děje, pokud jest toho po
třebí k „oevícenéma“ nafokování na rohůsích
protikatolických. Soustavná, bdělá, důsledná
práce spí, protože chamtiví pokrokáři hrnou
se výhradně tam, kde ce dá ehrábnou hodně
do kapsy. Zsto ovšem při protikatolických
schůzích a jinde, kde lse očkobo potrestat
nebo podráždit, dostavují se horlivě pokrokáři
hned. Lící pokrokáři ze svazu osvětového jsou
ovšem také zárovoň členy Nár. jednot. A tak
at prohlížíme věc s kterékoli stránky, vidíme,
že ti, kteří tolik jásají nad darem Mlčocho
vým, hrabě útočice na našince, maji nejméně
příčiny tvrditi, že dar ge dostal dorakoa nej
povolanějších.

Pllmí rudi počtáři. Kam se podělo
40.000 K, sebraných na raněné, to nechce šivou
mocí „Právo lidu“ pověděti, ačkoli přece samé
české ústředně 800. demokratické přišly do
rukou. Zato však příjmy papežovy rudý tisk
vede ve svých účtech velice pozorně. Spočítal
na vlas, že má av. Otec tolik ročního příjmu,
aš ma ročně přebývá 14,500.000 lir. Tyto
přebstky se prý ukládají a nesoa ročně 6,000.000
úroků. (1 lira — 0962 K, tedy rovná se skoro
jedné koruně). Teď se jenom hledají hejlové,
kteří by mimo tvrdé soc. demokraty radéma
počtářetví věřili. Už to přímo křičí, jak může
necelých 15 millionů vynášeti ročně6 millionů
na úrocích. Ale něco důležitějšího. Kdyby papež
mohl míti tolik ročního příjmu, rázem by de
vadosát procent radých pohlavárů a redaktorů
začalo uctivě líbati sdi Vatikánu v dychtivém
očekávání, jaká bankovka padne za to do ta
Hře. Soc. demokratičtí ohamtivci rozamějí totiž
osobnímu kšeftu velmi dobře a proto se tábnon
tam, kde vyčenichali kapitál skutečný — totiž
k židům. Při tak značných příjmech zvláště
v prodajných vretvách římských by si papež
mobl pomoci od štváčů jedním rázem. A ja
kou příčinu by měl Vatikán k néramnému
„Sušení?“ Co by papež s toho měl? Vždyť přece

poslední rudý agitátor užíváradostí světa tooto mnohonásobně víc než papež. Kdyby někdo
obsypal radého pohlavára celými milliony s tím
doložením, že pro pobodlí svého života nesmí
víc ožívati než nynější hlava církve, ani měsíc
by takový poblevár nechtěl po vatikáneka uží
vati; praštil by vším a šel by znovu na plesy,
do lázní, do divadel.

Rodé listy klamou sámyslně. Ačkoli 6e
každý člověk může dověděti, na jak četné a ná
kladné podniky lidamilné se peníze z Vatikána
vydávají, soc. demokratický tisk o tom ga
tvrsele mlčí a raději ždímá sám své soadraby
do krve e předstíráním, co všecko rudá strana
potřebuje. Jižčasto radý tisk odhadoval příjmy

požské, ale nikdy neudával, z jakých spole
Blivých pramenů své počtářetvísestavil. Zkrátka
cifry rudého tisku v té příčině jsou nehoráz
ným švindlem, radou lacinou vymyšlenínou
na podvádění obmezených davů, které ve svém
fanatiema věří všemu proticirkovnímu.

Jest podivno, že o příjmy papežovy tolik
Ge starají s nad nimi 8e tolik pohoršují právě
lidé, kteří nepošlou do Říma za celý život ani

Eroke Měli by raději starostlivě přemýšleti onančnictví vlastoim! Ať jen soudrazi přemý
šlejí, kolik. millionů těžce vydělaných již za
platili kase Adlerově. A přitom ať přemítají,
jak se jim za to semita Adler odměnil. Aby
byla odvrácena pozornost od vyděračství ru
dého, vymýšlejí se bajky o jmění Vatikánu.

Politický přehled.
Vshas Slovanské bar. Bi

Bar. Biemerth chtěl míti od Slovanské jed
noty určitou odpověď „ano“ či „ne“ na

ši

otásku, přopastí-li Blovanská jednota proze
tímaí roz a půjška 76 mil. K, či ne

. Blene neasnal ani ss dobré

spokojenosti, nepokusil se saní dáti na jevo
dobrou vůli vůčí požadavkům českým, šádal
velkopapsky pouze „ano“ nebo „ne“. Na tuto
výsvu Slovanské jednota svou parlamentární
komicí vzdala 37. t. m. díky členům rospočto
vého výbora Glov. jednoty a vyslovila s jich
postupem úplný soublas. Ber. Bienertb věděl
už dvat, že netný prozatímní rozpočet nebude
ma povolen do 1. dubna a proto sábl rychle
k činu, aby aspoň pomocí $ 14. opatřil si
„Státní nezbytnosti“ a oznámil předsedovi
poslán. sněmovny, še na základě císařského
smocnění jest říšeká rada odročena. Zápas Slo
vanské jednoty se systemem vládním neminul
se prozatím úspěchem. Neskončil ovšem svrže
ním ministerstva Bienerthova, ale podal důkaz,
že proti Slovanskéjednotěvládaajejí domnělá
většina nevystačají na řádné opatření důleži

Kdo savinil odročené , „Vaterlsnd“
dokazuje, še nynější situaci zavínili Němoi a
vláda. Že Čechové využili tísně, do které se
vládní strany dostaly a že chtěli povalit ka
binet, jest dobrým právem oposice a ti, kdo
křičí dnes nad násilnictvím Čechů, nezmenší
tím své viny vlastní. Tato vina spočívá v tom,
že většina sněmovny dostala se do soutěsek a
potom a rukama založenýma se dívala, jak 8e
blíží osud. Když pak v posl. sněmovně voda
stoupla až po krk a čas k vyřísení zatímního
rozpočtu byl tuze krátký, tu se páni vzpama
tovali a ohtěli povolit všecko. Bez pomoci
oposice to však nešlo a ta pak pomoc odepřela.

Před dalším roshodnutím. Dne 28. usnesla
se ministerská rada na rozpuštění říšské rady,
což také bar. Bienerth navrhl ojseři. Koruna
sice s návrhem ministerského předsedy v zá
sadě souhlasí, chce ale vyslechnoati různé stát
níky, dříve nešli své rozhodnutí nčiní. Za tím
účelem asi povolán také do Vídně místodržitel
královetví čes. hr. Frt. Thon. K volbám ohy
stají -so už všecky strany. Národní Rada česká
pokusí se prý, aby byly provedeny volby de
klarační. Každé straně má býti zachována její
država a volební boj mezi stranami má býti
pro tentokrát vyloučen nebo aspoň co nejvíce
omezen.

Sněm království čes. Vídeňské zprávy po
tvrzojí zvěsti, že vláda zamýšlí rorpustiti teké
český zemský sněm, poněvadě jest vyloučeno,
že by se za stávajíctoh poměrů stal práce
schopným.

Něm. clsařšií manšelé byli 24. t. m. hosty
císaře Františka Josefa ve Vídní. Rodinoá ho
stina konala se © velikou okászalostí, přípitků
neproneseno. Císař Vilém pokračoval pak
8 celým průvodem vo své cestě na ostrov
Korfu přee Benátky.

Slavnosti v Italéí na pamět 50. výročí sjed
nocení Italie konaly se e velkou elávou zvlášť
v Římě. Králi Viktora Emanoelovi telegraficky
blahopřál i císař František Josef.

in sůstane. Roský předseda mini
sterský Stolypin při audienci u cara odvolal
avou žádost za propuštěnon. Zato Trepov a
Dornovo, kteří usilovali o odstranění Stolypina,
mocoli jíti sami, dostali dovolenou do 1. Jedna
1912. Rasko může si gratulovat k zachování
Stolypina.

Rusko-čínskýspor jest ukončen ve prospěch
Ruska, jehož požadavkům Čína v každém
ohledu vyhověla.

Povstání v Albanii. Přes všecko offioielní
popírání zhoršují se poměry v severní Albanii
den ode dno, a vláda jest nucena vysílati tam
nové sbory vojenské, Přesto Albanci postupojí
leckdes vítěsně. Čeroá Hora zachovává nej
přísnější neotralitu.

V Mezibu na žádost presidenta Diasa od
stoupilo celá ministerstvo, které bylo dlouhá
lela u vesla a sestaveno již nové, kterému jsou

prý povstalci nakloněnější. V nejbližších dnechzahájena bude mezi vládou a povstalci doho
dovací akco.

Zprávy organ. a spolkové.
Sdružení české mládeže křesí. sec.

Členem Sdružení může se státi každý Jinoch a
dívka od 14 let náboženetrí katol. Zápisné BO h
(člen obdrží vkusnou členskou kofžka), ročnípří
spěvek 36 hal. Je-li v místě nejméně 10 členů,
možno založiti ekapinu, která je samostatným
apolkem. Stanovy sadá sekretariát po zaslání 3 K
ba stanovy. Řečníky vysílá sckretariát na vlastní
útraty, jedná-li ee o saložení skupiny. Duchovní
správy upozorňujeme na toto mladé hnutí, které
vfele doporučujeme. Dotazy stran organicace mlá
deže baďtež řízeny na sekretariát Sdružení české
mládeže křest. sociál. se sídlem v Hradci Králové,
pošt. schránka 32.

Sjeud mládeže bude konán určitě 9. červencenasváteksv.Cyrillaa MethodavHradci

Králové. Sjesd bude přípravou na VL všeobecný
ejesd v Olomouci. Provolání sjezdové a program
přineseme po Velikonocích. Prosíme, aby ve všech
městech a vískách bylo již nyní na sjezd pama
továno, aby mohl každý do Hradce ss dostaviti.

Derest je časopis Sdružení české mládeže
křest. soslál. s stojí při odebírání jednobo výtisku
celoročně 2 K, při 10 výtiscích 10 K. Vřele do
poručujeme mladým daším tento velice pěkný ča
sopis; odporučojeme jej i dospělým, aby s něho
eledovali rozkvět a rozmach naší milé mládeže.

Sdružení české mládože křest. see.
konalo o minulých avátcích řada velice zdařilých
schůzí. Dne 25. března řečnila sl. Kosařové v Do
brušce. V úchvatné své přednášce pojednela o
organisaci katol. lida, vylíčila jeho boj a promlu
vila k mládeši. Týž den řečaila sl. Čermáková ve
Králové Lhotě u Opočna; echůze byla navátívena
velice četně, dostavili se účastníci z Jásené, Skršic,
Tošova, Mezitičí, Rohenic. Schůzí řídil p. Lochman,
sl. Čermáková mlavila o organigaci mládeže; řeč
pila tak poutavě, že přítomní agrárníci a ovange
líci sni slovem nedeli znáti svůj nesouhlas. Teprve
po přednášce, když p. Lochman ukončoval schůsi,
strhla se vřava, kterou chtěli protivníci vyprovo
kovati naše lidi, což se jim však dík rozvaze
naších předáků nepodařilo. Schůze skončena za
spěvu bymny národní a ihned přikročeno k volbě
výboru skupiny. Téhož dne konal tejemník Sdru
žení echůzi v Dlouhém u Nového Hrádku. Z ce
lého okolí sešlo se hojně mládeše a dospělých,
aby vyslechli pontavá slova, kterými předodšející
vylíčil organisaci katol. mládeže. Po přednášce
přistoupilo bojně nových členů a žádáno bylo,
abyi v okolních vesnicích, kde dosud skupiny
nejsou, byly tyto co nejdříve založeny. Večer
téhož dne přednášel p. tajemník v Lipcbyních u
Nového Města. Skoro celá obeca více příslušníků
naší strany z okolí dostavili de naschůsi. Před
nášející promluvil o katol. organisaci 4 nejdůle
šitějších příčinách našeho sdružování a ku konci
několik vřelých slov k mládeži. S přednáškou ne
byly spokojeny tři děvy, příslušnice agrárního do
rostu, které při přednášce neustále mluvily; ale
když po přednášce byly vyzvány, aby promluvily,
ani ee neozvaly. Schůze skončena za spěvu plení
národních a hymny mládeže. 26. března konána
schůze ve DvořeKrál., kde řečnila al.Čermáková
o organisaci mládeže. Po její přednášce promluvil
vldp. děkan velico pěkně o rosluce manželské;
schůze za velice pěkné nálady ukončena. — Všechny
vykonané schůze v těchto dvou dnech zoačí pro
pás veliký úspěch. Bylo žískáno hojně členů, od
poručen k odebírání „Dorost“, učiněny sbírky na
tiskový a agitační fond, posíleno v tadéch mlá
peže vědomí katol., povzbusení dospělí k dalším
bojům. Bylo by si jen přáti, aby bylo více tako
vých schůzí, aby Sdružení rychle šířilo se pocelé

Z křesť. sociálního vadělávacího
spolku v Čáslavi. Jako další číslo v serii
přednášek uspořádaných v zimním období objevila
ne 26 března řeč dp. kaplana Lukše „o křesťanství
a antice.“ Způsobem pontavým předvedl p. před
nášející rozdil mezi životem křestanským a živo
tem antickým, vybíraje velmi případně jednotlivé
příklady ze šivota antického, které blízky jsou
poslachačetvu složenému z řemeslnictvaadělnictva,
správně akcentoval onen názor us Ženu, ná man
šeletví, na rodina, v němž žil starověk, aby pří
tomní poznali, jský Švindl tropí se 8 veřejností, když
mluví se o tom, že křesťanství ponížilo ženu, man
želství a rodinu. Přednáška sledována byla velice
posorně a p. řečník odměněn byl saslonženon po
chvalou. Doufáme, že první toto přátelské vystou
pení v našem spolku nebude i poslední a těšíme
se již. Po přednášce koncertoval hudební kroušek
sa řízení osvědčeného kapelníka p. Zabilanakého.

Henev mad Dombravem. Vzdělávací
katol. sociální spolek „Rovnost“ pořádal na den
Zvěstování Panny Marie schůzi veřejnou a před

„náškoo, ne níž se obrovského účastenství pro
mlavil chvalně známý řečník dp. Frant. Kohout,
gym. prof. z Čáslavě na tbema: „Volná Myšlenka
a Has.“ Nebudeme podávati dloabý referát, jelikož
tato hluboce založená řeč na vědeckém podkladě
vyjde tiskem v nejbližších dnech. Účel řeči byl
přípraviti obecenstvo na rok 1915, kdy hodlá
Volná Myšlenka „slaviti triamf“ nad náboženstvím
katolickým. Přednáška béře 88 trojím smérem pů
sobení Mistra Jana Husa, s) národním, b) nábo
ženským a c) sooiálním. Has byl apřímným synem
vlasti, Němci jej proto až dosud nenávidějí. Volná
Myšlenka však jest úplně mezinárodní, neboť bned
v úvodu 80 praví, še jest to všosvětová liga.
K tomuto rázu V. M. přiznává se nepokrytě. Hus
byl věřící kněz, stoupenci V. M. jsou bozvěrci.
Usty prohlasil to známý mevěreo dr. Bartošek
v Pardubicích, když řekl: „My jsme s každým
náboženstvím positivním hotovi.“ Redaktor Myslík,
předseda V. M., dne 2. února 1908 řekl: Není
Boha, ani duše nesm:telcé. R. 1909 dr. Adamík
problásil: Náboženství bledé opora života v Bohu,
my žijeme bodnotami života tohoto. Hus naproti
tomu široce píše o každém ploóní přikázání Bo
ších, zvláště o třetím. Zmiňuje se O postu,

o svaté spovědi a o svatém při Rozvádíalova: „Ukažte se kněžím.“ Ším ješté ve vasbé
vkostnici se kajícně spovídal. C> by řekli jebo



přátelé, kdyby je nysí aposornil na jejich veliko
noční povianost? Jistě by bo does prohlásili sa
klerikála a s přátel stali by se hlavní nepřátelé.
Hoe šol ku Kristu, za křesťanstvím, sa vůlí Boží,
Hus zdatával v církví, v kněžství; sle stoupenci
Volné Myšlenky jsou proti Krista, proti vůli Boží,
vystopojí s církre a odhasují kočžský kolárek.
Základem společnosti je rodina. Has učil, že jest
manželství svátost, svazek neroslnčitelný, stou
penci V. M. horlí pro volnou lásku. Hus volá:
„Kdo má zdravý rozam, musí věřiti křesťansky,
přikázání Boží plaiti a modliti se.“ Dále praví:
„Má-li kdo býti spasen, musí v Krista věřiti. Kdo
v Krista Pána nevěří. jest dábelník.“ Nyní se po
dívejte, jaol lidé ai Husa přivlastáují! Dr. Bar
tošek, jemuž c. k. soud v Plzoi musel dokazovat,
že Kristus byl Bobew,a jeho druhové. Společnost
lidaká jest tak otupělš, Že jest jí to jedno. Hus
stotožňuje se s mravoukou církve. Co máme 800
diti o tak zvané „Svobodě avědomí?“ Has volá,
že moc světská má právo notiti ka přijmutí. av.
evátostí Z toho vidíme, če agitace, připravovaná
na rok 1915, jest Bvindl a zoeněívání památky
M. J Husa. Připravujme ne, až k nám přijdou
řečajci s ošuntělou frásí o svobodě avědomí! Nej
více sympatisoje e Volnou Myšleokou agrární
dorost. Nuže, šiřme tisk dobrý, zakládejme kni
hovoy a agitujme důrazně ve prospěch zásad kato
lických! Řeč trvajlol 1 a půl hodiny odměněna
bouřlivým potleskem a zakončena doslovem Martina
Kioudy, místního kaplana. Zdař Bůh!

Nový Bydšov. Katol. národní jednota po
řádals 19. t. m. divadelní předstevení „Dr. Kalons.“
Kas byl vzbledem k avé tendenci velmi dobře
volený. Hrálo se s bystrým porozuměním, tak žo
účinkující byli zahrnováni velikou pochvalou.
Všechna čest dp. režisérovi| Tak dobrý výsledek
nechť jest zpruhou k čilé práci další! — Dne
25. t. m. na avátek Zvěstování Panny Marie před
nášel zde dp. Jeroslav Přítel, katecheta s Král.
Vinohrad, o své cestě do sv. Země a do Egypta.
Odpoledne kocána předoáěka pro školní dítky
v kreslírně chlapecké měšťanské školy, k čemnž
byl laskavě zapůjčen školní skioptikon. Promítání
obrazů obětavě a bezvadně obatarali pp. ředitel
Jos. Karban a odb. učitel Jos. Koudelka. Budiž
jim vzdác za jejich ochotu veřejný dík. Malí po
sluchači a poslochačky naplnili velikou místnost
do posledního místečka a Be sájmem sledovali
poutavé výklady p. přednášejícího, provázené celou
řadou krásných obrazů. Večer téhož dne opakoval
důstojný pán svou přednášku pro širší veřejnost
v místnostech katolické jeda:ty. I sde byl sál do
cela naplněn. Pan katecheta vedl náe živým slovem
svým a nádhernými obraty z Brna přes Terst ke
břebům sv. Země, provedl všemi poavátnými místy
Palestiny, zabočil teké pod pyramidy egyptské;
sa zpáteční cesty ukázal nám několik krásných
pobledů na ostrov Korfa a skončil na Vinohradech
obrázkem budovy chovanců Útulku av. Josefa,
v jichž prospěch přednášky pofádá. Malý Čer
nošek, nejmladší u nejcblibenější chovanec útulku
8 nejmladší chovankou prosicí o dárek — to byl
obrázek poslední. Přednáška, jež trvala přes dvě
hodiny a provázena byla 200 obrasy světelnými,
všeobecně se líbila a neskrbleno pochralou a ob
divem i mezi samotnou přednáškou. Dp. kateche
tovi, jeož ve prospěch svého milého Utulku neli
toval fysické námahy opravdu obrovské — mluvi!
celkem přes 4 hodiny — děkujeme za milé po
barvení a opravdové poučení ze srdce a odpo
ručajeme jej i účel, jemuž výtěžek přednášek vě

nuje, bratrským spolkům co nejvřelejí.Čistý výnospro Útulek av. Josefa jest značný. Zdař Bah|
Kutná Hora. Sdrušené spolkykřesťansko

pociální provedly v neděli 19. břesna u „Slovan=
aké Lípy“ veselohra „Přítěž“ od B. Vikové-Kuně
tické; řekněme hned: se sdarem. Ačkoliv týš
den v „Sokolovně“ dvakrát hrála divadelní spo
lečnost, bylo účastenství velmi četné. Mají tedy
patrně naši ochotníci dobrou pověst s přízeň,
třebas že tentokráte v jedné věcí nás zklamali:
Začali včas a již v 10 bod. bylo představení
akončeno. Vzali bj asi k srdci naše upozornění

ři „Dobrodincích.“ Ze tím jen získali, jest Jisto.
ení to prázdná fráze, řekneme-li, že úloby byly

vesměs v dobrých rukou, s chotí, láskou a pílí
provedeny. Nevíme, komu příznati přednost. S ne
umepšeným zájmem byla hra sledována a každá
i nejmenší úloha příznivě přijata. Jeme Jisti, že
všichni návštěvníci sami se přičiní, by příští před
stavení byla ještě četněji oavětívena. Pilná snaha
našich ochotníků si toho zaslouší. Při tomto před
stavení poprvé představil ne obecenstvu náš hu
dební kroužek. Mladí ochotníci řízením p Horáka
vzbadíli v nás velikou redost i naději. Činnost
našich sdružených spolků rozšířena o důlešitý
obor. Vedle kroužku divadvlního krouáek budební.
Nebylo by molno jíti ještě dále a zříditi kroužek
pěvecký? Představení vánočních ber ukázala, že
půda jest připravena pro spěvácký kroužek. Kdo
se ho ujme?

Ústí m. ©rl. V neděli dne 19. března při

stoupili členové Bvatojosefské jednoty 6e čoodbočky Věeodb. adrušení spoledoě o ranní měl
sv. ke stolu Páně. Večer v 7 hodin konána za

tomnosti vldp. děkana Appla s místního kaplana
, Josefa Tužína valná hromada. Veledůstojn

pen předseda, sabájív valnou bromado, ud
tlovo br. Václavu Bíbusovi, který krátce nastlall

Činsost jednoty za uplynalých 38 let. Z jeho správy
jme poznali, že nám jest zatao ještě více praso
vati na obrození náboženského života nežli dříve,
kdy byla jednota založena. Přes viechny překátky
nepřátel církve a naší av. víry jsme se udrželi a
dá Bůh, že již nezbyneme; zvláště nyní se tak
nestune, protože máme svoji vlastní místnost. Dr.
Frant Pirkl jako správce spolkového doma ozna
muje členům, že na domě vázne dlab 17.000 K.
Vybísí členy, by se starali, abychom alespoň čás
tečně dlab ten spláceli. Při té příležitosti prosíme
přátele křesťansko-sociáloího houtí, by nám sebe
menším dárkem peněžitým přispěli na udržení
spolkového domu. Jiš předem každému dárcí vy
slovujeme srdečné: Zaplať Pán Bůh! Při volbě
výboru zvolení byli tito pp.: sa staršího Ludvík
Slehno, za jednatele Váelav Trávníček, poklad
níkem Lad. Stehno; přísedicími výboru tito pp.:
Fr. Pirkl, Josef Malý, Edusrd Šimek, František
Jakubec, Václav Bíbus a Josef Procháska. Pří
volných návrsích br. Václav Trávníček žádal člen
stvo, by se řídilo dle stanov, zvláště pokod se
týče veřejného vystapování pří církevních průvo
dech; še jednota se udržela, přičítá tomu, že všdy
členové vykonávali své náboženské povinnosti.
Pak sehrali členové mládeže jednoaktovku „Pod
ochranou 8Y. J.nefa“ a několik sólových výstapů,
tak že jeme se mile při této naší valoé bromadě
pobavili. — V sobotu na svátek Zvěstování Panny
Marie byl u nás dp. Hora, farář dašický, který
konal dvě přednášky o životě českého Japonce,
provázené 170 světelnými obrazy. Obě přednášky
jak odpoledne tak večer byly Četněobecenstvem
navštívony. Dobře se stalo, že byly dvě, neb aa
jednu by naše místnost nebyla stačila. Dp. faráři
ardečně děkujeme a všem katolickým organisacím
jej odporučujeme. — Založen téš u nás tělocvičný
odbor „Orla“, který má 8vojs cvičení každý úterek
ve spolkové místnosti; cvičitelemjest neunavný
a obětavý dp. Tušín. Odbor čítá již 30 členů, samé
mladé hocby. Vybízíme členy jednoty a odbočky,
by se v plném počtu súčastnili průvodu na Vskří
Bení; zvláště počítáme ns. našeho „Orla“, še se
v plném počta dostaví. Další činnosti katolických
spolků v našem městě „Zdař Bůh“

Úplee. Katolická Jednota pořádá dne 2.
dubns t. r. o 4. hod. odpol.ve spolkové místnosti
(hostinec p. Jana Hlaváčka) XIX. řádnou valnou
hromadu, spojenom 8 přednáškou dp. Emila No
váka „Dnešní situace pokrokové Francie“. O hojnou
účast prosí výbor.

Zbečník. Dne 35. t. m. hos edru
Zení křest zemědělců konalo schůsí u p. Vino.
Čejehana. Promlavil zde p. Jaroslav Drašnar o
bospodáfetví a jeho výsnamu. Druhý den na dů
věrné schůzi u p. Vine. Hůlka řečnil o úctě Ma
riánské. Po přednášce sebráno a ihned zasláno
2 K 70h na kostel v Uhřínově. HRospředlaBe
pak debate, při níž jmenovaný fečník mluvil o
stanovisku katolickém k rosluce manželské. Obě
ochůze byly četné navštíveny a sanechsly mohutný
dojem. Dne 2. dubna bude snova debatní schůze
u p. Vál. Brejtra, při níž p. Jar. Draňnar pro
mluví o busitetví a vlastenectví. Nechť se této de
baty sáčastní našioci vpočtu nejhojnějším | Budou
totiž tím dnem debatní echůse zatím ukoačeny.

Zprávymístní a z kraje.
Zprávy diccésní. Vyznamenáníjsou pp.:

Šebast. Karásek, pens. tar. Býštský v Káoově,
obdržel Exposit. canon, AL děkan ve
Dvoře Králové, ordinariátní pochralu, Václ. Koza,
exposita v Libřicích, Frant. Dittrich, kaplan v Ja
roměři, Josef Hladký, katecheta r Jaroměři, po
chvalu b. Konsistoře. Ustanovení jsou pp.: Josef
Kašpar, farář Hlušický, za faráře do Žlunic, Jan
Biskup, administrátor v Bůrnwalda, 7a faráře do
Valteřic, Frant. Daněk, kpl. v Pecce, za prozat.
koop. do Libětátu, P. Coelest. Salfický,O. S. B.
administrátor v Počáplech, za administrátora do
Police n. Met. Na dočasný inek vstoupil p.
Petr Zavřel, farář v Bárnwaldě. Uprázdněná místa:
Bůrnwald, fara, patron. Marie hraběnky Nostitz
Rhienek od 16. března, Hlušice, fara, n. Dě
polda hraběte Czernina z Chudenic od 1. dubna1911.

Na Sanatorium v Pleší sečlose z dicoáse
Hradecké 1500 korun, které v těchto dnech čes
kému pomocnému spolku pro nemocné plioními
chorobami v král v Praze odeslány byly.

Zlaté jubilonm biskup. Berremea.
Královéhradecký studentský seminář „Borromenm“
oslavil dne 25. března jubileum srého padesáti
letého trvání tichou sice, ale důstojnou slavností.
Bylo toma již 1. říjaa 1910 padesát let, kdy Bor

romeum jilo svou činnost, ale pro nahodilé
překážky bylo nutno alavnost položiti až do sa
mébo školníbo roku, čímě se stalo, že nemohls se
úlavnost pořádati v těch rozměrech, jak by to vy
šadoval kulturní význam vzdělávacíhoústavu, jeně
ve svých zdech pohostil přes 1600 chovanců. Mu
silo býti na př. upaštěno od ojesdu bývalých bor
romeistů, jenš by jinak byl projektován. Přes to
výsnamný jubilejní den došel náležitého ocenění
jak v rodině borromejské, tak j v místním obe
censtvu. Slavnostní akadomie súčastnílo se maohbo
vzácných hostí, mesi nimiž uvádíme pt. pp. mí

ční kapitoly Magra. Masila a dra Soukapa, zá
stapce městské rady p dvor. fotografa Russa, ře
ditele středních škol pp. Libickébo, Vojta a Fi
echera, rady z. s. pp Fischera, Pacáka a Slému,
pp. plakovoíka Jirotka s podplak. Kořinka, pp.
kons. r. Veverka a Hrubého, pp. prof. Hornofa,
prof. Hobska, zástapce akademické ligy pratské
pp. Phst. Pírka a Must. Kolína a mnobo jibých.
Ke slavausti zaslalo maobo bývalých chovanců
vřelé a srdečné pozdravy, které vesměs jadaotily
se v projev vděčného usnání činnosti ústava.
Živý ohlas vzbudil nadšen“ pozdrav delegite ligy

p Plrky. Ke slavnosti zaslal tél posdravaý projev. Ezc. ndp. biskap dr. Doubrava, jenž pro chu
ravost nemohl osobně slavnost svou přítomností
poctíti. Akademie dama nejen abájila starou d.brou
pověst borromejského pěveckého a Imdebntho
sboru, ale překvapila nás efektním provedením
cenných skladeb. O zdar vočera zasloužil 60 zej
ména vp. prefekt Beneš, dále oktaváné Wolf a
bratři Wondlové Sympaticky byly přijaty básnicky
spracované „Jabilejní vzpamiaky“ oktavána S1
brta | Obsašnou a programovou teč p dra Reyla
přinášíme v plném zoění os jiném místě. Slavnost
měla veskrze zdařilý a povznášející průběb. Drahý
den obětoval vadp. kanovník dr. B>akap, inspektor
ústavu, v domácí: kapli sa Četné assistence býva
lých borromeistů mši ev. za další zdar ústavu.
Chovanci při tom krásaó pěli. Přejemo B rromeu
na jeho další charitatival a ku.toral dráze stejně
Čestné úspěchy, jakých se dodělalo v aplyoulém
padesátiletí. Zdař Bůhi

Zpráva © valné kromadě spolku
„Uharitas“ odbývané dne 5. března 1011.
Valná hromada zahájena byle předsedou spolku
vldp. Th. Dr. Fraat. Reylem o 3 bodině odpol.
sa účasti G4 členů. Od čtení "jedaatelské správy
bylo upuštěno, sobot ji mél každý člen tištěnou
v ruce. Na to vysývá předseda přítomné, by po
vstáním vsdána byla pocte zemfelým členům. Pan
Václav Rosa podává zpráva pokladníční a pan
Josef Černý, účetní, podává nálešité vysvětlení
k celé účetní uprávě, která ve bez debaty
nchvaluje a po zjištění podpisů rovisorů účtů udě
leno bylo pokladotku s výboru sbsolutoriam. Při
volbě výbora svolení vesměs na kaadidátní listině
navržení pánové, rovněž rovisoři i rozhodčí sud.
Stanovena hranice stáří pro rok 1911 a usneseno
přijímati členy ještě jako loni do stáří 45 let.
Rovněž zápisné sůstává nezměnéní, jakož i roční
členský příspěvek tak, že zaplatí kaědý nově při
stouplý člen u věku od 24—30 roků záp. K 2,
roč,či. př.2 a 3úmrt.př. K6, dobr.K 10;u
věku od 80—40 roků záp. K 4, roč. čl. př. 3 a
8 úmrt. př. K 6, dobr. 12; u věka od 40—46
roků záp. K 10, roč. čl. př. 2 a 8 úmrt. pt. K6,
dobr. K 18. Úmrtní příspěvek od případu k pří
pada obnáší rovněž jako lon 2 K. Yávrh výbora
na doplnění stanov se zřetelem na rozšířenou pů
Sobnost spolku, aby mohl spolek též poskytaonti
dívkám neb jinochům v den jejich aňstka věno
nob odbytné při dosažení plnoletosti u dívek a u
Jiaochů pří dosažení 27 roků, byl jednohlasně
přijat a nato čteay stanovy odstavec za odsta v
cem tak, jsk budou za účelem tím zaměněny, oož
prováseno úploým soublasem přítomných.

Z okresní jednoty úivnostomských
společenstev. Valná hromada okresní jednoty
koná so 2. dubna 1011 v sasedací síni obecního
sastupitelstva v Hradci Králové o 2. hod. odpol.
s následujícím programem: Čtení zápisu minulé
valné hromady. Zpráva jednatelská. Zpráva po
kladní. Doplňovací volba 1 náhradaíka. Změna

pov. (Pokad se týče počtu členů výboru.) Volnénávrhy.
Obchodní sekce Ústředny krále

hradecké konsla schůzi v neděli 26. břesna
1911 o 11. bod. dopolední v zasedací síni okres
ního sastupitelstva v Hradci Králové. Program
jeji byl následající : 1. Ustavení dopravního sboru.
9. Návrhy dopravní pro jarní zasedání státní že
lesniční rady. 3. Běžné záležitosti a volné návrhy.
Schůsi zahájil president Ustředny starosta města
Hradce Král. p. dr. Ulrich uavitáním přítomných,
načež přečetl omluvný přípis pana poslance J. G.
Maštálky a j. Přístoupeno hned k druhému bodu
programu a po obsáhlé debatě usneseno v blízkém
sesedání stát. želosniční rady znova podati návrhy
jiš loni Ústřednou činěné, ale následkem nedoros
umění neprojednávané. Je to především zavedení

nového razního mychloví s Prahy do Kyšperka sespojením k Josefovu, Pardnbicům a Libavě.Za
druhé návrh na zavedení rychlovlakového spojení
Da soveroněmecké spojovací dráze, dále zlepšení

spojení na trati Choceň-Halbětat, epěení opojeníns transversální linii Boleslav-Tarnov-Jičlo-Hradec
Král. a j. V noavislosti = témito návrhy předne
seny četné stížnosti a přání místalho rásu, ješ
epolu s došlými stesky do vypravení nádraší a
trati ns českém severovýchodě alíbil předsedající
sařaditi do příslušných petio Ústfedny. Na to pří
kročeno k projednávání palčivého problému lokál
nich drab Huřice-Náchod, Čerailov-Opočno, Cho
tětov-Dobrorice a j. O oboa projektech nouzových
drah v Orlickém pohoří s sice Žamberk-Bartodo
vice-Kaoštát a Kyšperk-Rokytoice-Doštaá refero
vel koacipista Ústředoy dr. AL Viškovský. Po ob
kíraé debatě, v niž se původaího projektu
reckého ujali pánové s Rychsova, Habr



a Kirsch ze Žemberka, projektu přes Rokytnici p.
iLadvík s Kunvaldu. úanesenopokasiti 6e o vyrov
nání protiv na scbůsi obou stran v Kyšperku.
Nato předložena předsedou poradnímu sbora do
pravnímo otáska jeho organisace, jež mohla by
býti buď zcela autonomní nebo doplňkem organi
sace Králobradecké Ústředny. K návrha dr. Lo
hate z Jičína ueneseno, aby užší výbor doprav
níbo sboru tvořila sekce spolus presidicm Ústředay.
Doslovem předsedajícího pak schůze skončena.

soudu v ci Král. počíná 18. dubna. Vyloso
váni jsou následující pp. porotcové: rol. F. Seifert
Bobdašío, rol. Aug. Lorenz Hatberg, rol. K. Er
-mer Martinkovice, řesník K. Sagner Raprechtice,
továraík J. Gints Č. Bkalice, rol. F. Morávek
jLbota pod Hořičkami, pekař J. Valeš Doubravice,
obchrd. O. Mayer Dvůr Král., rol. J. Flegel Hři
bojedy, rol. K. Hofman Černilov, pekaf J. Bouček
Kukleny, rol. J. Slánský Oajezd, rol. Divíšek Plo
tiště, statkář A. Štěpánek Říbako, rol. Č. Vinař
Sedlice, drog. J. Bajet Třebechovice rol. J. Ma
tějka Urbaoice, obchod. R Beckman Jaroměř,
továr. Ot. Čerych Jaroměř, obch. J. Matys Jaro
měř, rol. B. Hák Račice, rol. F. Šabata Vrbice,
rol. F. Rotter Hor. Lipka. hotel M. Čermá, stav.
„J. Bednát Náchod, zlatolk O Kondelka ml. Ná
cbod, rol. V. Tomášek Kunčice. hostinský F. Jirků

-Olešnice, stavitel J. Kudera N. Město n. M., mly
nář F. Zeidler Suchý Důl, statkář F. Meisner
Pěkov, továr. O. Gotlieb Police n. M., rol. J.
Nentwich Kačerov, továr. J. Sachánech Vamberk,
obchod. A. Schier Jablonné n O, rol. V. Noška
-Jamné; náhradní porotcovévesměs z Hradce Kr.:
sámoč. J. Herbrych, obch. J. Jališ ml., Aot. Mě

kota, stav. J. Novotný, továr. R Pole krejčí J.Paltar, stav. R. Schmidt, zlat. V. Šolc,hodinář
V. Potůček.

Váeobocná úvěrní společnost, ra
psané společ. s ruč. ob. v Hradci Králové, konala
dne 19. t. m. svoji VII. řádnou valnoa hromadu.
Zastoupeno bylo 290 podílů e 680 hlasy. Řiditel
společnosti p. Vávra přednesl následující zpráva.
Přísnivé výsledky, kterých společnost naše v roce
právě minulém docílila, budou míti trvalý vliv na
další vývia celého stavu jejího, neb značným svý
ením fondů reservních, kterých schválením našich
návrhů na rozdělení čistého zisku docíleno bude,
obnášeti budou fondy reservní více než 20,
jmění kmenového, které asmo sebou v poměru ko
vkladům jest velmi příznivé, obnášejíc ca 249,
vkladů bez obledu na cs 489/,ní záruku členů.
-Čistý zisk, kterého bylo vroce mionlém docíleno
a jejž má valná hromada k disposici, obnáší K
21.828-62 a to po náležitých odpisech. Na účtu
tiskopisů, inventáře atd. odepsali jsme K 8.87792,
což jest zajisté částka více nežli dostatečná. Fili
álka naše v Brně, která teprve koncem března
©. r. svoji řádnou činnost zahájile, přispěla rovněž
sa krátkou dobu svého trvání slušnou číslicí kČi
stéma siska společnosti, neb docílila K 2.087-03
čistého sísku po značném odpisu svého zařízení
std. Obchod sboším proapíval rovněž dobře a do
etlili jeme v něm alašného sáročení invostovaného
kapitálu po 10*/, odpisu celého sařízení. Firmu
Rodolf Balsar s spol. v Praze, která v polovici
minulého roku do konkursu upadla s ne níž jsme
byli ovšem pouze úvěrem krytým (postovpeaými
pohledávkami a zástavou sboží) interessováni,
jsme koncem minulého roku vyrovnali. Počátkem
roku 1911 jeme spolu utvořili společnost s rač
obm. pod frmou „Oděvnický velkozávod v Pruze“
společnost a r. o. (dříve Balzar), kterář onen
obchod dmem 1. března 1911. řádně převzala,
čímž tento český velkozávod českým rukám byl
sachován. Zisk, který nám za provedení těchto
transakcí připadl, bude vyúětován v bilanci příští,
meb teprve 1. břesnem 1911. byl realisorán; okol
nost tato zabespečuje jit předem dubré výsledky
obchodního roku právě běžícího. Členů přistoupilo
v roce minulém 210, kteří hotově epletili korun
18.320-—, vystoupilo 89, jimž vyplaceno hotově
E 4080 —. Přibylo tudiž 131 členů a K 9040 —
Ba kmenovém kapitálu, který dosáhl výše korun
122.636-—. Koncem roku čítá společnost 1.970
členů. Při honbě za vklady, která v minulém roce
všestranně byla prováděna zejména bankami mlad
Řími, které až 5!/,*/, úrok nabízely, není divu, že
vklady nestouply tak, jak bylo by si přáti; vsdor
tomu však stouply s korun 406.262-64 na korun
480.921-67. Obrat pokladniční obnáší ©korun
9,006,679-19, stoupl besmála o 21/, milionu koran.
Navrhujeme, aby čistý zisk v obnoeu K 21.328'62
rozdělen byl následovně: Na remunerace řidi
telstva, radé dozorčí, představenstvu a dozorčímu
výboru fliálky K 1800 —, na remunerace úřed
mictvu K 880-—, ma výplatu 60/, dividendy členům,
kteří v roce 1904 až 1908 podíly své aplatili a
dosud nevypověděli K 4000-—, fondu reservnímu
K 2000'—, spocielnímu fondu reservnímu korun
11.000-—, dar Ústřední Matici školské K 40—,
der Národní Jednotě severočeské K40 —, dar
Komenskému ve Vídni K40 —, a sbytek korun
1.42862 převeden buď na nový účet. Přijmete-li
márrby naše, obnášeti budou naše fondy reservní
K 3437884. Valná hromada účty i ruzdělení či
stého zisku jednohlasně schválila. Při volbě do
rady dozorčí a dozorčího výboru Áliálky v Braě

svolení by pánové: Josef Dvořáček, kloboučaík,Antonín Kvasnička,měs. ofciál, Vojtěch Valášek,

měst. swistent, pro Brno pp. Karel Moravec, ho
telier a František Vávra, ©. k. vrchní inspektor
technické finanční kontroly.

Dary Zálošnom v Hiradel Králové
ze sloku r. 1010 udělené: Okrašlovací
spolek zde K 50"—, podp fond aboru basičů zde
K50 —, podp. fond a) II živnost společenstva
K 50—, b) IV. živo. spol. K 50 —, Ustřední
Matice Školská K80 —, druž. pro stavbu Soko
lovay K 60 —, obecná kuchyně K 26-—, Nár.
jednota severočeské K 15 —, Palackého čítárna
K 16—, Husův food K 16—, podp. spolek chud.
studajících u) středních škol K 10—, b) obch.
akademie K 10 —. Nár. jednota pošumavská
K 10—, pokrač. škola a) živnostenská K 40,
b) kupecká K 10—, kuihovna Občanské besedy
Komenský Pražské Předměstí K 16-—, pensionát
Boženy Němcové K20 —. Národní rada česká
K 40—, Orlické komité K 20—, obch. živn. a
prům. ústředna zde K 20 —. tělocv. jedo. Sokol
Nový Hradec Král. K 20 —, budební a pěv. spolek
zde K20— okrašlovací spolek Malšovice E 10—,
pensijní fond úřed. sáloženskýchK 10—; úbrnem
K605 —.

Ntředolabský komitét pořádáv neděli
dne 2. dubna r. 1911 o půl 12. bodině dopolední
v místnostech „Sokolovnoy“ v král. věnném městě
Jaroměři veřejnou schůzi interesgentů Středolab
ských, na které pojednáno bude „O katastrofál
ních stavech na Středním Labi a průtabu dalších
vrací stavebních“. Referenti: předseja JUDr. Fr.
Ulrich, zem. poslanec a starosta král, věn. měeta
Hradce Králové, a jednatel Středolab. komitétu
Václav Váňa, statkář v Lánech ne Důlku u Par
dnbic. Do schůze této pozvání jsou pp. říšští a
semětí poslanci, jakož i pp. zástupci vládních a
autonomních korporací.

VNI. hudební matiněe. Konces.pěvecko
budební a klavírní škola Lud. a Ferd. Knepra
v Hradci Králové pořádá v neděli doe 9. dubna
ve dvoraně Besedy o půl 11. hod. dopol. sedmé
bud. matiněe. Vatap volný.

Hudební a pevocký spolek. Na pro
gramu filharmonického koncertu „Hudebníno a
pěveckého spolku v Hradci Králové“ dne 23.
dobna t. r. v divadle Klicperově pořádaném, sa
řaděna jest mimo jiné novinky s oboru badby
orchestrální symfonická báseň Saint Sačnsova
„Mládí Heraklovo“.

Světový karneval v Nisse s pestrým
průvodem, Janov, Mentone, Monte Carlo, Nizza
a Marseille s pobřežní nádherou Riviery, Lyon,
Bordeaux a Orléans s krásnými stavitelskými pa
mátkami a pomníky svou malebností vzbudí zájem
návštěvníků Panoramy Národní Jednoty Severoče

8 v Hradci Králové v týdna od 1. do 7. dubaa11.

Klleperovo divadie. Begůvsamokres.
Drama o 3 jedn. od K. Čapka. Nechceme býti
neepravedlivými, ale nemůžeme také změaiti svůj
úsadek nepřízoivý o tomto kusu, ačkoli enažil 80
autor vysvětlivkami ve „Zvonu“ odvrátiti odsou
sení svó práce. Již delší dobu nebyla na zdejší
scéně tak mělká 4 rozbředlé práce dramatická.
Motiv všedoí, ne-li ubohý a titěrný; osnova ná
silně upéchovaná, loštění nepsychologické, kas vy
kazuje partie ději úplně cizí. Nač na př. ty sábo
dlouhé porodnické výklady lékařovy ve 3 jedaání?
Co má činiti v moderním dramatě fatalistický ná
zor o samokresu? Atd. Nedivno tudíš, še, ač ně
která místa (II. jednání) nejsou bose všeho pů
vabu a repraesentanti jednotlivých osob snažili se
úloby své opravdu s pochopením podati, odcházelo
obecenstvo s dojmem rosladění. Provedení díla
Lestélo celkem na výši, jakou jindy „Tyl“ se vy
snamenává. Zejména aedostatek memorování pů
sobil rašivě, poněvadž nápověda masil příliš hla
sitě chybu tu napravovati. Výprava byla pěkná,
jmenovitě se osvědčila v 2. jedn.

Kurs zbošíznalecký (kožní) odložen.
Po přání četných účastníků kursu odkládá se
odbývání ohlášeného kursu zbošíznaleckého (kož
ního) ne dny 22., 23. a 24. dubna a 29., 80. dubna
a 1. května. Kurs zahájen bude v sobotu dne 22.
dubna t. r. o 8. hod. večerní v čítárně mucejní
a pokračoráno bude v něm v neděli od 10—12
hod. dop. s v pondělí od 10—12 a od 2—4 hod.
odpoledne. V tomtéž pořadu budou i přednášky
další, o týden později. Program kursu zůstává
nesměněný. Do kursu možno se ještě přiblásiti
do 20. dubna t. r.

Umrti. V Nov. Aradci Král. zemřel dne
30. března p. Hynek Žabs, mistr bednářský a
dlouholetý člen obec. sestapitelstva. Pobřeb koná
se sítra o 3. hod. odpol. Odpočívej v pokoji!

Balíčky a bedničky přísady ke kávě, byť by
byly té chválně známé pravé Franckovoe
z továrny pardubické svým zevnějškem
velmi podobny, ale nejsou označeny ká
vovým mlýnkem, neobsahujípravou
Franokovku, tu nejlepší přísadu ke kávě.

Proto pozor při nákupu!

Občansko-šívnostonskábosedavu
klenách pořádá ve prospěch opatrovoy v ne
děli 2. duboa 1911 o půl 8 hod. večer v botelu
„Šrajbi“ předoášku cestovatele panu Aloise Bvo 
síka, spisovatele a člena Nár. Rady České s Prahy:
„O japonsku. V přednášce, kterou doprovází 250
avětelnými obrazy, jež jsou v ohleda uměleckém
pravým uoikom, vylíčí cestovatel pobádkovou Hi
světe — Japonsko, „semi vycházejícího alance“
— a promluví o hlavních charakterietických zbám
kách temního národa, jenž v posledních čtyřech
desetiletích vytrva'e obrací k sobě zřetel všeho
kulturního světe. Ceny míst: I. místo 1 K, II.
80 hal, k stání 40 hal, galerie 30 hal. Sededla
počítána jsou od zadní řady. Předprodej lístků pře
vzal « ochoty p. F. Mioařík, hostinský a p. Ant.
Šouba, obchodník.

Nechaniceký pokrok vybarvil 86 zu8
menitě dne 25. t. m. Pokrokářský dopisovatel lže
v „Pokr. Listech“ o „Oonově“ : „Páni nemchou
pochopit, jak to přijde, že dnes i cihlář jest člo
věkem.“ Toto si mobl vybájiti z našich řádků
pouze otrlý podvodník, který se snaží zúmyslně
klamati. Zmiňujete-li se o Drozdovi, jemuž přece
vykradli záložnu husité, proč jenom Si nevEpo
menete nu Kudrosče a na místní peněžní ústav,
který měl také mrzatou aféřičku? Ta nebyla za
vioěna od klerikálů Jakými malicheraými klič
kami chce zmásti vychytrale pokrokářský dop iso
vatel čtenářstvo, patrao z těchto řádků: „Velebná
„Obnova“ otiskia s „Pokrokových Listů“ člá nek
o nechanickém řediteli okresní kanceláře B. Van
čurovi “ Jaká jest tendence těchto na pohled ue
vinných řádků, vysvítá z toho, že jsou zařadény
sa podvodnou zprávou o stanoviska „Obnovy“ k
cihlářám. Schválně nakousnuto, ale nedopovědéno
— aby se zdálo, že „Obnova“ pytlačila v cizím
revíru, aveřjhojíc bez udání pramene jako mí
nění vlastní. Zatím však náš list výslovně napsal,
že ty řádky uveřejněny jsou v „Pokr. Listech“ a
jmenoval i datum uveřejnění. Kromě toho jsme
připojili tato slova: „Ponecháváme dobrozdání na
šeho čtenářetva, pokud jost pokrokářská charakte
ristika p. Bob. Vančury správná.“ Tím jsme krátce
naznačili, že sodpovědnost ponecháváme pokro
kářům. A také dubře bylo uveřejniti tu výhradu.
Dokásalo se totiž, že „Pokr. Listy“ uveřejnily
jednu velikou lež, kterou Sice 8amy zapomněly
„poctivě“ opraviti. My jsme však pokrokářakoa
lež opravili, ačkoli to bylo přední poviaností lista,
který ji první z úst vypustil a tak jiné lidi po
pleti. Tak se věci měly 8 tím otištěním. A proč
jeme tu správu citovali? Na důkaz toho, že —
povšechoě vzato — pokrokáři přikulbávají, aby
papouškovali po nás. Pokud Vančura hověl jejich
rozmarům zcela, byl bez chyby. Páuové znali do
bře jeho stinné stránky — ba lépe než my necha
ničtí konservativci. Ale udíleli mu pardon. Vybrkli
upřímněji teprve tehdy, když jim šlápl Vančura
na koří oko. Jak se říká takové sobecké pětrosí
politice? Tolik na vysvětlení nezasvěceným, proč
oznamují „Pokr. Liety“ otištění vlastní zprávy v
„Obnově“. Jaký účel byl toho konstatování než
lišácký? Vždyť přece „Obnova“ doznala autoretví
řádků těch již celé dva týdny předtím. Tak 8e
lapají v podráždění z nedostatku jiného aspoň
komáři.

Čáslav. Převoz t. zv. ostatků Žiž
kových. Dne 25. březnapřevezenybyly s Praby
kosti nalezené při opravě děkanského chrámu Páně,
o nicbě se soudí, že asi mohou býti kosti slavoého
vojevůdce českého Jana Žišky z Trocnova. Do
Prahy odebrala se pro ně čtyřčlenná deputace a
sice pp: porkmistr dr. J. Zimmer, MUDr. K.
Tesař, řed. měst. úřadů J. Dlabáček a Fr. Pro
cházka. Na nádraží dostavilo se k uvítání celé
městské zastupitelstvo a značné množetví obecen
atva, jež krátilo si dloahé čekání úvahami o ulo
žení přivezených ostatků a o osobnosti Žižkově,
která mnohýmzdá se býti osobností dosti mythickou,
takže by opravda aeškodilo její populární osvětlení.
Rychlíkem o '/, na 6 přijela deputace, vesouc
pozůstatky v dřevěné skřínce asi 80 cm dlouhé a
40 cm široké a vysoké, v níž uloženy byly kosti
ve vatě, aby se neporouchaly. Skřínku přenesl
p. purkmistr do kočáru a průvod, v němž kráčeli
členové městského zastupitelstva a deputace ba
sičů « Vrdů s p. Nousou v čele, ubíral se k rad
nici. Ačkoliv bylo počasí dosti nepříznivé, stály
řady obecenstva po celé cestě od nádraží až k rad
nici, u níž p. parkmistr předal ostatky p. Minaří
kovi, svému náměstku a promlavil pak k obec en
stvu, děkuje sa hojaé účastenství a prohlašaje,
že po nálezn slov. prof. Dr. Matiegky nebude
více nikoho, kdo by nevěřil, še kosti tyto jsou
pravé pozdetatky Žižkovy. Ku konci zdůraznil, že
nález tento není významný a důležitý toliko pro
Čáslav, alo pro celý národ, ehož věcí a povinností
bade, aby sříseno bylo důstojné mausolenm, v němě
by kosti Žižkovy byly pochovány. Skřínka s po
zůstatky uložena byla nato v radnici v místaosti
městského archivu a budou každé neděle od 11
do 12 hodin vystaveny k nahlédnatí v zasedací
síni městekéradnice.— Otáské ma usolea.
Ačkoliv J. Excellence nejdp. biskup Královéhra
decký ujistil deputaci sl. městské rady, že není
naprosto šádaé příčioy, proč by nalezené kosti
nemohly spočívatí v kostele sv. Petra a Pavle,
přece sdá se mnohým, še lépe bude, bude-li pro
ně postaveno zvláštní mausoleum. Otázkou tou za



bývalosejiš obecnízaotupřielbévovesvémzase
dání 16.t. m. atu utnesenobylopodlouhéde
batě, aby svoleno bylo svláštií komtité, které by

pomníkupro. postalky tyto. V komu pro pos tyto. té tom za
sedati mají členové obec, zastupitelstva počtém 6,
pak oba duchovní správoové kat. a evang., před
sedové místních epolků a vynikající a povolaní
muži s Čáslavě a okolí. Na ajoh bade, aby vy
dali provolání k národu, jenž přispěti má sbírkou
na vybudování důstojného maasolen. Komité toto
sešlo se již ve středu 29. března a usnesení jeho
vejdevnejbliššíchdnechveznámost.—Divadlo.
Byli jeme dotázáni, proč list náš přestal registro
vati činnost naší čilé ochot. jednoty. Nebyla toho
naprosto příčinounějaká animosita proti Duslkově
divadla, neboť jeme jeho přáteli, ale domaívali
eme se, še vyplní místo naše domácí kritika,
terá ostře zabrousila v poměry naší sceny, ač

nelze říci, že spravedlivě. Abychom ukázali. že
naší ochotnické jednotě přejeme a práce její si
vášíme, připomínáme, ponechávajíce si promluvit
o dosud sebraných kusech na konci sezony úbrnně,
že poslední hra její po dvakráte opskovaná Šte
chova veselchra: Habada a Jordan, byla pravým
kabinetním kouskem pochopené, prostudované a
do detailů propracované souhry. Hlavnípostavy
této bry podány byly tak, že životností svou přímo
uchvacovaly, meboť když diváci ptiváděni jsou
takřka k výkřikům osnání či odporu, pek jest vi
děti, že mluví k obecenstvu sám život Divadlo
naplněno také po oba dny 25. a 26. břesnu do
posledního místečka.

Opočno. A přece jenompokrok zde září.
Všdyť máme ve znaku slunce.- Udělá se to po
bodiným manévrem, aby se povrch leskl důkladně.
Víme, že p. knlže Colloredo-Manefeld zasloužil ee
o město a chudinu víc, než všichni asdejší noc.
demokraté dobromady. Jest známým lidumilem,
podporovatelem kultury; daroval též pozemky a
les za účelem sanatoria pro tuberkalosal. Ale pc
krokáři by přišli o svou slavozáři, kdyby uznali,
že konservativeo něcoprospěšného dělál Proto na
vzdory knížeti „Malé náměstí“ přesváno slovem
„Trčkovo oáměstí.“ Ten unázsv — přiznáme —
nebyl by nevčasným, kdyby se nesnaly obecně
skutečné pohnutky přeměny jména. Visme na př.
analogii! Jedna ulice přesvána přičiněním pokro
kového starosty ulicí „Marzorou“. Saad proto, že
v nynější době sociální domněnky a předpovědi
tohoto cisího šida jsou skutečnou vědou a pří
tomnými poměry na hlava porášeny. Snad teď do
cela ještě alice olkclo domu p. Černého bude na
svána „Kudrnáčova“. A jelikož u nás je velikánů
mooho, ulička za Národ. domem bude zvána
„Wolfovou“. Také snad by dobře bylo na památku
stkvělého příjezdu a velice mlčelivého, až příliš
skromuého odjezdu syna Heliova nazvati jednu
ulici „Macharovou“. Nato posud p. Wolf nepřišel.
Ba docela pokrokáři po odjezdu vídeňského syna
Beliova byli takucblíplí a zamlklí, že to bylo ná
padné všem, kdož jejich výřečnost dobře nají.
Ostatně z útrpnosti pomíjíme osobní charakteristiku
a ponecháváme osobní bouchačky posluchačům
syna Heliova . .. — Koncem února tohoto roku
jsme zase posnali žulové základy pokroku jiného.
Veliký vítr shodil ze stájí p. Píče v Dobrušské
ulici plochou střechu i e kusem zdi. Zahřmělo to
víc než silné slovo Masarykovo v tisíciblavém sbro
máždění. Lidé říkali, že sletěl „jednoplošník“.
Důkladnou ta stsrbu provedl pokrokářský stavitel
p. Emanuel Černý.Ano, na naší radnici vysoko
sáří slunce. A kde to se nachází, ani nesmí býti
nouze o syny Slonce jakož ani ne o žalové cha
raktery, které v tomto kraji teprve dr. Drtina
založil.

Dar. Na útalek nevidomýchdívek na Kampě
odevzdány nám prostřednictvím p. Pařížského 4 K,
jež ihned svému účeln odevzdány.

Dobruška. Dle vyznání napočteno u nás
8283 katoliků, 2 atarokatolíci, evangelíků helv.
vyznání 30, evapgoliků augsb. vyz. 22, balc. vyz.
24, ocáranovci 2, israelitů 63, bezkonfessních 14.
-— Pavillon městských sadů propůjčilo pokrok.
městské zastopitelstvo ku cvičením soc. demo
kratům, kteří zdejším několika židovským bohat
cům slouží. Cvičení má ae díti čtyřikráte týdoč.
Dobrušští poplatníci to budou spravovat a opra
vovat a eoc. demokraté toho budoa užívat. Soc.
demokratický Sokol ovšem národ „netrhá“, tomu
jest emancipace dovolena a z vlasteneckých peněz

porována. Hlavně se přimlouval sa půjčení p.
arel Krauser: „Pánové, půjčme jim, vždyť oni

se oa nás dřon.“ Laciný projev lidovosti! Snad, p.
Krausře, dřou se nejprve aami na sebe, pak oa
vás a vaše přívržence židy. Ale na živnostníky
vikoli, rozhodně nikoli.
placením nebo neplacením odebraného zboží anebo
odvedené práce. Dále živnostníci, jichž příjmy
jsou „v zástavě“ u soc. demokratů, maal platiti
veliké přirážky; soc. demokraté dovedou se tomn
vybnouti, i když ve jim někdy lépe vede než
ustarsnémn a udřenému živaostníkovi. Tedy jenom
nechati stranou slaměné fráze, protože Jid začíná
dobře rozeznávati mezi lidovostí zevnější, líčenou
a mezi demokratismem upřímným. — V témže se
zení mělo se jednati o to, kolik podílů upíše za
dlučená obec spolku pro stevbu levných bytů. Vy
skyti se návrb, aby přetížená obec nesůčastoila se

zájmů stavbyohlívých jednotlivců. Soc. demokraté,
kteří chtějí stavěti maoho, čekali zpočndupod
poru, ač by spíše zasloužila podpoty obec. Pan
Krauser ovšem byl hotov rondávati z obecsího
hned. Ziízenee závodu Eraessova p. Fr. Dyalera
Jest též + sastupitelstvu. V ostení mlaví velice
málo, ale sato horlivě si zapisuje, aby byla látka
přoútokyradýchnovin.Bylo šádáno,abyse hla
soralo dle jmen. Dynter. číhal s tuškoa, jak se
bude hlasovati. Proto truhlář p. Hendrych žádal,
aby takové jednání přestalo. Nebylo všsk ma vy
hověno a proto odešel u členy komservativního
smýšloní se sezení. Vždyť se ví, še ta tužka co
spamená neriasou kontrola, ale že jest ostrým
kopím proti avobodě hlasujících. Nač ae schází
„Svobodné“ sastupitelstvo, jestliže pro svobodné
hlasování má býti mrskáno rudým bičem? Bylo
by potřebí větší samoststnosti a statečnosti u těch,
kteří s rudým terrorem nesouhlasí. Pro odchod
konservativců schůze skončena jako mescbopná
k usnášení. Soc. demokraté, kteří sa bléhováli se
odvděčují nespravedlivými útoky, měli by v přední
řadě jíti na ty kapitalisty, kteří mají = jejich
práce veliký zisk. Chudí živnostaíci však, kteří
mají sami chalupy nešlé a přes to platí veliké

přirášky, těžce mohou rosdávat z peněs, jichž BeJim nedostává.
Wy. misslo v Litomyšli koná ce vo

dnech 2—9. dubna tím pořádkem, še ve dny
všední jsou kázání ráno o 7. hod. a večer o 7, hod.
Poučení stavovská jsou v úterý pro dívky, ve
čtvrtek pro ženy, v pátek pro jinochy a v sobotu
pro maže všdy o 2. bod. odpol., načeš následuje
sv. zpověď každého stavu a drahý den společné
sv. přijímání 8 promluvou. Závěreční slavnost je
na květnou neděli odpol. o 3. hod.

Železnice ma Jlčinskku. Od té doby, co
město naše spojuje železná dráha j'číneko-tnrnov
ská a kdy sdejší rašelinné lázně šíří si chvalnou
pověst v okolí i v místech vzdálených, poutá tu
risty a cizioce vůbec místo i okolí krásami pří
rodními i památkami historickými neobyčejně bu
baté. U oás jest to zejména vrch „Železný“ 80
ařiceninami bradu téhož jména, místo staré tvrze
ena zámcích“ a „na tvrsi“ jmenované, avláště alo
— věž našeho kostela, dle všech známek velmi
starobylá, snad z XIL století pocházející. Na první
pohled vidíme, že je to stavba starobylá. Histori
ografové Jireček i Tomek soudí, že Železnice byla
sídlem žapy dobře opevněným valy a příkopy,
čemuž odporaje snámý saatel okolí jičínského,
prof. Maloch. Historiograf Sedláček ve svých
„Hradech a sámcích“ soudí, že Železnice byla
hradem nebo osadou valy chráněnou a že nynější
věž kostelní byla kdysi věží téhož bradu, která,
jak to zvykem bylo v dobách tehdejších, měls
sloužiti v bitvě a útoku za poslední útočiště oble
žených. Dle toho stávala by tedy ona starodávná
tvrz tu, kde nachází se nyní kostel se hřbitovem.
Kdy zanikla, není známo, ale pověsťndržaje dosud
tvrzení, že věž kostelní jest sbytkem tohoto pra
starého opevnění Železnice. Vlastní kostel byl ku
věži později přistavěn. Těm, kdo žijí v okolí nebo
lázně navětív“, bude tato zpráva zajistě zajímavou.

Jaroměř. Pracosní komiseodražených odborů „Zemské jednoty soukr. úředoíků v král.
Českém“ v severních Čechách se sídlem v Jaro
měři koná V. valnou bromedu delegátů odborů 2.
dubna 1911 o 1 hod. odpol. vsále hotelu „Modrá
hvěsda“ v Jaroměři. Žádáme naše odbory, by
schůzi tuto nejen delegáty, ale členstvem co nej
četněji obealaly. Bratrské pracovní komise a od
bory ostatní přátelsky. zveme.

Od Vliímeva. Zdá ce, že i u nás v cho
těbořské časti letos v tomto prvním jarním měsíci
začínají se katolíci proboazeti k šivota, Neboť na

pvní neděli březnovou sešli jeme 8e četná v Borku,
de nás navštívila trojice upřímných přátel : vidp.

farát Vlček z Heřmaně, p. zemský náš poslanec
Adam s p. Hdícím Vlkem x Klouzova. Pan farář
ukázal nám přesvědčivými slovy na našeho nej
většího nepřítele — Volnou myšlenka, ploon
podvodův a lží, která chce lida vyrvati víru v
Boha s vůbec náboženství, což však nese v zápětí
věoobecnou zkáza. Pan poslanec a p. řídicím přá
telskými slovy líčili ten nbobý stav českého lidu
doma — v Čechách, v němž musí lid, všude
jsa macešsky odatrkován, hleděti sám dle možnosti
si pomáhati. — Ktéto svépomoci, jakož i k obraně
proti vsmáhející se nevěře přispívá zvláště pro
vádění hesla: „Poznejme se a spojme!“ Proto na
den Zvěstování P. Marie jsme se zase shromáždili
všichni v Oubrově, kdež jeme na přátelská a
upřímná slova p. poslance a p. řídícího odpověděli
saložením odbočky pro Ouhrov a okolí. Přihlásilo
se skoro třicet členův a dej Bůh, aby odbočka
naše co nejdříve uvedena byla v život a nalesle
pochopení i u ostatních dosud nerozhodných kato
líů; neboť jest to krok k díla omoci V 04
šich smatných poměrech hospodářákých a k ochra
ně po otcích zděděné svaté víry. K vzácným a
milým přátelům svým voláme: „Přijďte zaseI“

Venkov jedna rodina v Kučžšicích.
U nás založena raiffeiseoka před 10 lety vdp. fa
rářem Němečkem. Pracovali v něm svorně křest.
sociálové s agrároiky ku zdaru obce. Leč nyní
někteří, jimě záleží na rozeštvání celé obce, obrali
si sa hlavní válečný stan tuto záložnu. Až dosud
byl úrok se vkladů 41/,*/,, se szápůjčekB:/,9/,. Leč
dne 12, t. m. agráraické oposlce na valné hro

madě novrhovala,
o půl procente. Zeláší
roval velitel místale: basičů.
jiš dříve o to, aby basičí nechodili na církevní 
slavnosti. Návrh ten ovšem by menesl prospěchu
žádného; ale mueil přijíti na přetřes přece,
se vzbudily sváry. Ač to třebas praskne všecko,
jen když budou klerilkálové potrestáni! Vědyť již
před schůzí horlivě oposice agitovala, aby toa
návrh prošel, jsko by neměla žádné pilnější a dů
ležitéjší práce| Marně skušené předgednictvopou
kazovalo k tomi, jsk by tahové notšdní seslabilo
a podrášelo rozvoj záložey. V okolních záložnéch
platí se ze vkladů 41/,0/, až 5*/,, tadíč pří snížení
úroků u más by de rklady vypovídaly. Konečně
po debatě velice pohnuté přijat kompromisní ná
vrh na snížení o '/,*/, To však pánům není po
ebuti, takže docela se prohlašuje, še „to musí
roabiti“ i kdyby měli ze spolku vystoupiti. Nu
— ehcete-li, pánové, „pečovati o zdar“ záložny
tak, jako na valné hromadě, pak ovšem bude pro
podnik nejlíp, když se o měj otarati přestanete.
Aspoň tak bude podán důkaz, jak ai tu jedinou
venkovskou rodinu představujete. Jak se staráte
o věci nejbilšší a nejpotřebnější, jak jste odborně
„Sapracováni“, to jest viděti s podání rsšebo ná
vrbu, aby ve žádný reservní fond oeaklédal; nechť
prý ten, který existuje (1772 K), rozdělí se mezi
členy! Prý se nemusí žádný kapitál skládati. Tedy
moudrost přímo šalomonoské! Ale uvědoziělí ku
tolici stojí pevné, masí se útrpně uomírati rosu
mům oposice. Přátelé, nedejte si porončeti od ně
kolika fanatiků! Můžeme přiblásití svoji sáložnu
k Zemakému svazu. Máme u úsiř. jednoty 23.245
K a někdy i více. Svěřme ty peníze Svasu. Není
potřebí, abychom svými vklady podporovali agrární,
tučně placené agitátory.

Budě-nolená horlivost ma Králové
městecku. Kněžický dopisovatel do rudého
»Polab. Obzoru« velice horlivě evó rozumy tiskem
šíří. Nejvíce se dopál'l, že při obec. volbách zvolen
do I. sboru náš vldp. Němeček. V rudé agitaci
nejvíce se vyznamenal p. D., který pošilhává po
starostenském úřadě. Rozumí se, že svornou po
mocí soc. demokratů s agrárníky byl sosnován rekurs.
Prý ten černý musí vyletět, i kdyby se mělo jíti
s rekursem až do Vídně. Páni Ch. a B. jeli hned
denpo volbě do Poděbrad. A teď zase rudý pisatel
přišel na jinou strašnou katastrotu. Hrozný nepo
řádek v obecním jmění! Jen uvažte: jsou v účtech
položky na uvítání nejdp. bi 28 K, na posta
veuí brány 29 Ka pilíře 18 Tak obrorským

m všecko tady bude ožebračeno. Kdyby se
ty peníze vstrčíly do lačných a řízných úst růdého

isatale, bylo by všecko jistě v nejlepším pořádku.
Prý také »boucháníc«o Božímtělezpptečné rozrušuje nervy občanů. Ale — ale! Tojste tolik

cukrový panáček? Vědyt přece vámi nehne ani
klení a křik hospodský. Vyzase staráte se o »uklid
nění nervů« soustavným štvaním, Ačkoli se »Polab.
Obzor« u nás neodebírá, zasílá se obětavě sem
zdarma sk vůli obeenímu klidu. Věru zvláštní
alianoe| Rolníci se škůdci rolnického stavu soc.

demo 1 Takto daleko dopracujot, A pak ještěněco. Když žádala ústř. jednota záložníspolek, ab
zakoupil akcie agrár. banky, tn ti pánové, kteří by
dřív proti reservnímu fondu (což se jim zdálo »hro
madění kapitálu«), hned akcie vnucovali. A pří

isam z 20. února přímo »důtklivě« bylo o to žá
dáno. Jen prý vyplnit subakripční arch! Ostatního
není zatím potřebí. My však nebereme veliké sub
vence a proto si ty akoie kupovati nebudeme, Ať
se rozdělí mezi Práška, Udržala a Zázvorku!

Hořice. V neděli, dne 26. t. m. o 8. hod.
večer pořádaly sdružené spolky křesťansko soci
ální v Hořicích přednášku „Z šivota českého
Japonce“, již poučně poutavým způsobem před
nesl a 180 nádhernými, světel. obrasy s Evropy,
Ameriky, Asie « Japanu doprovodil vdp. farář
dašický Lodvik Hora: Sál „na Doabravoe“ byl
v pravém slova smyslu nabit; še kdo lístek dříve
neopatřil, ani místa k stání neobdržele Celé zá
stapy obecenstva vybradého, které si včas nezu
jistilo vstapanky, musilo 84 vrátiti. Vysocezajímavá
přednáška byla, ač půl třetí hodiny téměřtrvala,
vyslechnata s velikou posoroostí A pan řečník
odměněn bouřlivým potleskem. Za obětavou ochota
jménem sdružených spolků křesťanských poděkoval
dp. řečníku srde ně velebný páu P. St. Kordale,
keplan bořický. Poněvadž o přednášku jeví 86
sájem všeobecný, byl dp. fečník požádáa, by před
náěka uvoji v neděli dne 2. dabne odpoledne
o půl 4. hod. opakoval.

Kladraby mad Labem. Neočekávaný,
velmi stkvělý výsledek měla obnova sv. missie ve
farnosti kledrubské; byli zde vidp. Otcové z řádu
av. Domloika: P. Augustin Stroad z Plsně a P.
Angelikas Šnoflák s Praby. Po celých 8 duí, a
to od 9.—16. břesna b. r. plnilse nejen farní
chrám Páně kladrabský, alei Aliáiníkostel v Sel
miclch, kde veledůstojní pp. missionáři táž horlivě
kázeli a sv. svátosteri přislahovali. Počet dospělých,
kteří sv. svátosti přijali, dos'oupil počtu 819, tedy
o 100 více nešli za ev. mieaie před 3 roky ko
nané. Je tedy fivot duchovní ve farnosti kládrab
ské čilý. Věecka kásnaí, promlavy při 8v. přijí
mání, cvičení jednotlivých stavů byla hluboce za
ložená, proto téš dojímavá a působivá. Tichou ko
ranou jejich bylo překrásné kásaní o Bošském



"Srdci Páně. Že všecky olavnoslí 00 vydařily —bohsdík — mení potřebí ani připomínali.
četná čestná stráž křesťanských jinochů při slav
nosti oucbaristické, tak i sástep křesťanských

anen při Mariánské alavegsti velice valy
oslavě Božského Spasitele 6 Panny ber poskvray

počaté. Trikmfální, na tisíce hlav čítající byl prů
vod na ukončenou v neděli dne 26. března, kdy
pesena byla Nejsv. Svátost po celé osadě. Nebylo
snad jednoho příbytku celé farnosti ale i ze širóbo
okolí, odkud by aspoži někdo slavnosti se nebyl
sáčastnil. Nebesa a prapory kostelní nesli místní
uniformovaní c. a kr. dvor. sloužící, průvodu uúčast
pily se též místní slavné spolky a to sbor dobro
volných hasičů s p. Jindřichem Holickým v čele
a spolek živnostenský s praporem. Školní mládež
vedl starosta obce vletp. Josef Holický a p. Vincenc
Gabriel, mistr řeznický. Po návratu do chrámu
Páně uděleno apoštolské požehuání a bohbonadše
ným pp. miseionářům za družičky poděkovals
slečna MařenkaJeklováa skvostnou kytici podala
slečna Hermípu Ruferová. Za křestanské jinocby

z č p. Rudolf Kašpar, lesní praktikant ajci z čerstvých růší nodal p. Adolf Jílek, aří
zenec při c. k. dvorním hřeběinci. Po závěrečné
„promluvě místního faráře zapěna hymna papežská
a hymna rakouských národův. Nadšení bylo obrov
ské; kéž by neutuchlo, ale hodně dloubo potrvalo!
Všichni, kdož duchovních bodův ae súčastnili, vo
lají sa veledůstojnými pány miesionáři: „Zeplsť
Bůb a Matička Boží!“

(Zasláno.)
Pan

Josef Ježek,
majitel závodu elektrotechnického

v Hradoi Králové.

Konám milou povinnost, vzdávaje Vám srdečn
"dík sa installaci hromosvodu, elektrického osvěti
"a svonkového vedení v mém domě vsorně provedené,

Dodaný materisl jest scela dobrý a v kašdém
ohledu vyhovuje. Jsem s prací Vaší cela spokojen s

oba závod Váš kašdému s dobrým svědomím doporučiti.
Znamenám 00 vo vší úctě

Bek. Hohzak,
c. k. gymo. professor.

Kathreinerova

Kneippova— 8
v

ijímejte pouze
původní balíčky so
su o jménem ne

Kathrelner

V : M —
hazn ská nedháskt„aatlkčhuhůněkaM
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poby úvěrní společnost,
i zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w-Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na. knišky=za-4ďoažih—
úrokatodlevýpovědi,

SED“ Sipžaílístky na požádání zdarma. “UW

měloty
— T

Půjčky na směnky a

Úvěry stavební.

hypoteky s úmorem.

tě otes rovlámváma. “

JARO.LÉTO 1911.

MODERNÍ

ZALOŽENO R. 1834.

A

BOHUMIL
anávrhyRozpočtyzdarmaa franko.

přenosné, velmi

PAŠTIKA,
Nejlepší odporučení.

Záruka pětiletá. | ] Záruka pětiletá.

Lidové Letáky
agitační měsíčník pro katol. hnutí a pro pěstování axornosti
a vzájemnosti všech, kdož stojí na katol. a křesť. s00.

' stanovisko.
=-———Věcnýobsah.[I] Slušnáforma.

Čís. 1.: Zhoubmost Hbernlisnam.
Cís.1.: Sociální demokracie —nepřítel.

V každém čísle četné obranné a uvědomující zprávy.
Roční předplatné:

3 ex. 06 h; 5 ex. 192 K; 10 ex. 220 K; 20 ex. 420 K;
80 ex. 620K; 40 ex. 890 K; 50 ex. 10— K atd.

Objednávky dopisnicí na:
Lidové Letáky v Prase, Lípová 65.

Odcbirejte hromndmě pro-své osady, obce,
spolky a orgamisace.

Posíliíte tím maše hnutí.

Děvěg neh-slodna
přijme se k ditku */ roku starému, která
by mohla každý den celé odpoledne až
do 9 hod. večer býti u dítka. — — —

Pla+:8- měsíčně;svačina-a
večeře..

Bližší sdělí administrace tohoto listu.

00000
Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečhivěji pracované, přesně ladící, dopuroučí

Fe. Pleskot
v Josefově!

Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basý, čela, máhdoliey, kytary, citery,
bousle, smyčce,pouzdra, podbradníký, ladičky.a:
vů560-večlieré-hadr drobed-potřeby:- nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústníve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

řesně leděné druhy. Pro slavné obce a spolky.
ubay, trabky, povelky, pemoserky. — Za-čisté:

přesné ladění seručí. Správky se rychle vyřisují"“
.

= - —



Akelevýkapitál K4,000.000. TEE L O kladyta K 17000.000. T

Česká banka filiálka v Hradci Král.
Centrála v Praze. Fillálku v Líberel. Expositnra mamichově.

Eskont směnek a faktur. AmNA
Se še Koupě a prodej cenných papírů © losů. Výměnakuponů, tažených cenných papírů, devis a valut.“ Vklady na knížky a běžný účet 4|—4| 2“ 8

mem ©Bursovníobchody. "T.:.7*
Úvěry všeho druhu.

s%| Velkoobchod uhlím a koksem. %

u u Oddělení pre uboží. “ “*
CT SMS2D| Úředníhodiny od S. do půl I., od půl 3. do půl 6. | EE VT)

s ustu“, brousící a leštcí at oj na kámen, pískovcové lomy s (ř prarenou zásobou 20 000 w*

s ? velmi dobrého pák voe 1 keré práce soch. a kam. pro stoby kostelů, ško', v řejných usoukromých budov, pomníky, brusy, žlaby atd. nabízí Jan Novotný,
9 Stanice se:.-zíp. dráhy Ostroměř. strojní kamenoprůmysl: v Újezdě Podhorním..——e>.——........... —————————"„-—,—"

Doporučujeme
nimran Nolinskou cikorku!

Gtěnému obecenstvu doporačule

sklad dobré hotové obuvi
Jan Metelka

R kéRa od

| ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV|
ZALOŽENR.1868. V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868. |

v Hradci Král.
proti Grandhotelu č. 90.

Ryze český odbornýzávod.

Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. © Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

k Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově. 4

BE Přijímévkladyna běžnýúčet,vkladníknížkya pokladn.poukázkyna úrok že |RD E- TI
Daň důchodkovou p.atí ústav sám. — Vkladní kofžky a složní lístky poštovní spořitelny zdarma.

> SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY.
Koupě aprodejosnnýchpapírů ukládacích,lovů,rent, dovis,valutatd.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jsko: Úvěry všeho draho. — Financování podniků

Čdě

AWAVAVAVA

ZL

obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktar a směnek. — Barsovní roskasy na
a všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cokrem surovým. — Výměna koponů. — Inkasso tažených
i XG papírů. — Promeesy. — Bpráva cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre
S VÍ ditivy. — Rembourení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho druha.
] o Skladiště spojenoželezniční kolojí s nádražím. —Výhodarosxpodiee. —Informačníoddělení. —Čoment.

UPPTOUPTSTCXUKYUUHELNÁ CENTRÁLA
dodáváveškerédrahyuhlí. —Anglický,belgický,vesttilský2slezskýuzthraeit.Kokzyslezské asratodoriekí. —Brikoty.

Folefen:HradecKrálové č. 9 a29, Prahač. 4506, Semilyč. 21, Turnovč. 27.
Folegr. adresa pro osntrálu, jakož | voškoré filiálky: »Kralobanka«.

K9 mem
IPO PPL MVLPLYCICTCTI ILT OTLTLTCTOTGTUTOI GTOTCPLYCSCTCTGTOTTTGOOTO OTOU varpřatp"a“

Majitel: Pelitieké družstvo tiskové vHradci Králové —Vydavatel esodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. —Tiskembísk, knihtiskárny vHradeiKrál,



Příloha
Padesátiletí Borromea.

Slavnostní řeč,proalovená vidp. Drem Fr. Beglem přijubilejní

akademii dne 26. března 1911.

Velecténé shromášdéní! Milí chovancil

V anpálech Borrommuesjest zaznamenáno
několik význačných dnů, které mají pro tozvoj
ústeva anačnou důležitost. Jest to 20, srpen
1850, kdy duchovenstvo královéhradecké die
cése, ne dachovních cvičeních shromážděné,
činilo preoí sbírka na stavební fond B:rro
mues; dne 26/1V. 1858 byl polašen základní
kámen k staré bodově ústava, který byl 1/X.
1860 otevřen. 18/III. 1900 svolil njdp. v Pána
sesnolý biskap Brynych k stavbě nocé badovy,
která byla 6 /X. 1902 slavnostně posvěcena. Na
podzito 1910 dovršilo Burromaeum GOleté své
trvání a does calavojeme tiché toto OOleté
jabilenm.

Jubilenm jest sice poněkud opozděno,
ale tím se jeho význam nezmenšil, jak doka
zuje stkvělá účast Vašeho vzácného shromá
ždění. Učastenství Vaše, velectění, kterým vy
zoamenáváte dnešní jubilejní slavnost, mohu
vším právem vykládati jako nelíčenésympathie
k zdejšímu. doma a proto mně dovolíte, abych
Vám vzdal jménem představenstva doma za
tato vlídnou účast vřelý dík a vyjevil vroucí
přání, abyste Borromaeu zachovali své sympa
tbie, nebot Borromaeum toho sasloaží. Zoám
dějiny Borromaea z vlastního názora a z vlastní
skošenosti bezmála jiš 34 léta jako chovanec
a dlouboletý jeho představený; znám starší
jeho tradice z vypravování současných svědků.
A proto chovám pevné přesvědčení, Je vycho
vávací zdejší ústav jest důležitým kulturním
činitelem ve vývoji našeho milého národa če
ského, v němž koná poctivě a čestně své cha
ritativní a osvětové poslání.

Není pochyby, že přirozeným úkolem
každého člověka jest, aby dospěl co nejvyššího
rozvoje a ušlechtění svých tělesných i dušer
ních schopností, čili aby se vz:ělaj. Vzdělání
pak není snad nějakým bmotným statkem,
který by se mohl koopiti aneb snad zděditi,
nýbrž jest výsledkem dlouholetého vychování,
t. j. práce, kteróž musí se účastniti vychovatel i
vychovanec. Co útrap, sebezapření, trpkých
chvil ano i hořkého zklamání přináší s sebou
činnost vychovatelská, může posouditi jen ten,
kdo se vychováním zabýval a kdo vychováván
byl. Činnost vychorávací se právem zve „ars
artiam“, co největším uměním, protože se vy
chovatel podobá výtvarnéma amělci, jenš zo
brasuje ideály dobra, pravdy a krásna a liší
se od obyčejného výtvarníka tím, že nemá před
sebou mrtvou puddajnou hmotu k tvoření,
nýbrž individaelní bytost lidskou, plnou života
a činnosti, která má své zvláštní nazírání, cí
tění a chtění. Žádný člověk nemůže býti nále
žitě vychován řemeslnickou nějakou Šablonou,
nýbrž individuelní a sobě přiměřerou výchc
vou. Není o tom sporu, že vzdělání jest nej
dražším a nejcennějším statkem člověka.Jisto,
že blaho společnosti záleží jen na tom, aby
jednotlivci byli náležitě vzděláni, proto lze
vychovatelskoa čionost problásiti za nejzásluž
nější činnost humánoí i kaltorní a vzdělávací
ústavy dlužno ceniti jako vzácné bašty civi
lisace.

Názory tyto o veliké ceně škol bývají
často zdůrazňovány a také všeobecně uznávány,
ale přehlíží se mnohdy, že vedle školy na
vzdělání člověka působí také jiní činitelé, jako
rodina a společnost. Tito dva čínitelé: rodina
a společnost mají na vzdělání člověka větší
ještě vliv než škola, poněvadž rodina a spo
lečnost vychovávají člověka tehdy, když již
přestává vliv školy a protože rodina a spo
lečnost působí na utváření povahy čili char
akteru, kdežtonaše moderní školetví pod vli
vem zastaralého racionalismu pěstí téměř vý
bradně jen rozum.

Rozum však není jediná mohutnost
člověka, která má býti pěstěna a v rosumo
vém vývinu nespočívá ještě vscělání, je-li za
nedbána výchova vůle. Jen v ašlechtilém eva
lada mezi vypěstěným rozumem a zušlechtěnou
vůlí spočívá pravé vzdělání. Jen hojnost vě
deckých poznatků a ušlechtěných mravních
citů činí člověka vzdělaným. Jednostranné vy
školení rozumu sepíše škodí než prospívá. „Vě
dění bez svědomí jest skázou doše“, volá
předněfrancouzský svobodomyslný zualec škol
ství, Alfréd Fonillé s opakaje tím starou vy
chovatelskou zásadu : Scientia sine conecientia
est raina animae, kterou naš Komenský vy
jádřil výrokem: „Kdo stoupá ve védomí a upadá
v mravnosti, více upadá než)i stoupá.“ Svě
domí utváří mravy a mravnost tvoří s:luý život.

Ciny lidské nejsou bezděčné a nemají
svůj důvod v mechanické nějské síle. nýbrž ,
jsou vědy výrasem vůle, která svobodné může

co se utváří v daši a co Se s oí oa venek pro
jevoje. Vůle jeat roditelkou velikých povah i
mravní bídy. Ne co dobrého víme, prospívá
Jidstvo, nýbrž jen to, co dobrého chci a ko
nám. Všechno přesypávání mozku očenými
věcmi jest pro člověka a spo.ečnost zcela ne
plodným, nevypěstísli se v chovanci tolik
mravní síly, aby, co dobrého poznal, také hle
děl ve prospěch lidetra vždy prováděti. Proto
proslalý německý vychovatel Dr. Foerster od
suzoje jednostrannou školskou výchova mc
derní slovy: „Slepé a překotně získané ohrc=
moé spousty vódumostí, v nichě všechen rozdíl
mezi hlavním a vedlejším mizí, nejsou daleko
ještě vzděláním, protože a člověka tím nebylo
ještě nic vzděláno, auí rozum, aoi vůle, ani
cit. Člověk jest ta jako živoucí slovník různých
vědomostí, jako den ode dne rostoucí katalog;
ale ve svých toohách a žádostech, ve scé vůli
jest často dítětem nebo barbarem.“

Vzdělávati se, saamená povznášeti 80
k vyšším cílům, znamená bledati cesta od níz
kóho k vznešenému, od pozemského k uebes
kéma; proto vzdělaným jest ten, kdo zná ovlá
dati své touhy, kdo dovede krotiti své pudy
a síly, které mé člověk s ner:zamnými tvory
společné. Hlavní jádro vadělání spočícá tedy
ve výchově vůle, v sebevládě, v ovládání citů
a žádostí.

A kdy se má se vzděláním započíti?
Psychologie života učí, že život bývá věrným
ohlasem dětství, že věk jinošský a možný se
vyvíjí setrvačností let mladosti. Mínění Her
derovo, že šestým rokem jest výchova člověka
dokonána, jest sice nadsázkou, ale zdůrazňoje
teké obyčejnou zkušenost, že i největší mudřec
závisí na mravním okolí svých útlých let a
počíná své vychování prvním dechem svého
života (Smiles, Moudrost života ve Váňově
výběra 137.)

Výchova v domácnosti pod dozorem
pečlivých rodičů klade pevné základy k bu
doucí povaze člověka. Než výchova rodinná
nemá jedině vliv na rozvoj povahy stadenta,
poněvadž týž záby vychází z rodioného kraba
do ciziny, dříve než povaha jeho byla ocelena.
Na studiích přestávají rodiče míti výbradně
vliv na rozvoj povahy svých dítek a v dkol
ten oastupaje výchova škclní a výchova spc
lečenská v krobu přátel a drubů, ktefí mocně
působí na povahu příkladem. A síla příkladu
bývá tak mocná, že dovede značně pozměniti
ba i odstraniti základy, položené vychováním
rodinným. Setká-li se jinoch pří vstapu do
školy a do života s druby zkaženými, zakrní
jeho povaba a přizpůsobí se mimovolně ní
skéma svému okolí. Pěstuje-li dobře založená
povaha styky se soudruhy stejně ušlechtilými
aneb sebe lepšími, nabývá vůle posily dobrým
příkladem ve svém mravoím snažení a člověk
ve svém vzdělání pokračuje.

Tím prokázána jest důležitost vychová
vacího ústavu, jenž se újímá z rodiny vychá
sejícího jinocha stadujícího, uvádí do společ
nosti sondrohů dobrých, domácí výchovou po
ložené mravní zásady pěstí a uceluje svědc
mitým dozorem a účelně sestaveným domácím
řádem. Takový studentský ioternat čili konvikt
má pabraditi stodentovi teplý, něžný duch ži
vote rodinného, má nahraditi bedlivý dozor
otcovský a zároveň starostlivou péči matčina,
má odstraňovati nebezpečí, nezkošenému mládí
hrozící a návykem má vypěstovati v duši ji
nocha studajícího zápal a nadšení pro pravda,
dobro a ctnost. Plnf-li internat tento svůj úkol,
koná zajisté důležité kulturní poslání.

Jak Borromaeum dostálo svému úkola?
Náležím k předetavenstva ústavu a proto by
bylo neskromností chváliti vlastní zboží. Ale
já jsem byl také po 7 let chovancem „Borro
maea“ a proto mám ta jistě plaé právo eděliti
svůj vlastol názor v tom obledu. Povím to
krátce: Jsem Borromaeu k stálé vděčnosti za
vázán za otcovskoa ochranu, jíž 8e mně v nětm
dostalo za mých studentských let. Pocit vděč
nosti sdílí se moou zajisté každý pravý bor
romaeista, který | životní zkašeností přišel
k správoému ocenění dobrého vychování.

Proč však se nelíbí některým chován
cům v ústavě, když jest tak dobrým ? Ustav
by se jim libil, ale nelíbí se jim domácí kázeň,
která jim ukládá jisté povinnosti a obmezuje
je ve volnosti, jaké mohou užíti v nestřeženém
bytě studentském. Ústav však nemůže 8e vzdáti
své discipliny k vůli rozmazlenosti nebo D6
rozamu jednotlivců, protože disciplina jest
prostředkem, který utožuje vůli, zkouší povahy,
vede k gebevládě a k pravéma a opravdovéma
vzdělání. Disciplina žádá poslašnost od cho
vanců a poslašnost prokazovaná jest součin
uost člověka na vlastním vzdělání. Kde není
poslušnosti, nemůže ne výchova zdařiti. Když

Goethe kdysi navštívil své příbuzné a všichni
vnoukovése chlubili svými věcmi, které darem
obdrželi, přinesl jeden z vsnoků svůj památník.
Goethe převracel listy v památaíku, až přišel
ca dvě stračná slova, která tam jeho přítel
Zelter napsal. Slova ta zněla: „Uč se poslou
chat“| A Goethe zavíraje kniha pravil: „To
jest to jediné moodré, co js.m tu nalezl.“ Po
elašnost vede k seberládě a ke vzdělání, proto
kdo nechce v ústavě posloachati, nechce býti
vzdělán. .

Proč však také veřejnost jeví někdy
zaujatost k Borromaea? Příčinou toho jest
křesťanský docb, jímž jest ústav řízen. Does
bývá náboženský duch v české veřejnosti pod
oceňován. Ale ne právem a důvodně, nýbrž z ne
pochopení cíle života. Dae3 ovládá i veřejnost
českou hborečná snaha zvýšiti materielní kul
tora a zvýšiti pozemský blahobyt, ale přitom
se úplně zapomíná na kultaro voitřní. Učinili
jsme zaačný pokrok na poli hmotaém, ale ne
pokročili jsme úměrně ua poli mravním. Lidé
se stali zámožnějšími, nestali se lepšími a co
hlavoí: Šťastoějšími. Ště-tí člověka nezáleží
v tom, když přilne k bmotě, nýbrž právě
v tom, když dovede svého ducha odpoutati od
bmoty.

Zvrácený ten názor o úkolech človéka
pohrdá náboženstvím jako zbytečným balastem
při materielní koltaře a proto tento zvrácený
názor životní pohrdá také naším ústavem,
který si nadepsal nad hlavním vchcdem starou
pravda ©vychovatelskou: „Initium sapientiae
timor Dei“ (Počátkem moudrosti jest bázeň
Boží).

Ano, náboženství jest důležitým činitelem
výchovným. Filos.f Tolstoj napsal v knize
„Krahb četby“: „Jedna z nejhlobších pověr jest
pověra vědeckých Jidí, že člověk může žítí bez
náboženské víry. Člověk bez náboženství jest
zrovna tak nemožný, jako jest nemcžný člověk
bez sidce. Náboženství jest nejvyšším a nej
ušlechtilejším činitelem při výchově člověka,
jest největší síla civilisace.“ Jest patrno, že
Borromaenm se nemůže vzdáti k vůli někte
rému nerozomovi náboženského svého základa,
který všemi rozamnými lidmi byl vždycky
uznáván za nejlepší výchovný prostředek, nýbrž
musí jíti přes nepřízeň doby svou vytknotou
ceston, protože jest Bohu, církvi i národa zod
povědno za svou činnost. Že jednou tato čipnost
v době nastávající společ nské nekázně a wrav
ního úpadku bade plně s pochvaloa oceňována,
o tom jsme dobře přesvědčeni, jako jsme pře
svědčeni o konečném vítězství deptané dosud
pravdy.

Vážené shromáždění! Měl bych ve své
slavnostní řeči nastíniti historii ústava a ovósti
konkretní příklady o zdárných výsledcích
„Borromaea“. Nemobn však do rámce dnešní
slavnosti pojati rozšířenou kroniku ústavu.
To jsem ačinil spiskem, který jsem před 9
lety vydal tiskem při přestěhování ústava do
nové zdejší budovy.

Domnívám se, že jsem ačinil zadost svémo
úkola, když jsem nastínil povšechnó progra
mový úkol „Borromaea“ a když jsem vytkl
stavovisko k objektivnímu posuzování činnosti
ústavu. Pronáším jako starý borromaeista
vroucí přání, abyi v příštím BOletí Borro
maeom plnilo se stejným zdarem kaoltorní svůj
úkol, aby Bůh mu žehoal a duch sv. Karla
v něm vládl, aby z něho vycházeli charakte
rové, kteří se stanou platoými členy společ
nosti ke chloubě církve a ozdobě vlasti.

Kostelní práca
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a golidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradei Králové.

Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Kulturní jiskry.
Nová legenda e šivotě sv. Cyrilla,

apoštola Slovanů. Unionistickýčasopis„Apo
štolát sv. Cyrilla a Methoda“, vycházející v Kro
měříši, přináší v dubnovém čísle s péra dra Frant.
Přikryla, jenž v minulých prázdninách podnikl
vědeckou cestu na Balkán. pátraje všude po pa
mátkách po sv. bratřích soluňských, Cyrillu a
Methodovi, článek o nové, dosud neznámé legendě,
vypisující život velikého filosofa, apoštola slovan



ského sv. Cyrilla. Objev učinil učený slavista
rodem Moravan, p. Vlad. Sls v arebivu chilendar
ského monastýra u Perevloky na sv. boře Atboně.
Rukopis legendy má nápis: „Paměť i žitije blaže
nago učitelja našeho Konstantina filosofa prrago)
oastavnika slovensku jezyku“ a pochází pravdě
podobně z X.—XII. stol. Obsabuje mnoho zají
mavostí k doplaění a objasnění dosad saámých
legend oyrillometbodějekých. Novou tato legendu
s úvodem, převodem a oceněním její historické
ceny vydá Akademie Velebradská, tato učená
společnost pro sblížení církve východní 8e sápadaí,
jejíž druhý svazek od P. Snopka, hájící pravověr
nosti sv. apoštolů slovanských, dochází všeobec
ného úznání j za hranicemi u prvních slavistů,
zabajuje důstojně řada vědeckých publikací,staví
se na roveň prvvím vědeckým akademiím ovrop
ským a přispívá významně k objasnění nejdůleži
tější nábožensko-kultorní epochy u národů slo
vanských.

Docentury slovanských jasyků na
umiversitě římské. Jak sděluje „Srbobran“,
zavedeny budou co nejdříve na universitě římské
docentary pro jazyky slovanské, nejprv pro ruštinu
a srbštinu.

Slovanský jih. Nakladatelské družstvo
Máje vydá v prvých dnech měsíce dubna přírační
koížku cestovní pro české turisty, kteří tonží po
znati krásné kraje slovanské na březích Jaderského
moře. Příručka tato bude 8e jmenovati Moře
Adriatické a obsáhne Chorvatské Přímoří, Dal
macii, Černou Horu, Benátky a východní břeb
itelský s ostrovem Korfu. Kniba vyjde jako Slo
vinské Alpy, vydané roka lonského, péčí Českého
odbora Slovinského Alpskóuo družstva za redakce
pp. dra V. Dvorského a dra B. Franty. Pro Čes
kého turistu očiní všecky německé příručky zby
tečnými.

Katolická Učitelka nazývásepravidelná
příloha měsíčníku „Eva“, jehož doposud tři vyšlá
čísla vynikají bohatým a vybraným obsahem. „Evu“
všem katolickým ženám a dívkám, zejména pak
naší venkovské ženské omladině doporačojeme co
nejvřeleji. „Eva“ stojí ročad K 3.—. Olomono,
Dolní nám. č. 17.

Svatý týdon vmalém farním kostele.
Napsal Dr. František Hrubík. Cena 1 K 650h.
Vyšlo jako 1. číslo Koibovny „Cyrilla“ nákladem
„Obecné Jednoty Cyrillské“ v Praze. Tato knížka
vyhovuje znamenité dávno cítěné potřebě. Jsou
zde praktické pokyny, jednoduché a přitom velmi
účelně volené zpěvy, takže i při malých chrámech
obřady Svatého týdno při skrovných prostředcích
mohou se vykonati důstojně a liturgicky správně.
— 38.číslo „Ogrilla“ přináší úvaba dra Cyrilla
Sycbry o Steckerově „Missa Bolemmie“. Nalezáme
zde dokončení Orlova pojednání o písni „Nastal
nám den veselý.“ Otisknuty zde pěkné zpěvy pro

zelený čtvrtek a Velký pátek, komponované odJos. Vomáčky.

Český slovník bohovědný. Právěvyšel
nákladem V. Kotrby 13. sešit (od slova „aguilla“
až po „Archdekin“. Podrobně, s nejnovějším vě
deckým aparátem jsou zde probírány příslušné
významy. Dobře vybrané obrazce doplňují sname
nitě část textovon. Zkrátka vydavateletvo i učení
odborníci věnují slovaíku tolik píle, še bude mo
hutoým pomníkem české thoologické vědy, z níž
budou hojoě čerpati poučení i učenci odborů jiných.

Dvě časové kmiky. V.B. Pavlík-Sychra,
rodák černilovský, který jest redaktorem křeať.soc.
„Hlasu lidu“, sepsal román „Zelení krkavci“ v
němž líčí činnost agrárníků na našem vevkově;
jest zdrcující kritikou strany agrární. „Jitřenka“
vydala též jeho sociální povídku „Osm hodin
denně.“ Zde jsou formou poutavou provedeny dů
kasy, že dělník může čekati sdar pouze ve straně
křest -sociální. Kojhy ty ovšem jsou tendenční.
Leč nadto jeví 8e autor jako hluboký psycholog a
bystrý malíř lidekých postav. Přitom dbáno dobře
pravidel uměleckých, takže obě knihy jsou četbou
zajímavou, prospěšnou, záživnou. Oba spisy jsou
mistroou apologetikou křesťanských stran politi
ckých; hodí se dobře i našim organisátorům, po
něvadž se zde vyvracejí dovedně námitky nepřá
telské. V lidových našich knihovnách by nikde ty
spisy acházeti neměly. „Zelené krkavce“ lze ob
jednati v administraci „Hlasu lidu“ v Čes. Bu
dějovicích. Cena 1 K 60 b franko. Nechť pilně
knihy ty čtou všichni, kdoš se hlásí k praporu
katolickému!

Klestormann ©pokroku a křesťan
ství. „Jsem pokrokový človék, můj drabý“, píše
spisovatel ve svém spise Obrázky z Blat a Hlu
bocka na str. 187—186, „přesvědčeněpokrokový,
ale necítím se pokrokovým ve smyslu těch, kteří
vidí v křesťanství překášku vývoje lidské společ
nosti, kteří mluví o jedu, přišedším k nám z Judey,
kterým ohrám av. Petra v Římě zdá 60 býti ro
tundou objímející velkou tančírnu a kteří vůbec
popírají umění křesťanské. Tak však já nenasírám
na vývoj naší společnosti, naší kultury s našich
duševních potřeb a jsem, donfám, v dobré spo
lečoosti, ježto Goethe, Winckelmana, Byron,
Bulver, Bourget atd., kteří snad také něčemu 8e
přiučili, poblížejí na Řím křesťanský ne-li stejně,
tož aepoň podobně jako já. Ti jsou ovšem sasta
ralí, skoro předpotopní; moderním v očíchjistého

drubu naších pokrokovců jest zato našemu věku
vzdálený olsuř Julian, řečený Aposteta, kterého
já zase pokládám za typického spátečníka.“ -ave

Pro májové pobožnosti
chystáme

důstojnému duchovenstvu
= ©milé
překvapení

tiskem původních

překrásných kázání
p. gymn. prof. Fr. Kohouta v Čáslavi:

České drahokamy

v koruně Královny nebeské,
32 rozjímání májových ze života českých

patronů.

Obsah těchto do historie české zasahujících
kázání, odporučí krátké obsahy jejich nejlépe:

1. Koruna Svatováclavská a národ Český.
2. Sv. Václav — vlastenectví.
3. Sv. Cyrlll a Method — svornost.

4. Sv. Ú — statečnost.5, Sv. Vít— bdělost.
6. Sv. Ludmila — zbožnost.
7. Sv. Vojtěch — horlivost.
8. Sv. Volígang — svědomitost.
9. Sv. Prokop — zdrželivost.

10. Bl. Milada — čistota.
11. Bi. Ivan — tichost.
12. Jindřich Zdik — bohabojnost.
13. Sv.Benedikt s bratřími — spokojenost.
14. Sv. Zikmund — trpělivost.
15. BI. Česlav — poslušnost.
16. Bl. Zdislava — kajícnost.
17. Sv. Kosmas a Damian — obětavost.
18. Sv. Hroznata — vděčnost.
19. Ondřej — vytrvalost.

, Sv. Hedvika — oddanost do vůle Boží.
21. BL Anežka — pokora.

Arnošt z Pardubic — útrpnost.

Sv.jan Nep. — mičelivost.an Lohel— snášenlivost.
v. Norbert — smířlivost.

Adam Kravařský — upřímnost..
Sv. Josef — pracovitost.

ji edřich — šetrnost.

S

an Nep. Neumann — střídmost.
v. Klement Maria — miírnost.

31. BL.Jan Sarkander — věrnost.
32. Panna Maria — palladium národa Českého.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Různé zprávy.
Stoupání kultury pod štítem zed

mářstva. Samou úřední statistikou sjištěno, že
roční průměr vražd v Italii činí 2612 a vražed
ných pokusů a útoků s poraněním 86.598, t. j.
B4krát více nešli na příklad v Aoglii. V době od
roka 1880—1900, tedy ve 20 letech napočetla
soudní statistika více nežli 2 milliony poranění a
97.000 vražd, od r. 1900 však stoupla zločinnost
měrou, še v jediném roce 1904 bylo 3011 vražd
a osobních poranění 94.703, kdešto podvody, lou
peže a vyděračetví, mimo obyčejné krádeže bez
násilí, byly v témže roce pouze 8462. Ovšem tedy
spolehlivější jest statistika soukromá, která udává
průměr útoků s nebezpečným poraněním na 100.000
a vražd na 4500 za každý rok. Vraždy a pora
nění atřelnou sbraní a jinými prostředky činí pouze
16 procent, kdežto ostatních 85 procent připadá na
nůž anebo dýku. Pod vládou macešky přemýšlí
se všelijak, jak by se dala sjednati náprava bez
použití důsledné nábošenské výchovy; ale pokusy
končí takovým nezdarem, že perspektiva jest stále
temnější.

Pětrosí politika Hacharova. Položili
jsme vám otázku, Machare, zdaž se to srovnává
i třeba s pokrokovou morálkou, aby člověk skrz
na skrz mravně pošramocený hrál si pokrytecky
na směrodatného mravnosta a jiným lidem bledal
v očích třísky při svých trámech vočích. Vy jete
na ta otázku neodpověděl, snad jste v ní větřil
selenou šňůru, a místo odpovědi vyčetl jste zase,
ale nedokázal, celou řadu chyb klerikálních, které,
jsou-li obybami, nemohou býti ani vám dovoleny.
Nenapadá nás nějakým způsobem vás napravovati,
protože nám v nynější rvavé pose jen prospíváte,
ale chtěli jsme jen veřejsost upozorniti, že je to
bezpříkladným pokrytectvím, když někdo polyká
velbloudy a při tom cedí komáry. Nepatříme do
sástopu obmezených vašich obdivovatelů, proto
budeme teké od vás požadovati takové chování,
které musí míti i průměrný polointelligent. Několik
sbírek básniček nikterak vás neopravňuje k dispensi
od normálních forem slušaosti. Posloužíme vám
všdy správným zrcadlem, kdykoliv začnete upadati
ve formanské spůsoby. Tou dobou ovšem udílí

SBYPIBBĚER

vám lekce přítel Hašlar. Zase doklad k vaší

eblabivosti, še nejlopěl lidé současné dob7 jeoevašimi přáteli.Kudrnáč a Hašlar jeou sajisténej
lepší lidé!

Výsledky sčítání lldm. Zatímnívýsledky
sčítácí lidu s SI. prosisce 1910 byly právě ú
střední statistickou komisízjištěny. Přítomné oby
vatelstvo v královatvích a zemích na říšské radě
sastoupených obnáší dle tohoto zjištění £8,567.898,
t.j. o 2,417.190 nebo o 92, více nešli při sěl
tání z r. 1900; obyvatelstva přibývalo tedy 002%/,
ponenábleji nežli v desítiletí 1890 —1900. Nejvétět
přírůstek v posledním dosítiletí mají (oebledě
k mšetekému území terstskému s 285 proc.),
Istrie s 169 proc., Dolní Rakousy (vshledem na
Vídeň) 139 Vorariberg 128, G-rico Gradiška
194 proc., Solnobrady 11 proc., Slezsko 112
proe., Tyroly 11:0 proc., Halič a Bokovina 97
proc. Naproti tomu mají malý přírůstek: Dalma
cie 8:6 proc., Morava aeKoratany 76 proc.,Čechy
7-2 proc., Štyrsko 6:3 proc., Horní akonsy 62
proc. a Krajina 33 proc. Dalším zpracováním bude
vysvětliti, kterou s těchto tří příčin, zdali číslem
porodů, úmrtoostí nebo stěhováním byly přivoděny
tyto číslice přírůstku po moché různé též zvláště
vůči periodě 1890—1900. Obyvateletva v Haliči
bylo v době sčítání lidu 1910 8 milliomů, v Ce

b 677 mil., v Dol. Rakoasích s Vídní 86
mil. — V Bosně a Hercegovině je celkem občan
ského obyvatelstva 1,895.678 duše, cof je proti
roka 1895 přírůstek 827581 duóe, t. j. 2009 pr.

Z katolického světa. Y „Čecha“ uve
řejněno bylo provolání k utvoření svazu katoli
ckých spolků ženských v královatví Českém. Do
svazu přihlásilo se ož předem 16 ženských spolků
8 počtem členek přes 8000. — Dražetvo katol.
doma ve Valašském Meziříčísakonpí buď stavební
plochu nebo dům. — Ke kartelu katolických aka
demických spolků německýchv Koiinó nad Rýnem
přistoupilo 7 dalších akademických spolků, čímž
počet členů kartelů katolických akademických
spolků dostoupil 10000 členů. — Biskupové por
tagalští tvrdí, že protikřestenské pronásledování
neděje ae v sonhlasu 8 vůlí národa, protože dlo
sčítání lidu £ r. 1910 z 5,423.132 obyvatelů pot
tagalských 5,416.204 udali vyznání katolické. Tedy
pít a půl milionu katolíků portugalských dovoluje
6.928 protikatolíkům vybnati jesuity, arošiti jiné
řády v semi, odstraniti u soudů přísahu ve formě
náboženské, zakásati svěcení dnů svátečních atd.
— Ve Spojených státech jest nymí 14,618.761
katolíků, což znamená přírůstek 217.734 katolíků
ročně. S katolíky oa Filipinácb, na Portoriku a
Havaně jest jich 22,886 027. Katolíci vydržují tu
4972 farních škol s návštěvou 1,237.261 dítek,
přes 200 kollejí, 82 církevních seminářů a 700
dívčích akademií.

Největší leď ma světě. Dvakrát tak
dloubá, jako položená Svatoštěpánská věž, vytla
čuje 60000 tun vody, 11 poschodí vysoká, 84
miliony kg. těžká. Obrovské toto dílotechniky
dokonává se právě ve stětíoské loděnici. Bude ta
plovoucí městská čtvrť. Tato loď bude míti
délku 268 metrů. Nad 11 patry bodou k nebesům
trčeti 3 ohromné komíny. Dosavadní největší loď
Německa „Doutechland“ má v délce jen DO4 m.
K dosažení její výšky musilo by ae 12 22—26
metrových vysokých domů na sebe postaviti. Bes
strojů a kotlů kolos ten váží 34 milionů kiloge.
Do této lodi vejde se 5000 lidí.Jest uvnitř skvostné
zařízena. Na vrchní plošině v déloe 100 m. bude
zařízen salon pro dámy, salon pro kuřáky, veliký
restaurant, simní sahrada a veliká síň. Kdyt
venku bude řádit bouře, budou si lidé v zimní
zabradě bověti mezi palmami sa zvaků hudby
uprostřed vodotrysků. Za jseného dne bude se
seděti venku v rozkošných loubích. Besdrátový
telefon bude k pohodlí všech. Jídelna rosprostírá
se do drou pater. 7000 pasatérů segedne 80 V jE
delně. Na lodi budou nejen koapelny, ale i plo
várna ve slohu pompejánském. Koupelna opatřena
je vodou pozemní, die přání studená nebo teplá.
Pasašór hned po probuzení na svém stolku spatří
jídelní listek. Radovánky všeho drahu budou se
denně atřídati. Avšak i sde žravé a dravé vlny
budou číbati, jak by toboto Lovistbana pohltily,

94 mililomykorun za jodnu cestu
po moři. Velmi nákladnou cestu ke koranovaci
anglického krále s královnou vykoná dražina 50
amerických millionářů, kteří si ku své costě ná
jali loď „Olympii“ společnosti Bed Star Line,
která je s nejvótěích lodi na světě a právě se
dostavuje. 8000 dělníků pracuje kvapem na vy
pravení lodě, aby tato mobla býti spuštěna na
moře o celý měsíc dříve, než jak bylo stanoveno.
Loď bude úče'ně pro pohodlí oněch šťastných 60
smrtelníků a jich rodin zařísona, coš vše státi
bude 6 millionů dollarů čili přes 24 mil. K.

Čechové ma Havkaze jsou jednsk roz
ptýleni po městech, veenicich a „stanicích“ (ko
zácká sídle), jednak tvoří u Novorosaijska na
Černém moři ryse české vesnice. První skupina
je povoláním velmi rosmanitá, nejvíce jsou to
průmyslníci a mezi těmito na prvním místě pivo
varníci. Hmotaé poměry tách, kteří přišli první,
jsou nyní velmi dobré, někteří mesi českými
aládky na Kavkase jsou dnes milionáři. Jsou však
na Karkazei chudé rodioy české, a to takové,
jež přišly buď nedávno a s prázdeem, nebo ze



mmějí se achytit, nejsou houževaati ašetrni. Čeští
průmyslníci za seboa volejí české dělníky v tom

fenvědčení, že nad českou práci lepší nedostanou.
Konečně mezi kavkaskými Čecby jest též maoho
učitelů, úředníků, inženýrů, ano i bodnostáři eír
kevní, ovšem kdož přijsli pravoslaví a ruské 
danství. R. 1897 Čechoslovanů na Kavkaze bylo
aa 3900. Národní uvědomění u uěkterých jest
chabé nebo zcela šádné — myslí jen na obchod.
U většiny však uvědomění české jest živé, Ale i
uvědomělí Češi tíbnou společensky ku zdejším
Němcům. Poláci raději obonjí s Čechy než 8 Rusy.
Intelligence vůbec Čecbů si váží. Ale lid Čechy
počítá k Němcům, ač Němec mu soačí vůbec Ci
since ; Poláky však rozeznává. U Novorossijska
je 8 vesnic českých. Kromě toho jsou i české
chutory (jednotlivé dvorce) mezi ruskými roztrou
šené. Na první pohled poznati domy rázu českého,
zvyky české ae zachovávají. R-eky neumí dobře
nikdu; neš by se učili rnsky, ruději své sousedy
ruské učí česky. Náboženství jsou vesměs kato
lického až os malé výjimky; někteří z prospěchu
pro úřad přešli k pravoslaví. Fary jsou však jen
dvě ; ostatní osady mají jen zvonice. O nábožen
ství se však málo starají. Rodioný život jest velmi
spořádaný; žení 6e jen mesi sebou. ekové a Ru
sové okolní jsou proti nim chudáci. Češi jsou
nejen doveduí zemědělci, ale i obratní řemeslníci.
Ale povahou jsou slabí, nedrží slova, jsou chy
tráčtí a namnoze příliš pijí. A kromě toho, ač
rádi čtou s daleko ei chodí vypůjčovat knih a
novin, Sami Bi nic nekoupí a ničeho neodbírají,
ač by mobli. Němci osadníci sa to skoro každý
má svůj časopis. Osada Tekos byla kdysi většinou
polská, ale česká menšina ji počeštila. Sem tam
čeští osadníci mají své hudební sbory a kapely,
Jež jsou zvány do celého okolí.

Tisk bez tiskařské čermě. Předrokem
upozornil „Chambres Journal“ na blížící se revo
luci na poli knihtisku. Zdá se, že tato předpovéď
se nyní potvrsuje, neboť „Technical World Mag:
sine“ dosti přesně udává mnohé podrobnosti 0
vynálezu tisku bez tiskařské černě a to pomocí
elektřiny. Tento vynález pocbází od jistého an
glického inženýra. Při elektrických pokusech ná
hodou přitiskl penís, jenž padl ne stůl a málem
by se byl zakutálel, k vlhkému papíru na kovové
podložce a současně bo přimáčk] také na nejso
lované elektrické vedeni — a ke svému velkéma
podivení spatřil, še se peníz otiskl jasně v hnědé
barvě na papír. To se stalo as před dvanácti
lety. Již před deseti lety dařily se mu pokusy
a vynálezem ne tomto pozorování zalošené tak,
že pomocí elektřiny mobl vytiskoouti koihu, k je
jímuž vytiskoutí nebylo ažito tiskařské černě,ale
on eltěl evůj vynález dříve, než ho dá na veřej
nost, tak dalece zdokonalit, aby mohl býti užíván
ve velké míře. To se mu nyní podařilo. Daešní
jeho stroj nepoužívá více vlhkého papíra, ale su
chébo, který prosycen jest chemikaliemi. Kterých
látek jakožto přísady se užívá, chová Ge prosa
tím v tajnosti, jeou prý ale neobyčejně laciné
Tyto chemické látky se smicbají již při výrobě
papíru do papírové kaše. Při tomto novém způsobu
tisku stal se nyní cylindr i e tím složitým systé
mem válců, nejšpinavějším to a oejchoulostivější m
dílem stroje — zbytečným. Sasba plsma vyvolává
na impregoovaném papíru tím způsobem černý
otisk, že papír běží po desce kovové jako podklad
a zároveň jde elektrický proud sazbou. Podle
drahu kovu, který za podložku slouží a zároveň
podle impreg:ace papíru mohou býti všechny
druby barev vyvolány, aoo jest dokonce možno
umělecké dílo v barvách tak reprodukovati, še od
-dobrých fotografií nejsou k rozeznání.

Všelices. Miliardář Carnegie věnoval ja
ponské aniversitě Wasode v Tokia 4 mil dollarů

„s toho důvodu, že br. Okama, zakladatel univer
Bity, sasasoval se stále o mír. — Vídeňský svě
tící biskup dr. Marschall pochován byl 37. t. m.
— „Volná škola“ konals v sobotu a v neděli val
nou hromadu. Předsedal žid baron Hoch a řečnil

-žid Heřman Bahr. „Volná škola“ má 216 míst
ních skupin s 30.000 členy, mesi nimiž jest 69

poslanců. — Při požáru novoyorkeké továrny na
celuloidu zahynulo na 150 osob. — Ministerstvo

-války ve Spojených Státech zahájilo neobyčejnou
činnost, jejíšto účelem jest opevnění ostrovů Ha
vajských stejně jako Panamya jiných míst, která
jsou v nebezpečí napadení se atrany Japonců. —
V Segediněusadilase novámodistkaJullez Eich
bofa, baronesa s Haseborgů—Battnerová, jejíšto
rod je příbuznýms panujícím rodem s Habsburgů
z doby, kdy tito byli ještě pouhými brabaty. —
V r. 1910 odesláno bylo prostřednictvím poštov.
úřadů Spojených Států do Italie spořivými vystě
bovalci 26 mil. dollarů. — V českobudějovickém
biskopském chrámu vypukl minulý týden v po
stranní kapli oheň, který tuto se vším sařísením
i se starobylým cenným obrazem (za 10.000 K)
sničil. —Američtí obchodníci podniknou letošního
jara studijní cesta do Evropy. — V americkém
městě Iodianopolie ve státě Iadisna usnesla 8e
sama od sebe městská rada, vydávat úřední vy
hlášky, určené pro obecenstvo také ve slovinském
Jasyko, poněvadž tam žije snačná slovinská men
Šina. Jak jinak jest tona v Rakousku! — Vláda
pruská jest povně odhodlána dále pokračovati v 0
sídlovací politice v Poznaňska. Právě nyní jedná

. 80 o koupi několika statků a o převzetí panství.

Soelalistický torrorism v Čermovi
eleh. Redaktor křesťansko-soelálníholista v Čer
novicích „Bukoviber Volkeblatt“ přepaden byl
v redakčních místnostech 60 soudraby. Redaktor
držel v šachu soudraby obrožující ho revolverem.
Proti účastníkům přepadoatí zabájilo státní ná
vladnictví vyšetřování.

Co je poplatkovýekvivalent? Při
převodu mejetku, který u osob fysických je po
měrně velice častý, platí se určité daně ve prospěch
státu. Jsou to tak zv. daně převodní. U korporací
u osob právnických majetek se však tak často
nepřevádí, jako u os»b fysických, a tím přiclází
stát o yto daně. Náhradou za oě jest tedy daň
zvaná ekvivalent poplatkový, což je tedy daň
z majetku právolckých osob, která se platí za
každé 10leté období. ve kterém majetek ten
v rukou právnické osoby byl. Poplatkovému ekvi
valentu podroben jeat jak majetek nemovitý tak
majetek movitý a jejich příslušenství, a též všechna
práva, která mají význam majetkový. Platí se pak
£ nemovitostí a jejich příslušenství daň 39/,, k níž
přirazí se 250/, přirážka z této daně a zvláštní
procenta jakožto příspěvek školní. Ze jmění ms
vitého a jebo příslašenství platí se 1'/,“/, daň
s přiráškami stejné výše jako u nemovitostí. Za
základ pro vyměření tohoto ekvivalentního po
platku sloaží skutečná cens, jakou majetek obce
má. — Ekvivalent neplatí obce: 1. Ze všech ne
movitostí osvobozených od placení daně pozem
kové a domovol. Takovými budou na př. školy,
chudobince a pod. Nejsou všsk osvobozeny od
poplatkového ekvivalentu takové nemovitosti, které
jsou pouze osvobozeny od zepravování daní těch,
jako na př. novostavby a pod. 2. Z nemovitostí,
které jsou sice vlastnictvím obce, k nimž však
právo užívací přísluší určitým oprávněným use
dlostem (na př. pastviny tvořící obecní statek.)
8. Z movitého jmění, jehož úšelem sloužiti jsst
účelům homanním, dobročinným a vyučovacím.
Takové jmění musí účelům těm býti věnováno tr
vale a závazně. Přiznati dlužno veškerý majetek,
ať si už od poplatkového ekvivalentu je osvobozen
čili nic.

Konajte svoji povinmesti SekretariátMatice Cyrilio-Methodějskérozeslal od ledna roku
1911 přes 500 sběracích archů, z nichž dosud
vrátilo se jich sotva 29! — Neotálejte nikde se
sbírkami a proveďte jel Čím dříve, tim lépe.
Letos rá býti počato se stavbou, poněvadž příštím
rokem masí být otevřen již I. ročník, nemá-li celá
akce opětně na několik roků býti oddálena. Výbor
však tak těžkou zodpovědnou ua se vzíti nemůže,
by počal stavět, maje sotva čtvrtinu potřebného
kapitálu. Ještě čtvrt millioou korun chybí, jež
ebírkami mosí býti kryty. Lid náš rád obětuje,
neb sám cítí již, jak mejvýš důležito jest beslo:
„Pro katolické dítě — věřící učitelel“ Pomozte
vybudovati nám katolický ústav učitelský, pomozte
sachovati budoucí generací církvi katolické!| Pro
veďte sbírky a pamatute vědy a při ksždé pří
ležitostí na „Matici Cyrillo-Methodějskou“ v Olo
mouci.

Všem, kdož zaměstnávají žemy a
dívky s jm odborným vaděláním.
Zemská umísťovací kancelář pro ženská povolání
vyšších kategorií v Praze-II, Spálená ulice č. 21,
amístaje zcela bezplatné vychovatelky, domácí
učitelky, pěstounky, elečny k dětem, paní k race,
hospodyně atd. Též všecben ženský personál úřed
nický, písařský a obchodní, jako: advokátní úřed
nice, komptoiristky, újetní, pokladní, costajíc!,
prodavačky s průkazem způsobilosti, při ímací
dámy u lékařů, fotografů, absolventky uměl. prů
myslových a malířských Škol, i skoušené ošetřo
vatelky nemocných. V zásnama jsou vedeny též
učitelky literní i odborně vzdělané a skoušené
učitelky řečí, hudby, malby atd. ku soukromému
vyučování v rodinách (hodiny). Úřadaje se od 8
do 12, od půl 3. do půl 6. Zprostředkování míst
je pro obě strany úplně bezplatné. Naše kraby
zaměstnavatelské žádají se tudíž, aby opatřovaly
si potřebné efly jen v této zemské umísťovací
kanceláří a tím ušetřily uchasečkám z větší části

hazovačských kancelářích za místo platiti. Na
kancelář doblíží jak výbor zemský král. Českého
prostřednictvím svých orgánů, tak i zvláštní komise
dosorčí sestávající z delegátek čelných ženských
spolků a organisací.

Bazar v Praze. O svátcíchvelikonočních
ve dnech 6. a 17. dubna 1911 koná se v do
lejších sálech Žofinekých bazar. Výtěžek věnován
je na stavbu nových varhan v chrámu ov.Igoáce
v Praze. Krásný tento chrám má nádhernou aku
stiku, jaké snad jinde v Prase vůbec ani není.
Zasluboje tudíž, aby měl stroj dokonalý. Však
kostel je chud, dům jesvitský, který jej spravuje,
nemá ani haléře jmění, živ jsa v pravdě podle
evangelické chudoby jea z almužen a svých den
ních prací. Varhany mohou tudíž býti zřízeny jen
z příspěvků lidu a z podpory náboženské matice.
Pražané, dejte dárek a přijďte na bazar! Stroj
bude pro Vás a Vám také zůstane! ©Dossvadních
varhan, starých 200 let, nelze již spraviti. Za ba
zarový výbor dámský: Otilie Horpinková, vdova

lékaři. Anna Friedrichová, chot řiditele. Ana
Kožená, vdova po advokátovi.

Slovamoko naswa=, - -.
břesna t. roku konala se za značné účasti člen
stva III. řádná valná hromada Českoslovanské zá
ložoy v Praze, již zabájil a řídil předseda školní
rada dr. M. Kovář Paa dr. Fr. Svojaík předčítá
zápis minulé valné hromady a uděluje, Že za re
sigaovavšího člena představenstva dp. Fr. Jukla
byl do téhož povolán prvý oábradoík p. Jos. Ho
vádek, majitel papíraického závodu v Praze. O
činnosti záložny za r>< 1910 přednesl správa p.
předseda dr. M Kovář. Vo své zprávě konstatuje
B potěšením vzrůst veškerých obchodů zálošny
proti roku 1909, děkaje členům představenstva a
dozorčíradyza obětavéa obozteiávedeníústavu,
jakož i všem přátelům astoupencům našim, kteří
ústav náš v těžkých začátcích podporovali a přeje
si, aby teoto rozkvět ústavu byl vzestapný a tr
valý. Na podnět p. důchod Brože projevili pří
tomní povstáním dík př.dstavenstvu a dozorčí
radě za vzorné vedení záložny. Dp Pilík, kaplan
z Kladna, dotazuje ge, jakým způsob-m vyřízen
byl návrh na minulé valné bromadě učiněný v
příčině úvěra pro živnostoíky a zda zakládá zá
ložaa úvěrní dražstva živnostenská Dr Fr. Svoj
sík odpovídá, že záložna n:může sama tito druž
stva zakládati, pokud však o poskytoutí základ
ního úvěru byla požádána, vždy vyšla co nejo
chotaěji vatříc. Oi čtaní účetní e pokladní zprávy
za souhlasu všech se apouští, ponávadž ktždému
členu byla zaslána. Ravisor záložay p. důchodní
Brož předčítá zprávu revisorů účtů, v níž uvádí,
že představenstvo při povolování zápůjček velice
opatrně si počíná, dozorčí rada pak usnesení před
stavenstva řádně kontroluje, vůbec Že správa ú
stavu spočívá na zdravých základech. Současně
sděluje, že veškerá agsnda pokladní a účetní ny
vějším útednictvem jest řádnéobstarávána 8 chvá
lí jeho píli Při deaním akoatru pak obětavě
denaě přítomen bývá předseda p. školní rada dr.
M. Kovář a navrhuje, aby valoda hromada závě
tečné účty schválila a absolutorium správě zálož
ny udělila. Po té předčítá p. dr. Svojsík zpráva
stálého revisora p. Al. Svobody, účetotho oficiála
c. k. zem. fin. ředitelství v Praze, který v ykonal
pečlivou revisi účetních kaih a sjistil naprostou
správaost číselnou i věcnou. Všecky zprávy byly
jednomyslně schváleny. Pan dr. Svojsík jménem
řiditelstva činí návrh na rozdělení zisku za rok
1910 1376 K 38 b a sice vyplatiti 41/,*/, divi
dendu ze závodních podílů v obnogu 930 K 20h
a zbytek přiděliti reservníma fonda. Návrh 8e
schvaluje. Na to vykonány doplňovací volby. Za
náhradoíka představenstva zvolen byl p. dr. Fr.
V. Jirák, tajemník Zemského Svazu; do dozorčí
rady za vystupující členy pp. Kotrbu, Kóppla a
Šindlera svolení pp. Šolie Jos., úředaík Hypot.
baaky v Praze, JUC. Jos. Schiodler, úřed. Hyp.
banky v Praze, Antonín Šrámek, velkoobchodník
uhlím v Praze a sa náhradníka JUDr. Jos. My
slivec, říš. poslanec v Praze. Za revisory účtů:
pp. Karel Brož, městský duchodnív Nuslí, Lampa
Karel, úředník c. k. místodržitelství a Fr. Kóppl,
zřízenec zemského výboru. Volby konány jedno
myslně. Valnou hromadu za povznesené nálady
zakončil doslovem předsedající p. Školní rada dr.
M. Kovář. Po valné hromadé na návrh dp. Pilíka
z Kladna vybráno na agitační fond strany 17:10 K.

ÓACOLE| c vjoěnědei 24
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmirac)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní český saslatslský sdvod soulbonného sboší

o sal. r. 1876. 00s

FOTOGRAFIE]

nojlepší při cenách nojpříznivějších dodává

ole. král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
mm Hradec Hrálové, Adalbertinum. mm

Velké obrazy od 10 korun výše.
Skupiny rodinné.

Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.l )



ooOo0o0000600000600060
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čovský pro pány
: a obchod soukenický
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zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. fran

couzských vzorů.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race s bronzové
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "hy

SODY VAŘENÍ

KŘÍŽOVÉ CESTY
vkusné a levné oltáře

BOŽÍHO HROBU
jakož i sochy Těla Páně a kločících andělů
dovoluje si nabídnouti veledůst, duchovenstvu

absolvent c. k. odborné školy sochař. a řoztář.

BOBONIL BEK Y HOÁE KUTNÉ,

ULLORUUUUUOUVAUHUO
mmm Kupte ol za K 1-70 důkladný oplo mmm

»>ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové

LIKETTTETITIFIT

Jan kyšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný |—*

—umělecký závod —

pro Málbu

oken kostelních,

PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loabím) dopo

ručuje se

R ku dodáníokemchrá
TR mových od nejjednoduěao šíhoaškbohatémufiguralnímu provedení a

dicei se šelesnými
rámy, sílčmo, vsazseními,

Veškeré rozpočty, akizny | odborná rada bezplatné, be:e
vší závaznosti ku -definitivní objednávce.

R“ Nesdetnáveřejná IIpisermnépochvalnáuzná:“,ik
[ Založeno! roku 1880.

ZM7oČST

Velocipedy
jen zaručené jakosti spísemnou zárukou, jskož

1 veškeré součásti prodává v levných cenách

Fr. Vodehnal, Hradec Králové,Velké náměstí 17.

Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle
a levně.

(onníky zdarma afranoo.

W
Uznaný za nejvýhodnějšía nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koborců u
ovovéké máčimí ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

pbráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézbožíkvýběru fraoko.
Bez velkoměatské režie ve vlastních dílnách s

ceny až o 30%, neš všude jinde.
Jubil 100 let. trvání a 40 let. vinstmí čimmosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.
„r o

p

Tbj
Proč?

je kněžská náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsenky léto odpadá samo

3. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgi 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zbožím
Hradec Králové, Jiříkova třída.= =
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žJan Horák,:
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisomy kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
% své vlastní výroby, jakož i tu- i cizos

zemských.
Četná uzmámí zvláštěz kruhůvel

mme důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
y sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
1 Též na oplátkybez zvýšení cen!

-——a ———
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Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
raěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: mo. .rance, kalíchy
cibáře, nádob s.énky, pacifikály,

svícny, y, telalce před enkyatd. vélaupr, kadielno ředpisům.
- skovnim vyhovojkeů Staré před

opravuje vpůvodní intenci avodní zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá na u
kázko frank> bez závsznosti koupě
Všess posílá posvěcení. Práceruční:

Sklad veškerých ny 6 siříbrnýchklenotů, js řetězůmadonek, křížků, prstýnků,náramků atd. :: Notářské:

preteny, tabaišrký | jídelnínáčinízeatříbrapravéhoi čínského vždy na skladě.

dšeré zlato, stříbro a drahokamy kupuje aa nejv dšÍ ceny:

JAN STANĚK,
pasiř a olselour

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

30600800G00(0G0GG0GOGEP—,,—,,
Y| POKLAD NALEZEŇ

jest v léčivých účiacích pravého
českého medu, jehož hojné
zásoby se zárukou noporažoností

doporučuje v levné ceně,

JOS. JELÍNEK,
člen Zemsk. včel, spolku

v Hradci Král., na podsínií..
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Paramenta..

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
R Crate P, J. Noškudy, faráře vo Týpravktisie) |
i doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva |:

B
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Před novými volbami.
Neustoupil Bienerth, musil ustoupiti parla

ment; říšská rada rozpuštěna bez viny našich
zástupců, poněvadž tito nemohli podporovati
vrchnopanské postavení Němců, které jest nej
větší brzdou přirozeného politického vývoje
Rakouska. Od zrušení Badeniových nařízení
po tuto dobu vláda se mohla důkladně pře
svědčiti, kde vězí bahno, v němž kolesa stát
ního stroje se zastavují. A nejdůkladnější zku
šenosti mohla přece nabýti vláda III. Bie
nerthova. Nespravodlivé vrohnoporučniotví ně
mecko-liberálních stran nad správou státní jest
nezdravým, tíživým tlakem, který zabraňuje
projednání věcí nejprospěšnějších, velepotřeb

užob netoliko pro Slovany, ale i pro samyčmce. Leč Bienerth vypěstoval z tohoto du
sivého nadvládí hotovou soustavu.

Bienerth stál před úkoly bezodkladnými,
palčivými a přece raději podrazil lidovému
parlamentu nohy, než by byl uznal přirozená
a nezadajná práva slovan. poplatníků. Bienerth
jest v pravém slova smyslu absolutistou. Již
r. 1908 pohrozil přechodným vyloučením parla
mentariemu. Snad ve prospěch náš a na zkro
cení Wolfiánův? Vždyť vidíme, jak za jeho
vlády vešly v život »ochranné« zákony alpských
zemí, jak rušena beztrestně dělnost českého
i moravského sněmu obstrukcí německých fa
natiků, ačkoli tím trpěl lid německý i český atd.

Podle oposice Slovanské jednoty mohl
dobře Bienerth poznati, jaké naděje má pro
budoucnost. A nyní všechen národní náš tisk
zahajuje volební kampaň ve znamení ostrého
protestu proti vládě BienerthaIII. Ministerský
ředseda mohl se přesvědčiti dokonale, že par

ent, který se nyní zrodí, rozhodně jeho
plánům nebude příznivější než ten, který jest
pochován. A přece členové říšské rady posláni
domů. Čeho chtěl tedy dosíci? Ve evé náhlé
nouzi zvolil za cenu rozpuštění říšské rady
stanovisko vyčkávací. Oddechne si v boji proti
slovanské oposici na několik měsíců a za to
hoto výjimečného stavu bude kouti klidně své
protislovanské plány dále. Vyčíhá si pohodlněji
příležitost, kdy jest potřebí páku nasaditi.

Ale ještě něco více! Vzplane před vol
bami hrozná občanská válka mezi slovanskými
stranami, která pohltí zbůhdarma milliony ná
rodního majetku. Energie národní, která byla
namířena proti nepříteli společnému, začne se
vyčerpávati ve rvavých bojích domácích. A
toho právě Bienerth potřebuje. Přitom neza
pomínejme, že politická konstellace u Němců

jee jednodušší než u nás, takže ze vzájemnýchojů odnese lid český daleko větší rány než
německý. A po děsných občanských bojích
novému Farlamentu budou se strojiti úklady
znovu, protože Bienerth dokázal, že jest neů
stupným nezmarem.

u by ovšem byly vládě nejlepší odpo
vědí volby deklarantské, protože nové sesku
pení parlamentní stejně v podstatě se nezmění.
Ale žádejme něco takového nyní! I kdyby ně
kteří viděli celý národ na pokraji sopečné
výhně, do níž sami jistě se zřítí, ještě v po
slední minutě rozdají několik ran svým sou
sedům. Doba Riegrova zmizela. Národní rada

přenechala rozhodnutí výkonným výborům poitických stran a tím již vlastně rozhodnuto,
že nastane bratrovražedný boj. Zdravé, osvěd
čené zásady, rozum, klidný rozmysl zde budou
činitelem podružným. Zato však vyzbrojené
magacíny volební, horečná agitace a břitký
jazyk demagogů rozhodnou nejvíce. Některé
strany místo úsilné péče o blaho českého lidu
jiš před rozpuštěním říšské rady zkoušely své
volební manserovky, připravovaly agitační děla,
do únavy zkoumaly terrén příštího válečného
zápasu, rozestavovaly hlídky. To platí hlavně
o straně agrární, která do voleb má peněz nejvíc.

Ovšem takovým způsobem strana politická
se mravně neposílí, nerozmnoží se o lidi dobré
vůle ani o stoupence uvědomělé. Nao jest
to odvážlivá vojenská spekulace, podobající se

V Hradci Králové, dne 7. dubna 1911.

bursovní hře. Tak se zdravé jádro strany ne
odolatelně ubíjí a zevnější humbug musí kon
čiti naposled úpadkem, zvláště trpí-li straua
svým pohlavárům odporné, nevlastenecké a ne

lidové kousky. Leč pro příomný čas takový
vojensky promyšlený volební aparát jest zbranívelice účinnou. Zvláště když pomyslíme, jak
obrovský počet existencí na bohatých agrár
nicích závisí!

Naše strana (jako strana politická) půjde
do boje zase s prostředky nejskrovnějšími. Za
pracovaný katolický organisátor musí se útrpně
usmáti, když poletují fráze jako hejna komárů
o bohatství a moci klerikalismu. Chudí našinci
agitují do únavy s nebezpečím ztráty savé
skrovné existence a za honorář se jim dostává
nejhrubšího spílání protivníků.

Leč hlavy vzhůru! Nebojme se ani nyní
úporného boje. Naše opravdovost a nezištnost
jest i nyní zbraní velikou. Nám nemůže se vy
čítati, že se naši předáci stali veřejnou činností
kapitalisty. Našim předákům nemůže nikdo vy
čísti, že z krvavých mozolů lidu brali tisícové
diety a subvence. Naši organisátoři nezradili
chudých řepařů, nezneužili svého postavení
k osobní výpůjčce 21.000 K z peněžního ústavu,
v němž se žádnémukmánu tak rychle nepůj
čuje. Naši nynější předáci a organisátoři ne
zavinili obrovských ztrát v skladištních druž
stvech. Nejsou též závislí statisíoovými vý
půjčkami na židovskoněmeckých bankách. Ani
neposloucháme, co by nám chtěl rozkazovati

vídeňský semita Adler. Broto pryč s bledou

bázní v době, kdy naše orgýnizace velikou pílítolik se rozmnožily! „i
V boji volebním ovšem nebudeme násle

dovati řemeslných, placených demagogů v na
dávkách, nespravedlivých potupách a intrikách.
Veřejné poměry jsou tolik zbahněné, že strana
budoucnosti musí počínati si reformně, nechce-li
býti pokládána za jednu z větví, odumírajících
na shnilém kmeni. Pravda osvobodí nás, protože
jí požehná Bůh!

Volné listy,
Dokumenty Volné Myšlenky. Volní myšlen

káři jsou ničitelé víry v Bohu, nesmrtelnosti
daše, popěrači Krista. Sledujíce tento cíl, vy
bírají si k tomu dovolené i nedovolené pr.
středky, hlásají vědu a zároveň ji poličkují;
mají v programa vyšší mravnost a nemají k ní
žádného podklada, zdůrazňají poctivost, pravda
a při tom překracojí a lhou, až se hory zele
nají; velebí důslednost a věší ji na mačidla
svého zabedněného fanatisma.

V Přerově pořádala se volnomyšlenkářská
přednáška. Jelikož se báli vlp. Hlobila, udělali
ei výmlava, kterou vytiskla „Volná Myšlenka“
v 10. čísle prosincovém 1910 „Učekávali jsme
již předem, že do schůze dostaví se někdo ze
sdejšího duchovenstva, totiž známý P. Hlobil.
Poněvadž však bo zoáme, a víme, že, když
přiblásí se k slovu, vlastně nedebataje, ale
koná přednášku o věci docela libovolné, 8 thé
matem přednášky ani nesonvisící a tak znev
žívá pokrokových echůzí a kromě tono svým
známým způsobem obecenstvo k protestům
provokuje, čímž vyvolává nepokoje atd., u
sneslo se pořadatelstvo už před schůzí, a aby
jakákoli debata byln z dnešní schůze vylou
čena, aby v tom smysla dr. Loskot učinil pří
slušné prohlášení. A skutečně (tedy skutečně?
pozn. redakce), sotva řečník ono prohlášení po
přednášce učinil, ohtěl P. Hlobil mluvit. Ale
obecenstvo soublasilo s drem Loskotem a ne
chtělo P. Hlobila slyšet, a tak tento musil se
svým „morálním vítězetvím“ síň opustiti.“

Tito volní myčlenkáři jsou tak abozí, že
se svým násilnictvím a strachem před P. Hlo
bilem lezou na slance. Ostatně u těchto sta
tečných rytířůtoto brdinství není prvé ani
poslední. Pamatujemese, že v čas svého sjesda
v Prase ukřičeli čtyři kněze, kteří se do vlčí
Jejich jámy odvážili. Není přece možno dopu
stiti, aby stoupencům Volné Myšlenky bylo u

vy

Inserty se počítají levně. Ročník XVII
Obnova vychází v pátek v poledne.

kázáno, jak zbědována jest filosofie a v3l
volnomyšlenkářská. Na schůzi uaiversitalho
professora dra Krejčího na Moravě přišel dr
Nábělek, tedy klarikál, a klerikálová dla kla
sifikace volných myšlenkářů jsou tmáří a ne
vzdělanci. Ale dr. Krejčí a přítomní volní myi
šlenkáři vzali do zaječích a dru Nábě'koch
slova nedali. Nedávao tomu, co po Čechác.
jezdil Machar a vykládal věci takovým vě
deckým způsobem, že i vzdělanějším pokro
kářům studem hna a se krev do tváře. Volní
myšlenkáři a pokrokáři však zabednili každoo
schůzi nepřipuštěním debaty. A tak nebylo
možno tomuto člověku, jejž vodili město od
města, podívati se na zuby. Volná myšlenka 80
tomu říká, a nevolnictví musí se mysliti.

A teď obratma list. Dne 6. listopadu
1910 přednášel dp. Toman o Bílé Hoře, pří
činách a oásledcích. „Po referáta p. Tomana“,
dí „Volná Myšlenka“ v tomže prosincovém
čísle 1910, „přihlásil se o slovo Marek-Bělc
horský, aby jeho referát vyvrátil. Pan Toman
pospíchal však „prý“ domů a ovečky křesťan
sko-sociální na povel pana faráře břevnovského
hleděli umlčeti řečníka. Byl to věra pěkný
pohled, v pozadí pan Toman v černém, vedle
řečník se zdvišenou pravicí a na černé nápr
sence znak Volné Myšlenky a volá za broz
ného hlomoza u přítomnosti vládního komi
saře, který nestačí ani psáti: „Taková jest
volnost slova na křesť. soc. schůzi, tak učed
bíci Kristovi milují právo a spravedlnost“
Všimněme si rozdílu. Na schůzi v Přerově ne
udělili slova P. Hlobilovi, ač volnomyšlenkář
ský řečník domů nepospíchal. P. Hlobil klidně
odešel. Na schůzi však druhé p. farář Toman,
maje na starosti dachovní správu, odcházel.
Proto nedáno slovo řečníka volnomyšleokářské
mu, který však jal se křičeti a rámusiti. Jednání
v Přerově bylo v pořádku, na schůzi drahé
však, kdy oponent spěchá domů a kdy ode
pření slova jest vysvětlitelné, volný myšlenkéř
deklamuje o porušení práva a epravedlnosti.
Ž toho patrno, že volní myšlenkáři jsou lidé

dvojí důslednosti a majitelé rozeklaného jazyka.
M ““

Prásdná hesla. Hle, jak tak hesla volne
myšlenkářská Šumí a se pestří: „Pravda nade
vše — je tu heslem, a není zde místa pro
žádné, ať jakékoli dogma (článek víry), není ta
žádné modly, jíž by bylo třeba obětovati, není
žádného věření tomo, 60 kdosi k věření před
kládá, jest jen rozum, smyslová zkušenost a
jasné, nikým nefaišorané zákony logiky“ A
jiode: „Že i pro vývojjednotlivce jest vědecká
methoda z míry přízniva, okazuje stročná ú
vaha, že obracejíc se ke každéma jednotlivci,
methoda vědecká žádá na něm souhlasu toliko
na základě vlastního přesvědčení (ne věření) a
vyvolává v každém jednotlivci dvojnásobnou
potřebu hlobokého a soustavného vědění.“ A
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sase: „A přec jest jasno, že, jde-li o pravda;
rozhoduje všdycky činitel jen jeden: rosum a
methode jen jedna: vědecké.“

Tím volmí myšlenkářij praví: Zamítáme
všechno věření, vše masl býti jasné a přesvěd
čivě dokázáno, k čemuž slouší rozum, pozoro
vání a zkušenost, nepřijímáme žádných dohadů,
musíme věděti, totiž bmatati a viděti, pak do
stavuje se přesvědčení, které má vesměs pevné
základy. Takový jest smysl a význam volno
myšlenkářského programu, jejž jeme jejich
vlastními slovy avedli. A co na to odpovídá
skutečnost ? Žádná filosofická škola, co jich kdy
bylomasvětě, nenutíksilnější víře,nešli sekta
volnomyšlenkářská. Postačí na příklad přečísti
si jen několik čísel „Volné Myšlenky“ a člověk
vzdělaný a sdravě uenzující pozná, jaký mam
a klam provádějí volní myšlenkáři, když tvrdí,
že u nich není věření, nýbrž jen naprosté vě
dění a jistota. Články jejich světového názoru
obromnou většinou mají za podklad bujpou
fantasii a mají-li přijaty býti od stoupenců
jejich, nemůže 80 tak státi jinak, než věrou,
která musí býti mnohem silnější, než víra mo
bamedánská. Příklady: „Vesmir jest věčný, ne
konečný a neohraničený.“ Tohoto tvrzení vol
ných myšlenkářů posud nikdo z lidí nedokázal,
a spočívá ledy toto torsení na víře.

„Podstata vesmíru se svýma oběmapří
vlastky (bmotou a silou) naplňaje nekonečný
prostor a věčněse pohyboje.“ Nekonečný prostor
a věčný pobyb jsou přirozeně věcí víry, pojem
podstaty vpatřené dvěma přívlastky (bmotoa
a silou) jest filosofickou domněnkou, šádným dů
kasem nepodepřemou,a jest veliká otázka, jest-li
tento pojem správným.

„Tento pobyb hmoty uskutečňuje 86 v De
konečaém času jednotným vývojem; jest tu
občasná střída vznikání a zanikání, pokrok a
stárnutí “ Nekonečnýčas jest přirozeně opětně
jen článek víry, právě tak vývoj 8 občasnou
střídou vznikání a zanikání, Avšak tento vývoj
nijak nemobl by mlaviti proti názoru, že byl
zařízen od Boha.

„Nesčetná světová tělesa, která pohybují
se v prostoru naplněném etherem, jsca ovlá
dána zákonem podstaty. Zatím co v jedné části
vesmíru pohybující se tělesa ponenáblu zani
kají, v jiné části nová tělesa vznikají a zdoko
nalují se.“ Prostor etherem naplněný jest o
pětně domněnkou nebo-li článkem víry. O vznikání
a zanikání těles, o jejich vývojném pokroko a
ponenáhlé degeneraci nevíme nic určitého, 10
síme ta opětné jen věřitů.

Jest vědecky zjištěno, že pobyb těles ne
beských děje se určitými zákony, že vesmír
jest úžasně uspořádaný celek a sami volní my
Šlenkáři dle Haeckla nazývají vesmír velikým
strojem. Nuže, ptáme-li se volných uyšlen
kářů, odkud ten soulad, pravidelnost a zákony,
odpovídají, a ze svého hlediska jinak si ani
počínati nemohou, že vše to jest dílem náhody
a že ta pravidelnost povstala sama sebou. Tím
ovšem jest řečeno, že stroj může vzniknooti
nábodně sám sebvo a že hodiny moh-u Sená
hodně udělati bez hodináře. Posuďte tedy, jakým
právem říkají volní myšlenkáři, že v jejich
Boustavě není šádného věření, ale že u nich pa
nují pouze nefalšované zákony logiky. Tato je
jich logika jest strašná. Vesmír jest ohromný
stroj a vznikl dle nich sám sebou nábodně.
Člověk staví stroje a seskapuje jednotlivé části
v takové kombinace, že notně askatečňují účel.
Stroj předem pochopí se z účelu, kterým ob
jasní se též porozaméní pro to, jak postapně
byl sestavován. Důvod účelu rozhodaje o stroje
u toma účelu podrobaje se sestrojení. Ovšem
volní myšlenkáři pomáhají si z úzkých tvrze
ním, že sestavování vesmírového stroje nemělo
žádného účelu, čímž chtějí vyloačiti z vesmíra
všemohoucí myslící Bytost, ale výklad stroje,
který by neměl žádného účelu, musínačně vzdu
ditě dojem blásnovství. Oh ano, u volných m
Šlenkářů jsou zákooy logiky,ale tato jejich
logika jest tak volná, že se jí každý myslící
člověk masí vysmáti.

U volných myšlenkářů není prý také žád
ného věření, ale doklady, jež jsme svrcha u
vedli, dokazují, že stoupenci jejich světového
nárora nesmí mysliti, ani žádati vědeckých
důkazů, nýbrž musí jen pevně věřiti, neboť
bez této kované víry nemohli by býti volnými
myšlenkáři. * *

o

Zásraky. Dr. Bartošek a jiní volnomyšlen
kářšu řečnici na schůzích vykládají, že není
a nemůže býti zázraků. Hlavním důvodem jejich
jest, že zázrak, neboli zasažení Boží v příroda,
jest prolomením zákonů přírodních, které prý
jsou věčné a neměnitelné. Ale již slovo sákon
otřasá dokcpale volnomyšlenkářskou batma
tilkou. Slovo zákon jest vzato z lidských oborův
a značí rozkaz vycházející z vůle nějaké osoby,
zákonodárce. A nyni se tažeme: Jest možný
zákon bez zákonodárce? Ostatně zákony při
rodní nejsou věčny. Dres se věří (věří ale neví)
dle Laplacea, že země povstala z jakési pů
vodně nehybné mlhoviny. O této mlhovině vy
kláda dr. Burtošek na schůzích až až. Teprve 1

neznámou příčinou uvedena byla tato mlho

odpudivé stáčely se praténce, praskaly, odska
kovaly — a tak prý vsnikaly nynější světy.
Ale volnomyšlenkářští mudrci si oedovedou
uvědomiti, že tenkrát na příklad nebylo ještě
železa a magnetu, proto také v té mlhovině

nemohl ještě Pla jobpe e přítažlivosti a odpodivosti magnetických polů. Kde j
ta věčnostpř úřodníchsákonů » p jem (oby

Není pravda, že by zákony přírodní byly
neměnitelné. Kořínky klíčícího semene rostou
do země, stonek roste vshůra. Tady jest vidno,
že síla tíže působí na dva tak blízké ústroje
způsobem zásadně různým. Síla tíže proti své
vlastní povaze pojednou činí výjimku a těžký
kmen stromu pudí do výše. Tato skatečnost
jest nepochopitelná a nygější botanice nevy
světlitelná právě tak, jako předsto roky. Tedy
— zázrak. Neboť zasašení do zákonů přírod
ních jest právě zázrak.

Příklad tento ukazoje, že jsou přírodní
jevy, které znamenají výjimky proti určitým
u ustáleným zákonům. Jestliže tedy volní my
šlenkáři vysvětlují přírodu jako slepé a notné
dění, pak takové jejich pojetí nepřipouští od
těchto zákonů žádné výjimky. Jenom jedioká
výjimka, a jejich nutné mechanické dění pří
rodní jest vyvráceno.

Zákon o teple učí, že každé těleso teplem
se roztaboje a zimou se stahuje. Ale v tomto
zákoně jest výjimka velmi pozoruhodná. Voda
ochlazováním se stahuje. Při 4“C se však zase
roztahuje, tukže při 0* má tentýž objem jako
při 80. Když při naltém stapni stává se ledem,
zvětšuje svůj objem rázem o 99/,, takže voda,
jsouc ledem, větší prostor zaujímá, než ve stavu
tekutém. Tohoto pochodo nelze vysvětliti.

Věc však má ještě jinou etránku. Vlast
nosti této nemají ojedinějá a méně pozorahodná
tělesa, ale má ji živel nejrozšířenější, voda,
která jak ve vesmíru tak v drobném světě
rostlin a zvířat, jakož i v životě buněk hraje
nejdůležitější a velikolepou úlohu, kterášto
úloha jest právě umožněna jen uvedenou vý
jimkou ze všeobecného zákona. A jest s dostatek
známo, že tato tajeplná vlastnost tekutého
živlu má obrom.ýÝ význam pro souborný život
přírody, pro život ve vodách, pro zemědělství a
tim ovšem pro život člověka, S přírodozpytnéhv
hlediska příčinnosti jest tato skatečnost ovšem
nevysvětlitelna, dle nazírání však filosofického
jest tento jev nanejvýš účelný, protože do veš
kerého života a přediva přírody blahodárné
zasahuje. Z toho jde, že nemožno věc pojati
mechanicky natným přírodním děním. Výjimka
tato od zákona jigak neměnitelného nelze jinak
vysvětliti, než zasažením vůle, která má na
zřeteli, aby vyplněn byl určitý účel a plán.
Právě proto, že led má větší objem než voda,
neklesá a tio se zachraňuje vodní živočišsetvo
před zmrznatím.

Řeč volných myšlenkářů o natných a ne
změnitelných zákonech jest tedy jen dětským
žvatláním a útočištěm nevědomosti. Veškerá
vzdělanost nebyla by možna, kdyby člověk
svojí inteligencí a vůlí v přírodní zákony tak
často nesasahoval. Pouhé zdvižení kamene jest
jiš zasáhnutí v přírodní zákony. Zákon zní na
příklad: přepiatá pára roztrhne kotel. Ale
lidský rosum opatří kotel záklopkou a doea
buje tím hnací sílu pro četná kola a válce své
továrny. Příkladů bylo by mošno uvésti tisice.
O popírání zázraků ze strany volných myšlen
kářů promlavíme ještě badoucně.

o o
*

Ostudám není konce. Tak jak se dnes proti
křesťanskéma náboženství píše a mluví, jest
skatečně ostuda vychvalované dnešní vzděla
nosti. Volnomyšlenkářská eláva nedala apáti
také prof. Vodseďálkovi v. Kolíně. Měl vzdělá
vací přednášku, v níž vzdělanost vlastně abíjel.
O křesťanském náboženství na příklad tvrdil,
že jest náboženstvím otroků. Sumo sebou se
rozumí, že tuto dochaplnou věta přijal z vědy
socialistické. Sociálof demokrat Kauteký tu byl,
jenž o poměrech v pohanské římské říši pravil
toto: „Společnost byla tak sbědovaná, že ne
byla očekávána pomoc od žádného smrtelníka.
Jak se mnozí domnívali, vyléčení mohlo přijít
jen zázrakem. Kdo tomu nevěřil, byl achvácen
trodoomyslností. Zejména v pracujícím lidu
vznikla idea, že přijce Vykupitel, byla to idea
otroků.“ Professor Vodseďálek ovšem pochlubil
se tak peřím socialistickým. Vznik náboženství
křesťanského do pohanského Říma mezi otroky
přenášeti — mohou jen nevědomci. ekněme,
že válka mezi Pruskem a Frsnocil r. 1870 stala
se v'třináctém století, a pronesli jeme takovou
moudrost, jako prof. Vodseďálek, jenž nechal
býti Palestinu Palestinou a, vedenojakonsi ne
pochopitelnou filosofií, určil, že křesťanství
vzniklo mezi římskými otroky.

Jest to smatné, že musíme našim vsdě
lancům opakovati dějinné skutečností. Kristus
Pán žil v zemi židovské, taktéž apoštolé. O
tevřme sv. evangelia kdekoli, všude dýchati bu
deme vsduch venkova a nikdy hluk a zápasy

velikého města, v němž sténali otroci. V Pa
lestině nebylo proletariátu dle způsobu řím
ského. Apoštolové a učedníci byli z ře
meslníkův a rybářů. Nebylo zajisté křesťanské
náboženství přeneseno z Říma do Palestiny,
nýbrž ze somě šidovské do Říma. Prosíme vás,
lidé, mějte tedy více sebeúcty a nemluvte ne
pravdy, kterými trpí i česká kultura. Za chvilku
se nám bade smáti již celý svět.

Obrana.
Jakým dia tem jest evangelická

církov pre národ čoský. Povědělto eu
perintendent Dašek dne 2. t. m. na valné hro
madě Kostnické jednoty, jež jest ústředím
českých «vangelíků. „My bylí v boji (Dašek
s kolíuskými ovangeliky, židy a soc. demo
kraty 7) za nový světový násor, v boji za re
formaci světovou, první. Jako předbojovníci
jeme také první padli a vykrváceli ... Re
forma přinášela svobodu stejnou všem. Dnes
ani neví se, že ti, ©o mlaví 0 demokracii, rov
nosti a pokroku, že ti mloví z našeho (I), pro
co my (!) již bojovali a trpěli před staletími.“
(Sedmdesáti let nemáš a ty boje jsi viděl ?)

Patrno, že se již evangelíci těžko dají
pobnooti, aby Šli 9 pokrokem na dráze histo
rického poznávání. V době, kdy vážní histo
rikové čeští i cizí na hlava potřeli celé sbírky
helvetských naivních báchorek, naši evangalíci
spokojají se romantickými, ztahlými pověrami,
které před 26 lety v „Národ. listech“ taačily
divou, jásavou tarantellu.

Za reformaci Světovou, sa nový názor
světový bojovala první drožina Daškova —
pardon, byli to husité, tak to snad myslil slo
vutný řečník. Ale nynější evangelíci přece váš
nivě potírají ty věroučné články, které hlásal
Has a po něm kališníci. Na př. Daškovci eilně
protestojí, řekne-li někdo, že by měla církev
evangelická věřiti v sedm svátosti jako husité,
že by měla následovati husity ve víře v očistec,
v uctívání Panny Marie a jiných svatých. Tadíž
hosité měli rozhodně jiný názor světový než
nynější evangelíci. Kališná věrouka totiž 8e
neskládala tehdy v Heidelbergu ani ve Witten=
berga, ba aniv Augsburgu, rovněž nikoli v Že
nevě.

Co zbývá nynějším ovangelickým pokro
kářům a volnomyšlenkářům se starými husity
společného ? Daškovci chytře nastrčí slovo
„Svoboda“. To jest takový kaačukovitý, prašný
pojem, že se ho obytá každý, kdo chce jiného
přitlačit k zemi. Ten pojem dá se stáhnouti
a roztáhnoati jako měch a varhan vždycky
dle potřeby. Velice chytré slovo, protože jest
aložobníčkem k roce každému, komu scházejí
věené důvody. Slovíčko „svoboda“ v dnešním
moři frází jest záchranným prknem i pro
každého tonoucího násilníka. Kdyby tohoto vý“
razu neužívali kacíři a zištoí revolacionáři,
nezískali by na svou stranu 8 pro nové směry
ani nejbližšího soasedstva. Dříve badili veliký
údiv žongléři, kteří: házeli do větra několik
talířů a míčů, sračně je zase chytajíce. Mo
derní žongléři političtí zase velice zračně do
vedou házeti různými míči svobody —tu
většími, tu menšími. Hasité přinášeli dle jejich
tvrzení svobodu, svobodu a zase svobodu. Když
však katolíci, trpící barbarskými útisky bu
sitskými, žádali, aby 6e S nimi nezacházelo
aspoň jako s divou svěří, to už nebyla žádost
o svoboda. Jejich povinností bylo dát se po
tisících opalovat na bositských branicích, aby
svoboda husitská triamfovala.

Staří busité však aspoň byli upřímnější.
Neužívali slova „svobody“ 8 takovoubezcha
rakterní tendencí jsko svobodáří moderní. Jen
letmo si všimoěčme některých výjevů z vra
žedného vzplanatí husitského. Ns počátku
války hnsitské budil velikou pozornost radi
káloí kališník Martin Houska, jinak řečený
Logais, sektář táborský. Ten dle úsudku sou
časného kališníka Vavřince z Březové byl
mošem „vtipu spanilého 8 paměti rossáhlé.“
Poněvadž se znesnadoil ve věrouce 8 vliv
nějšími táborskými sektáři, pronásledoval
bo sám táborský biskup Mikuláš. Počal popí
rati přítomnost těla Kristova ve svátosti Oltářní
(zrovna jako nynější evangelíci) a odílel svátost
tu lidem nikoli do úst, ale na ruka (jak bývalo
za prastarých dob). Táboři tebdy měli ještě
náhledy v té příčině konservativnější a proto
Houska byl uvězněn. Dopraven pak do Tábora,
kde byl přinacen veřejně se zřekoouti blad
ného svého učení. Leč tento předchůdce ny
nějších evangelíků neužil od husitů pokoje,
protože jeho odvolání nebylo upřímné. Byl
znova se svými draby dán do okovů. Kacíři
vydání na žádost Žižkovu kališnýmPražanům,
kteří je zmočilia donotili k vyznání, kdo jsou
jejich přívrženci. Pak byli (21. srpna r. 1421)
do sudu zabedněni a opálení. lak se tedy za
chovali sami kališníci, stoupenci Husovi, k člu

bije než oni sami.



Táboři v hlavní ové hymně statečně s
weli: „Bijte, sabijte, šádného neživte!“ Upalo.
valí a topili eta kočší, kteří náleželi straně
mírných bositů (kališníků) a tisíce kněží ka
tolických. Před bescitoými vrahy táborskými

na př. r. 1431jen dooj 4 uteklona 1200kněží kališných a katolických. A táborští kněší
pobíseli, „sby bylo bojováno, mordováno a při
pucováno k sákona Božímo.“ Vědyťdle zásady
táborské (zaznamenané od Vavřince z Březové)
V tomto času pomsty Krietas v své tichosti
a v slitování není následován k těm hříšníkům,
ale v horlivosti, v prchlivosti, ve epravedlivé
odplstě . . . Jest zlořečený, i kterýž meči
svému tělesně zbraňoje od pomsty a od vylé
vání krve protivníkův zákona Kristova; ale
má ruos ové umýti vjích krví aposvětiti.“ (Vavř.
s Březové u Emlera, 414.) Tedy tatarští chá
nové a turečtí pašové vymyslili pro křesťany
podobnou svoboda jako Táboři.

Proti táborským faoatikům musili se posta
viti na obrana mocně sami kališníci. A tak

prosí krvavé inkvisicí táboraké ustavila se nelučná, ale až příliš vydatná iokvisice kališná.
Slyšme, jak opatrní otcové uvažovali! Téhož
roku, kdy prolévali Táboři v jižních Čechách
krev kališných kočží, ustanovili pražští kališ
nici, že nesmí v Praze ani sloužiti ani ká
zati takový kněz, který .se nesrovná ve víře
a obřadech 8 mistry pražskými. Kdo by ta
kového podporoval, bude trestán na statku +
na Ardle; pod touš pokutou sakasovaly se po
koužní schůse kněšsíva. (Does v „zklerikali
sovaném“ Rskonskun ověmm evangeličtí abozí
beránci mohou se zcela volně scházeti i s pru
šáckými pastory.) Opatrní kališní otcové docela
tenkráte ustanovili proti táborským „pikar
dům“: „Item. Z každého města aby vybráno
bylo mužóévpadesát bodných, donichě by šád
ného domněnie bludóv nebylo (tedy nikoli 50 svo
bodomyslných křesťanů), a ti aby sč pilně plalí
ma pikardý a na ty, kteří by těm neb jiným
bladóm, anebo jirým všetečnostem nakládali,
a zvláště kněžím, kteříž by z poslušenstvie
mistróv našich za staršie vydaných vytrhali,
oakládali, a ti aby plná moc měli takové co
vazby dávati, bes nichž i žádný jiný do vazby
daný propaštěn býti nikoli nemá.“

Tedy inkvisice Široce založená, hluboce
romyšlená a soustavná! Ovšem následek to
oto usnešení se dal pocítit hned v upalování

hasitů radikálnéjších. 21. července se stala
svrchu připomenntá usnešení a již 23. července
byl od kališníků upálen soused stearoměstský
Václav pro bladařství, které pokládali otoové
za pohoršlivé. Odpraven i krvavý Jan Želivský.
Aly tu „pikardi“ se sdvihli a začali vražditi
kališníky bes soudm. Pronásledovali docela
osobní přátely upálenéhoHasa, pražské mistry;
jiš předtím žádali, „aby mistři jako svůdce a
protivníci pravých kněží(!!) byli zmordováui
Dob ztopeni neb z města jako psi vyvedení
byli.“

Á na památném snémo čáslavském 7. čerona
1431 ustanoveno proti katolíkům: „Také jest
znamenitě svoleno, že, ač by kto nechtěl k této
úmlové a k artikaluom spasitedloým svrchu
pssným připastiti, teo úebo ti k toma mají
připozeni býti, a jej nebo je sa naše
meieté.“Co to tenkrát znamenalo, pochopí snadno
každý, kdo čte, jak mnichové byli houfně apa
lováni ve emolných sudech, a jakým zdloaha
vým rafinovaným způsobem byli mučeni jiní
katolíci. Od Táborůzakoušeli velillé útisky i

bratří polal“, kteří se na bojovné bratry do
úpada dřeli.

Otomo byla dlouhábronika.To že byla
vůbec nějaká svoboda? A což když kališníci
na muočidla natahovali docela pokojné české
bratry! Kdyby se ta ovoboda měla vrátit,
první by proti ní protestovali evangelíci a
volnomyšlenkáři.

Při člení krváckých činů sveřepých Táborů
ješísehrásouolasy.Nikdypředlímv doběkalo
Kokévnaší semitolik lidí a tak barbarskynebylo
snásilšovéno pro mábošenské másory, jako to vi
dámeo dodé husitské. Ta teprve ukázala, co do
vede „reformace“. Ale řekne 90, že zase evan
gelíci zkusili po Bílé hoře. Dobře. Ale utrpení
to nerovnalo 66 ani z daleka děsným mokám
katolíků v čase táborského běsnění.

A když hositská šlechta zotročila jak své

č ne tak zvláště rolnický lid, začaladoech přicházetí „svoboda“ protestantská —
horší ještě než husitská, V Německu ta svo
boda povraždila tisíce sedláků, Luther fana
ticky pronásledoval lisi, kteří nechtěli věřiti
podle toho, jak jeho justament kázal. Spílaje
svým odpůrcům (i tém „evangelickým“) způ
sobem nekřesťanským, mstil se jim vášnivě. A
od české člechty vydán pro naše ujařmené
rolnictvo v českém jazyku Lutherův spis proti
sedlákům, v němě tolik rolnictva spíláno.

A ta svoboda Kalvínova! Teď už evange
lidtí opatrníci . marně 85e namáhají zatušovati,
jaká tyranie řádila v městě Kalvínově proti
lidem, kteří měli jiné náboženské nábledy neš
Kalvín sám. Evangelik Roban, který již nemohl
odpornou komedii evangelických klerikálů se

„Svobodon“ onášeti, napsal ve spise „Moderní
stoapenci Hasovi“: „Pro opálení Hosa každo
ručně tedy — vším právem — evapgelický
vzlykot. Avšak o tom, še reformátor Kalvín
během pěti let dal popraviti osob 58 a npáliti
76, tak že průměrem případalo jedno popra
vení a upálení na každý měsíc, jest-li totiž
Kalvín utraoování ta k větší slávě SVÉHO
evangelického boha nesoostředil snad na vý
ročai svátky Vánoční, Velikonoční a najmě
Svatodušní, o tom se ve světě evangelickém
mlčí... Gymnásiální stadia odbyl jsem na
dřívějším evangelickém gymoasiu německém
v Těšíně ve Slezsku, a žádný učitel dějepisa,
sni žádný z katechetů o katanství Kalvínově
se nám nezmívil; pravili ponze: „fůbrte ein
streoges Kircheo-Regiment.“ Co zoamenala ta
přísná církevní kázeň, zvěděl jsem už v létech
drahné pozdějších — k velikému sděšení svému
fak wad věcí samou (ak nad prolhamoslé svých
učitelů -ovangelíků*

Po těchto a jiných přímo strašných ukáz
kách „reformačníbo“ katsnství postaví se Došek
vysoko na Sion jako přísný soudce „katoliu
kých násilníků“ a volá 8 tváří svobodomysl
ného mačedníka: „Reforma (rozaměj ta „ovan
gelická“) přinášela avoboda stejnou všem. Dnes
ani neví gé, že ti, co mlaví o demokracii, rov
nosti a pokroku, že ti mluví z našeho, pro co
my (11)již bojovali a trpěli před staletími.“ O
p. superiotendentovi Duškovi zatím víme však
tolik, že byl spolupracovníkem zaniklé štvavé
helvetsko-pokrokářské „Strážše“, která se u
tloukla svou prolhaností a násilnickou inkvi
sicí, mířenou proti katolicismu. A chce-li ee
Dašek počítati mezi sturé hasity, činí to zrovna
tím právem, jakým by se dnešní kostelník po
kládal za nástapce Arnošta z Pardubic nebo
dnešní kaprál za dědice moci Žiškovy. „My —
my jsme trpělit“ S dovolením: jestliže nynější
evaogoličtí klerikálové se spojají s pokrokář
skými a s0c. demokratickými násilníky proti
katolíkům, kteří evangelia přece vóří, to snad
má býti pokračováním práce Hasovy a Ko
menského? A teď to nejlepší! Dašek totiž do
dával: „Stále se mloví o Hosovu pomníku. Jím

jme my, čeští je. Až tohle bo
dete opakovati náhodou před Hasovým pomní
kem, spadne úžasem ta socha spíš než kdyby
ji zasáhl blesk. Dnešní ovangoličtí klerikálové,
kteří se zášti proti katolíkům šíří nejštvavější
nevěrecké brožury „Volné myšlenky“, jsou prý
pomníkem Hosovým. A dále: „Ti lidé čeští,
jiš nechápou českou reformaci a úsilí českých
protestantů, nemají oslavovat památku Hasovu,
jehož dacba neznají, poněvadě jsou to lidé
docha římského.“ Podle toho, pane Dašku, by
měli k té oslavě nejméně práva právě vaši
evangelíci. Jak pak smají ducha Husova, kdyš
místo spisů Husovýchčetlise vší úctou literární
dvindl o Husovi, v němě aufor se WG

nýná „Pogiem“? To oylo hlavní evangeliam oasovi pro dobrácké dašičky českých evan
gelíků. Kdyby byli znali aspoň pětistránkový
správný životopis Hovův, jistě by ta podvod
nou protestantekou slátanina byli hodili do
kaweo. Zatím však od r. 1868 vydali evanfge
líci patero vydání toho úžasného Švindln a ještá
r. 1902 „osvěcovali“ na základě „očitého ovědka
Pogie“ lid k banbě samého jména Hasova. A
když téhož roka dr Kalousek důkladně poovítil
na to balamacení, ještě proti němu zvedl hel
vetský tisk protest. A jest možno, aby vrchní
evangeličtí „znalci ducha Hasova“ nevěděli,
jaký velký podvod se páše po 30 let na sve
deném lidu hoofným a častým roašiřováním té
podvodné brošury? Ergo — buď 80 klamalo
súmyslně anebo — dach Hosův se neznal. Mají
tedy tací lidé vůbec právo oslavovati Hasa,
jehož nauku ostatně ani v theorii za správnoa
neuanávají? Doba romantických frází, p. Duška,
jiš minula; vládcům protestantského Sionu ne
pomůže sebe větší chvastavost. Církev evange
lická jedině tehdy by se mohla šíře zakotviti,
až by místo přislahování notorickým nevěrcům
důkladně tyto poučovala o potřebě a pravdě
evangelia. Dosavadním směrem se stává spo
lečností přebytečnou, protože neomalené útoky
na církev naši sastanou zcela bujaře lidé jiní.

Agrárniel — mojpovnější hradbou
katol. světového mázora ma českém
vemkově. Jest před volbami. Proto strana
agrární zase sahá se vší horlivostí po pro
středcích, které ji zleka:y spogsty hlasovacích
lístků lidí neuvědomělých, kteří nemají časa,
aby důkladně prolbédli přízi, kterou je agrární
agitátoři obetkávají. Agrární mluvčí umějí v0
liti slova tolik vychytralá, že každou ohvíli
překvapí novýa záladným manévrem.

Dne 4. dubna otištěna jest ve „Venkovn“
řeč Fr. Udržala, pronesená v Pardabicích a
Rokyýtně. Vyjímáme z ní tato chytrá agitační
slova: „Učivíme vše pro sjednocení českého
tábora. Nestrpíme však forizejství, ať nábo
ženského či národního ueb soojálního l! Ne
dáme se vyličovat jako strana nemající uále
žitého emysla pro statky národní, pro přesvěd
čení nábošenské a snažení sociální! ©Každého
náboženství si vášíme! Ctíme mravy a obyčej»

předků — a tím víc chováme v úctě nábo
ženské přesvědčení každého. iNestrpíme proto
rozhodně, aby naše strana, skládající se z96*/,
katolíků, byla prohlašována za strana proti
katolickou, neb dokonce za stranu, pracající
proti náboženství! !“

Tady vidíte bned despotický příkaz ko
vaného agrárníka, který předem ohlašuje, že
nestrpi svobodné kritiky. Agrárník jest bez
chyby a proto téda tomu, kdo by se odvážil
samostatně uvažovati o křiklavých faktech|

1. Pane Udržale, Česká veřejnost naprosto
nečekala a nečeká na to, pokud jí co strpíte
a pokad nikoli.

2. Nechce-li vaše strana býti považována
za protikatolickou, měla A má prostředek
k svému protestu daleko přirozenější a účia
vější neš rozhodný zákat volné kritiky. Když
agrární organisátoři ano i poblaváři se účast
nili rejdů netoliko protikatolických, ale i proti
křesťanských, tenkrát přece vaše strana ne
měla mlčeti. Ale právě tím zarputilým mlčením
sama voucovala mínění, še j/ ma tom pranic
nesáleší,bude-lipokládánasa protikatolickou.Víte
přece dobře, že agrární předáci na veřejných
scbůzích otevřeně žádali, aby vyučování nébo
ženství bylo vyloačeno ze škol. Kdyby se to
stalo jednou, mohli by ce agrárníci vykraco
vati, že to spáchal jednotlivec na vlastní vrab.
Ale při tak častých případech, při manife
staňních schůzích? „Právo lidu“ osnačilo samo

rárníky sa mejhorlivější rosšiřovatele volnomy
šlenkářských tiskopisů. Tenkráts ani Udržal aui
„Venkov“ neprotestoval, ačkoli radý tisk nej
zřetelnějším způsobem pověděl to, co agrárníci
s úst katolických nechtějí slyšetí sa šádnou cemu.
Kdykoli listy jiných stran chválily „protikle
rikální“ pokrokovost agrárních organigátorů,
ani slovem jste se proti toma neohradili. Naopak
znělo vám to jako nejpříjemnější hudba. Co
však mohou jiní, nesmí řící katolík. Kde vaše
organisace důrazně vystoapily, když volno
myšlenkáři na schůzích podvraceli základy
křesťanského názora světového? Nebylo to
možné, protože agrární horliví pomocníci Volné
Myšlenky by byli odsuzovali protestem sami
sebe. Udržal tedy nyní nestrpí rozbodně, aby
se jeho strana nazývala protikatolickou. Ale
protikatolické skatky té strany trpěl s juná:
kým sebozáporem. —

Agráraíci hlasovali se 8o0c.demokraty,
aby bylo zrašeno místo rakouského vyslance
u Vatikánu, agrární tisk psal, co prý jest čes
kému národu do toho, jestliže papež byl arašen
semitoa Nathanem. Když Machar ve svých
schůzích šířil fanatické lži proti světovému ná
soru katolickému, to agrární tisk, místo co by
jej okřikl, ještě odporačoval, že by se ty fa
natické vymyšleniny měly přednésti v Hrad:i
v den katolického sjezdo. A nejborším záštím
agrárním byli právě stíháni ti, kteří na veřej
ných schůzích katolický nášor světový nájili.
Takovvo vlídnost a snášelivost prokázala strana
agrární vůči „svým 959/, katolíků.“ Zatím jest
známo, že strana agrární jest "nejvítanějším
útulkem evangelicko-klerikálních štváčů. Proč
jen tyto své fanatiky nezakřikne, jesliže opravdu
má ve svých řadách 959, skatečných katolíků?
A co řekne sám rozamný agrárník o povaze
a oharaktero takových katolíků, kteří zbaběle
utíkají, kdykoli čest jejich církve vyžadoje, aby
ji hájili?

Dejme toma, že by celé massy českého
lida tleskaly jásavě německým agrárníkům,
ačkoli by tito každou chvíli ostouseli český
národ. Rozumný Němec sám by řekl takovým
otrockým bázlivcům: „Nestydíte-li se za svůj
český původ, máte svou národaost proti po
tupám hájiti. A stydíte-li se, přihlaste se do
kruhu národa jiného.“

To platí o národnosti. Neplatí totéž pra
vidlo o příslušnosti náboženské? Hrabá bota
volaomyšlenkářů a soc. demokratů surově kope
do papeže, do článků naší víry; sarovci do
cela zakazají missionářům v katolickém ko
stele kázati, zakazojí učiti katolické děti od
katolických vychovatelů, pošklebují se docela
zřetelně samému Kristu. Ale katolík nemá
práva dle agráraické logiky proti tomu ulič
nictví ozvati se organisovaným způsobem,
ačkoli jest uřejmo, že ani agrární pohlaváři že
stavu duchovenského ua veřejných schůzích
neokřikují nevěreckých demagogů.

3. „Každého náboženství si vážíme! Ne
strpíme, aby naše straua byla problašována za
strana protikatolickou!“ volá se strojenon
vážností agrární předák, který sám ukazuje
zájem o náboženství výhradně jen tenkrát, na
skytne-li se mu příležitost do katolíků rýpati.
Zachovává sám tento otevřený liberál církocní
příkazy? A není-léstrana agrární protikatolickou,
jaký jest vlastně sásadní poměr její k naší církvi©
Ta jest vážná otázka, kterou zodpovídají agrár
níci uejnejapaějšími výmlavami. „Vždyť a ná3
jsou šidé, evaogalíci, to jsou také lidé; my
nemůžeme býti stranou extrakatoliokoa.“ Dobře,
agrárníku| Ale ga hlavní věc jsi zepomněl.
Jestliže křičíš, že k vůli 5 proc. židů a ovang.
nemů?o býti tvá stranu výbradně katolickon,



těch 950/, katolíků ušílo
o tvé straně aspoň tolikšelrnosti a ohledu, jakého
pošívají šidé a evangelíci? My přece sami ovan=
golikům a židům jejich náboženská práva D6
bereme, jejich obřadům se nepoamíváme. Zato
95+/, katolíků má dle příkazu agrárního mlčky
etrpéti nejhorší kcpance; 8 kdo se víry naší
zastává proti sgrárním volnomyčlenkářům, ten
jest pronásledován od agrárních agentů jako
divá zvěř. Evangelíci a židé mohvo ai pod ze
lenoo plachtou bájiti svou náboženskou est
soola svobodně. Kdo od vás žádal, abyste byli
stranou extrakatolickou? Aletolik žádati právo
měl a má každý poctivý katolík, aby nalezl
u vás ochrano svých lidských práv; měl s mé
právo, abyste důrazně odrazili demagogy, kteří
sapovídají katolíku katolickou výchova, přijí“
mání katolických svátostí a lásko k duchov=
ním správcům. Má právo, abyste 86zastali je
ho kněžstva proti paušálním lžem a nadávkém.
To vy však mečiníte, ačkolidobřeoáte, depolitická
stranatu není jenpro třídnípolitiku,alei pro
hájení kulturních sájmů svých stoupenců Čí se
ma říšské radě málo debatuje a roshoduje 0 sálo
šitostech církevních? Dobře jest vám známo 0
etatně, že zu nynější pohnuté doby ani žádná
poctivá strana nemůže býti nábožensky bez
barvá. Jirak má program naprosto kusý, ne
botový V době, kdy jiné politické strany ve
svém programu mejí vytčeno ové náboženské
hledisko, kdy některé strany docela zřejmě do

rogramu si vepsali boj proti všem církvím,
Jen chytrácký úskočoík dovede tvrditi, še v

příčině politiky církevní nemusí zaojímati sta
novisko žádné. Proč jste vpříčině církevních vá
lešitostí o parlamentů hlasovali, jestliše s0 stavíte
jako lidé imdifersniní?

Který katvlík chce ve straně agrární ob
státi, masí míti na ústech sámek, kdykoli se
roshoduje o věcech, jež jsou a mají mu býti
dle jeho víry nejdražší. Jak by se tak vycho
valy „žulové a důsledné charaktery“, o tom
necht rozhodojí ti, kteří neztratili poslední
špetky soudnosti. Kdo „má náležitý smysl pro
přesvědčení náboženské,“ ani minutu nemůže
býti na rozpacích, jaký jest jeho úkol, slyší-li
kolem sebe protikřesťanské běsnění. Ale —
agrární tisk má rubriku pro sport, divadlo,
esperanto atd. Ani nejmenší rabričky však ne
věnaje bezvěreckým demagogům, ačkoli jindy
celé sloupce věnuje na sošlehání těch, kteří
náboženství hájí. Proto také fráze Udržalovy

pou jen ty, kteří se na nynější protikřeneký rej dívají se zápecí anebo kteří soud
nost úplně ztratili.

proč se nestaráš,

Politický přehled.
Rospušlění říšské rady doprovásí vláda ob

širným výkladem ploým neapřímnosti a odůvod
uje avůj krok tím, že nebyly prý spločny naděje,
které lid kladl v tento parlament. Vláda prý si
ehtěla vždy chovat neodvislost a vždy pro své
stanovisko našla většinu. Rozpaštěním bránila prý
vláda legitimní větěnu před znásiloóním. Ku
konci jest farizejská výsva, aby voličové svými
hlasy roshodli pro — Jidov“ parlament! Nové
volby bud u So konati ve všech semích mimo
Hali' a Dalmacii v úterý dne 18. červná 8 udší
volby dne 20. června.

Jednotný i volbách? V Národnípostup při
radě české v Praze kooalase 4. dubna důvěrná po
rada sástupců stran agrární, křest. 800, nárol.
soc., mladočeské, pokrokové a státoprávně-pokro
kové i poslaneckých klubů těchto stran, sby po
rokovala o návrhu předsedy Národ. rady České,
nebylo-li Ise docíliti pro nastávající volby jednot
vého postupu za vzájemné dohody českých stran.
Výsledkem porady jest, sby 80 úrod. rada obrá
tila na výkonné výbory českých straa 8 vysváním,
aby problasily, souhiasi-li, aby při oaetávajících
volbách bylo postupováno společné.

Volební ruch sachvacuje už všecka pozoroost

pěn veřejnosti. Zvláště blučno bude v Haliči,e polská strana lidová postaví ve všech ore
slob své kandidáty. Dohoda něm. křest.sociálů
e německými necionály je dílem bar. Bienertha,
jemoš k vůli německo-sacionální svas tek 80
sapřel, če půjde do voleb opvlečné © ném. „klo
rikely“. Kompromisem tímto má býti socialistům
© Čechách vyrvámo 12 mandátů a v ostatních
semích asp č 8, takže by vládní většina byla pak
asi o 20 blast elinější. Sestlení vládol většiny
tímto způsobem jest hlavním účelem rospuštění
Hidské rady. Něm. nacionálové v Korutanech od
míti však volební kompromis 8 křesť soclály. —
vas soc. dom. poslanců vydal společný manifest
k voličům, v němě svou siranu nade všecko
chválí, ostatní strany nasývajíce „jednou jedinou
spátečnickou massvu“, které vyčítají, še prý ma
Hla všecky sociálnd-reformuí akce 806. demokratů I
Badi povídali. — línozí bývalí poslanci ohlalají,
že více kandidovati nebadou, s českých zvláště
dr. Fořt, býv. ministr obchodu.

14. nastoupil 1. o v Rakousku opětPolEho Zo2

Libětát. Das 17. t. m. naše katolická jed
nota pořádá ve vlastním domě divadelol předsta
vec! „Martio Chiabil“. Začátek o půl 8. kodisě
večer. Předprodej lístků na sedadla a p. poklad
nika Jos. Plichty.

Ronov m. Doubravou. Hospuštěníři
ské rady našim pánůmfedrovatelám Volné My
dlenky nedá snad ani spáti a mová borečka vo

"lebaí je jímá. Dne 2. dabae pořádali pánové dů
věrhoa ochůzi v host. p Fr. Prchale, na níž četl,
dle sdělení,p. J. Štole, ačitel, eraogelik, přednáška
sepsanon od odpadlého kněze. Úřady jinde saka
sají podobné schůzky a a nás vychovatel mládeže
jde v popředí. Oršem na bejtzanství se olrlásí
thema: „Král Václav a jeho doba“ a pak jiš to
jde. Akce má dostoapiti vrcholu as bóhem měsíce
května. Občen S, který nemá co dělati, obchásí
město a vysývá nopřátely náboženství, aby se sú
častníli manifestační schůze, kterou pořádatí sa
mýšlí pokrokový spolek, vedený a řízený učiteli
(většinou jsou Členy), v měsíci krěton buď os ná
městí neb v hostioci p. J. Bradra. Jedinou jen
aterost má zmíošný občan; jak oo řiká, aby se
to Klonda, místní kaplan, nedozvěděl. Pánové ba
don dělati volební nálada pro kandidáta strany
agrární. Zde vidímo jasné na avé vlastoí oči, jaké
strana agrární má spojence. Volná Myšlenka se
veřejné spojuje s sgráratky. Zda prohlédnou naši
občané všichni, i z přifařených vesnic, že jim
není možno v té straně agrární státi a pro mi
blasovati, jek snad ještě s patriotismu učinili v
době voleb minolých s snad opětně do zemského
aněma? Zde oeplatí: „Já jsem katolík, své po
vinmvsti náboženské plním věrně, ale v politice
jdu 6 agráralky.“ Přiteli, ty jsi katolík dobrý
snad, ale straus, kterou chceš podporovati svým
blasem ve volbách, jest úplné proti náboženství,
ba svým programem boz naboženství. Když se bla
sovalo v delegicích, má-li Rakousko vydržovati vy
alance a sv. Oice v Římě, blasovali agrárníci 80
B00. demokraty a liberály, aby se novydržoval.
Opětaě nový důkaz náboženského přesvědčení
Obyvatelé města Rouova n. D. s okolní soají do
podrobaa poctivou Čranost, nikoliv jeu agitační,
náladorou politiku, p. poslance Fraatióka Šubaty
a prot) jistě po dobré rozvate dae 13. června
napíši opětně na hlasovací lístek volební do říš
skó rady „František Šabata, rololk ve Vrbici u
Doudleb.“ katolíci všichni na svá místa, připravte
se dokonale! Boj bude hrozný. Spojí se všechy
strany proti nám! Vádyl kandidát strany sgrární
měl na svém letáku hlášený boj proti 800. demo
kratům a když nepřišel ani do ožší volby, probla=
šoval, že pracoval pro sociální demokraty. Volte
muže so svého středa, maže poctivce, Da němě
nepřítel ani poskyrny nenalezl. Budte na stráži,
až nepřítel začne k nám dorážet a naše voličetvo

Klas, Bez básně s opřímným přesvědčením
v před! :

" Oěelice. Čílá skupina zdejší mládeže ko
pala tu v neděli dae 3. t. m. zdařilou schůzi. Jak
mládeže tak i dospělých sešlo se hojně. Nejprve
přednášela slč. Čermákova s Týništé oorganisaci
mládeže s upřímoým zápalem. Vtelá Její promlava
vyslechnuta £ napistou pozorností a potleskem
bojoým odměnčns. Nato promlavil dp. Jos. Haátek
o nutnosti náboženství pro člověka. I tato řeč
sledována od přítomných 8 pstrným zájmem. Ku
slovu přihlásil se ješté snašivý jednatel skupiny
p. Jos. Lochman a trefně vyvracel nepřátelské
námitky nám Činěné, což 8 povděkem phjato. Kéž
tak všude naše mládež pracuje. Oolý průběh
schůse byl krásný.

omliy. Doe 16. dubna t. r. bude vsále
městského divadla odbočkou Všeodbor. sdružení
křesť. dělnictva pořádána veřejná lidová předná=
ška. Přednášetí bude vsdp. Dr. Fr. Šolc „O pů
voda človéka.“ Začátek přednášky o 9. bod. od
pol. Účast všech členů obou místních křest. or
Ganisací šádonená. Vstup každému volný.

síce, nýbrš až do kopce roku 1911, s čehož pa
trno, še bar. Bienerth ani v příští parlament ve
líké neděje neskládá. 76 mil. K, jež potřebuje
jednak na umořování dlabů státalch, jednak ne
výzbroj námořního loďatra a 18 první splátku m0
vých lodí válečných, parografem 14. ovšem opa
třit si nemůže, ježto se tu Jedaá o trvalé zatížení
státních finaicí, ale potřebné miliony vypůjčí ai
v poštovní spořitelně a v jiných bankách ne běž
ný účet, až do té doby, kdy půjčka 76 mil. K
bude v parlamentě příštím schválena. Poažití $
14. týká se také povolení kontiogentu nováčků.
Zajímavo jovt, že $ 14. tentokráte podepsal i mi
nistr epravedloosti dr. Hochenbargor, jenž sa Ba
deniho podal na vládu kratsu obtalobu pro užití
8 14 Jemu po boku jsou parlsmentní minletři
dr. Weiskirchner a dr. Glombiňeki.

Poláci o bar. Biemerthovi v „Gasetě Naro
dové“ usazují, že on se ns Češích příliš politicky
provinil, než aby se směl objeviti zase v parla
mentě. Upadl do leček německých strau ©ocitl
se v jejich poddanství; jest již nesobopen učiniti
krok v pravo. Bar. Bienerth jest neschopen Ra
kousko uvésti na cestu přirozeného normálního
vývoje.

V Uhrách zatím parlamentní práce jsou v
dobrém chodn, o čemž minister. předseda hrabě
Khuen podával 8. dubna olsaři ve Vídní zpráva
s předložil delší pracovní program, který panov
ník echválil, — V poslanecké eaěmovně .nberské
5. t m. vládní poslanec Em. Haydin vystonpil
ostře proti české agitaci mesi Slováky, která prý
v poslední době nabyla velkých rozměrů. Maďali
bojí se účinků českých knih, novin, českého ka
pitálu na Slovensku a posílání slováckých mla
díků za vzděláním do Čech. Jak vidět, Zázvorka
nám mezi Maďary přátel neoadělal; ani jeho ma
darská visitka neúčinkovale.

Ve Španělsku padlo liberální ministerstvo
Oanalejovo. Král však sestavení ministerstva svěřil
zase Canalejovi. — Ve schůzi komory 4. m. býv.
ministr posl. Lacerva nanovo prohlásil, že Ferrer
byl revolucionář a účastník na různých povstá
ních a attentátech a svou osobní činností vyvolal
snámé adálosti barcelonské r. 1909. Ferrer by)
odsoazen oa základě materielních důkazů správ
ným a sákonitým spůsobem.

Povstání v Albanii nabývá nebývalých ros
měrů. Albanci žádají samosprávu pod ochranou
velmocía dokudtobotocíle nedosáhnou,neastenou
v boji a dovedou postavitdo polo 100.00) mušů.
Turecko obviňuje ČeraouHora, že porušuje nen
tralita svým chováním naproti albaaským upr
ehlíkům. Čeroohorská vláda svolává prý sálužoíky.

Zprávy organ. a spolkové.
Nový Hradec Králové. Letossabájeny

udové nášky a sa řečníka zlokán známý vý
borný pracovník vedp. dr. F. Šale z Hradce Krá
lové. První dvě přednášky konány v ledou a ú
poru na tbóma: Proč se orgunisujemo na sákla
dech křesťanských? Účast na obou přednáškách
byla veliká, — Výborová eobůze katol. jednoty
konána byla dne 19. břesos. O stavu fiaaočním
podal správa pokladník p. ředitel kůra Studený,
která by vykazovala ještě pěknější přebytek, kdyby
pp. členové v pravý čas příspěvky Členské zapra
voveli. Ku sdarau spolka náleží, aby příspěvky
byly v pravý čas pleceny, aby přebytky mobly
býtužitečně ulofeny. To má podstatný vliv na
život spolkový a veškerý vývin spolku Proto se
žádají pp. členové, aby příspěvky panu jedaateli
Hrudovi nebo paoa pokladaíku Stadenéma v tyto
doy jistě odvedli, — Refsrát o steva knihovay
podal p. Francek, svědomitý knihovník. Katolická
Jednota vzdává tímto všem dárcům, kteří ať pe
něžné či knihami sám na saložení Loihovny při
spě'i, povinné nejardednější diky a „Zaplat Pás
Bah!* Prosíme, aby jejich dlechetnéhopříkladu
bylo bojně následováno. Každý muý dárek bade
vděčně přijat. Pp. členové 80 upozorňují, že koihy
s knihovny katol. jednoty budou půjčovány prati
deloě každou neděli od 11. do 12. bod.polední
v místnostech katol. jednoty. Též žádámo otóné
odběratele „Štíto“, Iteří nejsou dosad óleny naší
jednoty, aby do jednoty za členy přistoupili. Kóž
pale jednota všdy krásněji roskvěté a vědy více
sllí, rovna silné slovanské lípě, nesklonóné sa bouří
času. Další Šianosti jednoty „Zdař Bábl“

Ohradie. OdbočkaVěsodbsrovéhoedražení
křest dělniotra zve ku přednášce cestovatele dp.
P. L. J. Petráska „O Palestiod“ se 180 ovetelnými
obrazy ve velkém sále Mates v neděli dae 9.
dubna 1911 přesně v 7 hodin večer. Vetapné :
křeslo 1:20 K, sedadlo 90 b, kstání 40 h. Školní
mládež má ceny poloviční.

Král. Drůr m. I. Katolickýspolekzdejší
pořádal dne 26. března £ r. členskou schůsi, pří
níš promluvila k mládeši sl. Čermáková s Týaláté.
Potom následovala přednáška aistního děkana
vldp. AL Sedláčka o revisi roslukového zákona.
Obě přednášky vyslochouty od četných posluchačů
s opravdovým zájmem. K vysvání sl. Čermáková
sebráno mesi přítomnými 16 K ve prospěch ča
sopisu mládeže „Dorost“, s sárovež oZRÁMOBO,ŽO
dja dr. Jos. Šalla přijímá

Zprávy místní a z kraje.
Pořad služeb Boších v kathedrálním

chrámuPácé sv. Dochave svatémtémdní. roku
1911. V neděli kvétnou 9. dabna: O půl 10. b.:
Svěcení ratolestí, průvod a slavné mše sv. 60 spí
vanými pašijemi V pondělí, úterý,ve střeju ave
čtvrtek od 6. bod. ráno svatá spověď. Ve středa
dne 19. dabsa: Ve S bod. odp.: Matutinam to
nebraram čili truchlivé hodinky s lamontacemi.
— Až do vočera av. spověď — Na zolený čter
tek: V 7 hod ráno: Olrkerol hodinky. O půl 6,
bod.: Slavná měc sv., mezi ol ověcení sv. olejů
a slavné ov. přijímání. Poté průvod s nejsvětější
Svátosti k oltáři ar. Antonina. — Umývaní mo
hou 18 starcům, čímt čtení sv. evangelia a
kasateloy. Ve S hod.odpol.: Traeblivé hodlsky
a lemeatacemi. — V 5 hod.: Litaaie uoltáře sv.
Antonína. — Na veliký pátek: V půl 8. hod.
ráno: Církoral hodlsky. V 8 bod.: Posvátné ob
řady se spiranými palijomi. Na konec průvod do
Bošíbo hroba v kapli ev. K'imenta. — Pokud se
ar. obřady konají, není dovoleno, aby věřící od
oltáře k oltáři za příčinou líbání oltářních kamenů
ehodili. — V půl 8. bod. odpol.: Truchlivé ho

diaky slameatacemi.—Kásácí. —Lataaio uBo



Jíbo' brobu v kapli sv. Kliments. — Na bílou so
bolu/ © půl 8. bod. ráno: Církevní hodinky. V 8
hod.: Svěcení obaě, velikonoční avíce a křestní
vody. Slavná mše sv. V 6 hod. odpol.: Slavnost
Vzkříšení Páně « průvodem. Kdyř se v Božlm
brobě odzpívalo „Vetalť jest této chríle“, počne
-se i v katbedrále táž píseň zpívati. Po příchodu
do kathedrály pošehoání a nejsvětsjší Svátostí;
elavné spívané bodioky a požehnání pontifikáloí.
— Píseň lidu. — V obrámu Páně Matky Boší v
"7 bod. večer slavnost Vzkříšení Páně.

Vyšší svěcení v semináři,J. E. ndp.
'biskap Dr. Doubrava vysvětil v sobotu dne 1.
dubss 15 alumnů svého semináře va podjáhny a
doe 2. dubna na jáhny v domácí kapli b. residence.

Městská rada. Přijata byla offorta Praž
ské akc. strojírny na dodání železné střechové
„konstrakce pro budovu turbin. stanice na Labi.
— Schválený byly plány fagad, projektovaných
s teřrasitu, pro domy, stavěné na parc. č. 12, 13
a 16 v bloku XV. — Objedná se2000 m kabelu
od fy. Siemens Scbuckert. svolí-li městské zaslu
pitelstvo k zavedení elektr. proudu do továray
p. Ant. Petr. fa, c. a k. dvor. dodavatele. — Vzato
bylo na vědomí, že na lékař. fakultách v Praze
sabájeny byly dne 3 dubva t. r. kursy pro lé
-keře o choleře a moru. — Policejnímu úřada
„postoupen byl výměr c. k. okres. bejtmanství,
kterým uděluje se p. E. Pravdovi, pilnikáři, živ
mostonsko-policejní povolení ku zřízení díloy piln.

-kářeké na parc. č. 14 v bloka XV. — Bude 8e
podporovati žádost městského úfadu v Hoficích,
aby již od J. května t r. měl smiš. vlak č 4994
„připojení z Hořic na Sádovou ke vlaku č. 4956,
„sa účelem slekání ještě jednoho nutného epojení
s Praboa. — Žádost některých pp. majitelů realit
v Novém Hradci Králové za savedení elektrického
proadu postoupena byla obec. výbora. — Požitky
madace Arnošta Brádyho, lékárníka, v úhraném
obnosu K 82, rozděleny budvu -dne 10. t. m. H.
Polákovi, H. Kornoutovi, Jul. Jiráskovi a Frunt.
-Čermákovi, sdejším chudým příslušníkům. —
Béte se na vědomí, že uděleny byly koncesse
ku provozování živnosti vioárnické pp. Ed. Řozá
vvi v domě čp. 198 na Vel. náměstí a Ant. Ger
-guričovi v sklepní místnosti domu čp. 86 v Palac
kého třídě. — Žádosti pp. manž. Jana a Aony
Patontových za udělení svolení ku směně fagady
rodin. domu v bloku „u Střelnice" dle návrhu p.
arch. Jar. Pažouta bylo vyhověno. — Zřísení dře
věných okenic ve vodárně v Plotištích u. L. svě
řeno p. Joe Dvořáčkovi, trubláři. — Provede se
uprava schodů „na Kozince“ a prodlouží se pří

Jesdní ceste, vedoucí k dělnickýmdomkům v bloků
VII. k cestě, směřující k Pláckán.

Společné sv. přijímání. V nedělidne
3. dobna přistoupili ku společnému sv. přijímání
-členové sociálních katolických spolků, mužských
i šenských, v kapli av. Jonefa. Účastenství bylo
velmi četné.

Přednáška. Ve spolku panía dívek bude
přednášeti v neděli dne 9. dabna v 2 bod. odpol.
vip. Beneš „O křesťanství, základě spokojeného
života“.

Tři duchovmí předmášky konají 50
v Mariáoském chrámu Paně v Hradci Králové ve
dnech 10, 11. a 19. dubna t. r. vždy o 7. hod.
večer. Themata: „Křesť násor oa úkol lidstva“,
„Mravní slo člověka“, „Odkud oynější nevěra ?“
Na zelený čtvrtek je v témž kostele o 6. hodině
ranní společné av. přijímání. Svatou spovéď možno
vykonati jiš ve středu od 2. hod. odpolední. Ku
hojné účasti zvou Mariánské družiny.

Bazar ve prospěchnové kaplena Rožberku
bude v penslnnátě Š«olských sester t. j. od 18.do
18. dubna. Uotivě prosí se o bojnou návštěvu.

Nemi mad důkladnost dopitovate.e
„Osvěty lidu“, který straší veřejnost správou o
„eštávcev Borromaen“. Po jabilejal slavnosti v Barro
maeu byli prý chovaoci „abstinenti“ naceni píti

vo. Po marných domluvách bylo prý užito do
brubého násilí se strany jistého velebného

péna, takže chovanci odbodlali se z ústava vy
stoupiti. „Osvěta lidu“ze staré jiš zášti k Borromaen
„přikulhale též k jubilejcí slavnosti a scela všedaí
historii mladistvé bujaosti překroutila na důležitou
událost, která způsobila bojaě emíchu. Podateným
byl vtip, že abstinentoí chovanci byli k pití piva
uceni, když je pravdou, že právé malá dávka
(1/, I) piva přivedla nespokojence, aby pivo po
dané roslili po stole, takže nemobli býti ani nu
-cení, by roslitý nápoj vypilí. Toft se rozumí, že
snespokojenci byli přivedení beze všeho násilí k po
„slašoosti, takže zvědavost „Osvětylidu“ o výsledku
stávky je jistě ukojena. Neškodilo by „Osvětě
ida“, kdyby věnovala trocha pozornosti vnitřním

měrům v pensionáté Němcové, kde dobrá kázeň
byla by chovankém velmi potřebnou. Ale před
cizím prahem se to lebčeji metel

Na e. k. odborné školepro umělecké
mámočaletví v Hradel Rrálové obsadíse
počátkem školního roku 1911—12několik státních

-stipendií s měsíčním obnosem 80 —40 K. Žadatelé
O tato stipendie pudejtež ové dádostido 1Ď. června
1911 na ředitelství ústava výše avedeného. Kžá
"dosti budiž připojen list křestal, domovský, vy
„svědčení nemajetnusti, doklad o případném zaměst
mání v praksi, poslední vysvědčeníškolní, po pří
„padě též vysvědčení průmyslové Školy pokračo

vací a výkresy tadstelovy. Přednost obdrží ucha
zeči, kteří nejméně drě léta byli « řemesle zá
mečníckém prakticky zaměstnáni a průmyslovou
školu pokračovací s dobrým prospěchem absolvo
vali. Žádosti jsou bez kolku.

Trh ma ryby odbývati se bude předsvátky
Velikosočními na Malémnáměstí jen 13., 14. a
16. dubna t. r.

Dix amisel. Pověstný Karel Dix, který
byl v lednu odsouzen pro veliké peněžní podvody
k pětiletému žaláři, byl poštěn « vazby po aslo
žení kauce 40.000 K. Dalo 66 lehce očekávati,
co udělá, až světří volný vzduch. Jest ještě v
čerstvé paměti, jak zmisel odtud partykář dr.
Ryba — jako by ho do vody bodil, když po rot
sudku mu oebyly ploutve podvázány tubou vaz
bou. A Ryba padl do amerických vod celkem jako
chuďas, kdežto Dix proměnil si předem cenné pa
píryvobnosu150.000K, nežjel eméremk Vídni.
Všechno měl chytře narafičeno předem. Hrouly
86 ca něho nové žaloby, ale pojednou se ukázalo,
že jeho nemovitosti jsou předluženy. Tak so za
bezpečil Dix již před odsouzením, když cítil, že
mu hoří nad hlavou; proměnil nemovitý majetek
v peněžní hotovost, eby nepřišel o nic Aoi 8e
neví, zda dojel do Vídně, kam svůj odjezd oblá
sil. Kauce ovšem problášena za propadlou a na
Dixa vydán zatykač. — Dix přes poslední mrsa
tosti ztráví podzim svého života příjemně, protože
si vyčachroval obrovské peníze. Chudý provinilec
nemá na kauci a proto by utéci aemobl. Veliký
sločinec kapitalistický však odpykel všecko krát
kým strachem.

Ztráta. Doe I. dubna ztracen byl na Velkém
náměstí o týdenním trhu obnos 100 K. Poctivý
nálesca se žádá, aby obnos ten proti dobré od
měně odevzdal na sdejiím policejním úřadě. Taktéž
se žádá každý, kdo by snad znal jméno nálezce,
aby to na policejním úřadě oznámil.

Staré památky Pražské spatříná
větěvník v panoramě Národní Jednoty Severočeské
v Hradci Králové v týdnu od 8. do 14. dubna
1911. Chrám sv. Víta a Loretta na Hradčanech,
chrám Karmelitáoský a Mikalášský na Malé Straně,
Klementinum, Týnský a ruský chrám na Starém
Městě, kostel na Skalce, na Slovanech, na Kar
lově a sv. Igoatia v Novém Městě, Vyšebrad a

gotikyabarokastřídají84 ta emalebnýmivyhlíd
k.mi na Prahu a Vitava.

VIE. budobní matinée pořádajíc. k.
místodržitelstvím koncessov. pěvecko-hudební škola
Ladvíka Knepra a koncessov. klavír. škola Ferd.
Kunepra v Hradci Králové v neděli 9 dubna t. r.
ve dvoraně Měšťanské besedy £a laskavého epolu
působení pp. prof. G. Čeroušáka, učitele St. Šmída,
prof J. Ledna, F. Doucby a učitele J. Černého.
Účiokující žactvo: J. Komárek Ed. Bareš a A.
Kořínková. Začátek určitě o půl 11. bod. dopol.
Vatup volný.

Spořitelna Kralehradecká. V měsíci
březnu 1911 bylo vloženo K 380.406 43, vybráno
K 244 924-738, tudíž více uloženo o K 135.481'70.
Stav vkladů koncem březoa K 15,077 734 67. Na hy
potéky bylo nově půjčeno K 33371688, spla
ceno K 30.220.94. Na bypotékách konoem března
12490 94718. Zásoba cenných papírů koran
2 692 640. Směoky K 8660282. Ulošené pře
bytky K 660.201-41.

Záležna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc březen 1911. Stav vkledů počátkem měsíce K
1,782 858-—. Vlošeno během měsíce K96 851 —,
vybráno K 116.606, stav koncem měsíce korun
1.763.103 —; stav půjček počátkem měsíce korun
2,581.784—, půjčeno během měsíce K 139 000"—,
splaceno K 114 341-—, stav koncem měsíce koru
2608.442 —; počet účtů 8964; reservní fondy K
205 811-—, závodní podíly K 88.686-—, pokladní
obrat K 862 776-—.

Záležna v Hradci Králové k nastávající
cestovní sezoně saopatřuje pověřovací listy (skre
ditivy) na veškerá místa co nejvýhodnějí.

Zůložní úvěrní ústav v HradciKrálové.
Stev veškerých vkladů koncem měsíce března či
Bi] 39,911.152 K, více o 496246 K.

Mrazivé počasí. Po krásných aluaných
dnech, kdy včely obecně nosily pel, klesl v po
sledních třech dnech teploměr pod oulu (až 4* C),
tak že na stojatých vodách se utvořilo silué ná
ledí. Ledový severák nadělsl mnoho škody oa

tešňovýcha meraškorých květech, ranné zeleninéa bramburech. Po polích 0e jezdilo jako po mlaté.
Babice. V naší ferní osadě byla podnik

nute sbírka na potřeby ebrámové, jež vynesla 00|
kem 130 K 10 b. Přispěli: osadníci s Babic K
8780, osadníci s Vel. Barchova 46 K 80 bal., 0
sadníci s Kosiček 30 K 40 hal., s Trnsvy 16:10
K. Všem dárcům vzdává srdečné „Zaplať „Pán
Bah“ duch. správa v Babicich. F|

Kupteoitentosple:
Karel|V.jako křesťana vlastenec.

PíšeJiříBahula,Cena5K.
Objednávky vyřídí

Biskupokéknihtiskárna v HradelKrál

Filharmonický komcert „Hadební
ho a pěveckého opelku“ v HradciKrálové,
dne 29. t m. pořádaný. vykazuje na programu:
Saint Sačns: „Mládí Heraklovo“, symfonická bá
seň, J. Jindřich: „Plseň jaraí“ a J. Malát: „Bě
lobradské svony“, smíásné sbory a capells, tyto
v našem městě dosud neprovedené novinky: Ed.
Grieg: „Per Gynt“, II suita, pro velký orchestr
a „Poznání země“ (Landkjending), mužský sbor
e barytonovým solem s průvodem úplného orcbe
stru a Fr. S:bubert: „Noční spěv v lese“, muž

Griegova II. ouita „Per Gynt“, komponovaná ke
dramatu Ibsenovu, jest náludově zbarvená, 8 ori
gioelofmi melodickými liniemi v koutra punktic=
kém vedení hlasů; iostramentací svou přímo 08'
ňuje — Kantáta „Poznání země“, oa slova Bjóra
Bonova, působí dojmem přehlubokým, v níž ryzí
cit norského lidu jest uměleckou tvorbou Griego
vou mistruš charakterisován.

Hudebniny

b

Kukleny. rřednáška „O Japonsku“ ce
stovatele p. A. Svojsíka, kterou pořádala dne 2.
dobna obě, a šivoost. beseda, ovšem velmi 80 za
mlouvala. Návátéva byla velmi četná. Sáčastnila
ee předaášky také hospodyňská škola ze Stěžer
ge sl. sborem učitelským Paa cestovatel přednáší
velmi sympaticky a obrazy má překrásně koloro
vané. Věru, že celý večer byl jako lazná pohádka.

+ Viscene Procháska. Po dlouhéno
moci semřel tichý, dobrosrdečný knčz, farář sté
žerský Vincenc Procháska. Trpél dlouhá léta, tak
že nemoc málokdy mu dovolovala věnovati se plné
s veselou myslí obtížným povianostem. Konečně
upoutala jej nemoc na lože trvale loňského roku ;
síly jebo byly 4. t. m. zcela vyčerpány, duše o
dešla ze slzavého údolí k Pánu po přijmutí av.
svátostí o 3. hodině ranní. Zosaulý služebník
Boží narodil se dne 22. ledna 1867 v Holicích,
na kněze vysvěcen 17. července 1492. Tělesné
pozůstatky právě does byly vykropeny a přovezeny
do Holic, aby zde byly o 3. hodině odpol. k od
počinku pochovány. Tichéma trpiteli budiš věčný
ráj odměnou!

Šebostlán Karásek. Sotva z které
obce vyšlo béhem 35 let tolik duchovních, jako
s farní osady Studence u Jile 1nice, kteří v die
cósi Královéhradeckéi mimo ni v daob. správě
pracovali neb dosud pracají. Bobužel byli ztécato
krajsnů-kněží během */, roku na věčnost odvo
lani ve stejném stáří 58 roků dva, totiž: dae
25 /12. 09 vadp. Fr. Horáček, č. kanovník u c. k.
vojea. farář v. v. v Žaleznici u Jičloa, a 29/3. 11
vdp. Šsbestián Karásek, býv. farář v Býšti, po
gledně ve výslužbě u svóbo bratra Jana, faráře
v Kácově. Tento byv r. 1877 v Hradci Králové
na knážetví posvěcen z ročolku jen 8 novosedcenců
čítajícího, jest drahý, jejž Pán života a amrtí
k sobě povolal. V dach. správě působil vždy bor
livě a neňmoraě, totiá: v Suchdole a v Kalaé co
kaplan, ve Valteřicích (Neudnrf), « Knapovci a
v Býšti co farář. Zvláště na tomto posledním pů
sobišti byl přetížen značným počtem hodia nábo
ženských ve školách a cítě se jit unaveným, ode
bral se dne 2./2. 11 do výslužby, netuše ovšem,
že odpočinku jeho bude ts na mále. Hledal po
moci lékařské a odboralků, leč nemoc — rako
vlaa žaludku byla nevyléčitelná. Přijav sbožně
sv. svátosti, semřel v Něm. Brodě, odkud bez
daché tělo jeho převezeno dranon do Hradce Král.
a odtad povosem do Býátéě, kde minulou sobota
po přání svém vedie obou svých rodičů byl po



břben. Oči naše salily se nám slzami, na
hranicích obce Býšťaké vatříc přišli mu jeho bývalí
farníci: školní mládež ee svými pp. učiteli, před
stavenstva obcí, katolická jednota, dobrovolný
sbor hasi s budbou a veliké mnošství lidu
ostatního. Zdeuvítán byl od toho dobrého lidu,
a hímž před 7 nedělemi z osady odcháseje do
jemně se loučil. — Pohřbu j.ho edčastnilo se
celkem 16spolabratří-koěší s vedp. č. kanovníkem
dr. Fr. Snlcema vdp. Ferd. Zajíčkem. bisk. vi
kářem traktu parcubickóho, v Čele. Z kollegů se
mináfských přišli 4 Círk. obřady v domě farním,
kondnkt pohřební řeč a zpívané reguiem konal
sám vedp. kanovník Fr. Šale, jehož řeč co kazatele
na slovo vzatého a řečníka vůbec soámého tklivě
na poslucbače působila a ku hlasitéma pláči po
bnule, když líčil s kazatelny, eo v Pánu zesnulý
s rakve k nám mluví a k čema vybízí Poděko
váním dp. farního administrátora všem účastalkům
byl posvátný úkon skončen. Ave, anima pial

Nee . Dne 1. dubna zavítal k nám
po době roku říšskýposlaaec dr. Fr. Drtina, aby
pojednal o krisi rakouské ústavnosti a parlamen
tarismu. Městské rada a nevšední ochotou obata
rale plakáty a dodala je do každého domu, aby
účast byla větět. Pak ať někdo přijde s podkazem
na Špatné naše finance! Zde byly hned po race.
Zajímavé by bylo vědět, do kterého táboru naše
městská rada patří. Do říšských voleb agi
tovala pro mladočecha, do zemských pro agrárníka
a nyní rozehřála ae pro pokrokáte. Kam vítr,
tam plášť. Do předsednictva navržen pokrokářem
p. Hemrem pan starosta Rašín, J. Novotný a po
všem předcházejícím i — p. B. Vančura. Pan
poslanec slíbil schůri před 4 nedělemi a přišel
s látkou — jak se říká — s křížkem po funuse.
Proto také představil ae již jako náš bývalý
poslanec. V dloubé řeči vyličoval příčiny úpudku
lidového parlamentu a celé politiky, o které správný
úsudek málo kdo z posluchačů dovede si utvořit.
Není proto divu, když naše hlava obce při takové
řeči si podřimuje. Co nám voličům a zvlášť ře
meslníkům za 4leté působnosti vynesl a z Vídně
přisesl, sbrnouti [ze asi ve výrok, že přinesl jsdan
prášdbou a drahou vysypanou. Ani naší dráhou,
k vůli které dvakráte byl k nám volán, nepohnul.
Nysí odpadla i zamýšlené cesta aašich pohbřavárů
do Vídně a pan starosta může kabát sase uschovat,
Pan profeasor líčí, jak těžko jest býti poslancem!
Zajisté bude děkovatí náhodě, že si trochu bycí
odpběine. Kn konci své řečí přál by si, aby národ
česlký při volbách. projevil svou kultapní a poli
tickéoů vyspělost. Aby národ zbytečné se netříštil,
jest Ba odstupujících poalanejch, aby utvořili do
hodu mezi sebou apočetným zastoupením ail jako
má každá strana duse a vybrali k tomu cíli
lepěf lidi z národa aposlali je do Vídně. Zmiňuje
se také o roku 19015, kdy odbývati se má veliká
oslava Husova a sondí, še noví poslangi by mohli
té doby zasejat. Jak to 8 dobodou národa myslí
upřímně, vysvítá nejlépe £ jeho projeveného přání,
aby totiš ani jeden „klerikální“ poslanec nebyl
zvolen. Zdrávi povídali! Po té se a voliči ros
loučil a poněvadž se žádný k slovu nehlásil, pan
předseda schůzi ukoněil.

Sv. biřmování a s ním spojené skoušky
3 katol. náboženství na všech školách v Parda
bicích konati bude Jebo Excellence biskup Krá
lovénradecký dr. Jos. Doubrava ve dnech od 29.
dubna až do 7. května t. r.

Statistika Pardubie. Pardubicedlepo
sledního ačítání mají 19708 civilního obyvatelstva
a 716 vojáků, dohromady 20419 všech obyvatel.
Mezi těmi zapsalo se 18985 jako Čechové, 882
Moravané a 19 Slezané, do ostatních zemí na
říšské radě zastoupených 197. -Do Uher patří tu
67, do Německa 31, do Raska 6, do Srbska 1,
do Bulharska 1, do Italie 1, do Turecka 4, do
Švýcar 2, do Francie 2, do Ameriky 5 obyvatel.
Dle náboženství jest v Pardubicích 18610 katolíků,
451 ovangelíků reform., 24 evang. augěbarského
vyznání, 637 židů a 81 bez vyznání.

Uprchliel ze sirotěinoe. Z pardubského
sirotěince uprehli minulý pátek doe 31. dubna dva
tamější chovanci a žáci .drubé obecné třídy u ko
stellčka. Ačkoli městská policie ihued zahájila po
uprchlících agilovné pátrání, nebylo lse najíti po
nich ani stopy. Nyoí je hledá četnictvo.

Tera Čivícké. Jedna z nejstaršícha nej

zajímavějších památek v Eraji pardubském ae rozobírá, a materiálu nabytého používá ss k dělání —
kompostu. Značná část starých valů rozebrána, alo
dosud možno Bouditi ze zbytků na celek. Stávala
kdysi tvrz pánů čivických na kraji velikého ryb
níka a pouze na straně východní spojena byla
hráskous osadou.Kolemtvraev rybnícebylaasi
hradba, kolová, jak svědčí zbytky obořelých kolů,
Ze Matyáše Korvína byla asi spustošena, mnohé
střely (šipky) původu oberského nalezené pod valy.
v louce svědět o boji e Uhry. Tvra byla dle zbytků
ze dřeva zbudovaná na nízké podezdívce. Val kol
dokola středů tvrze kruhovitě obehnaný byl sypaný.
Nyní doeud je přes 3 m vysoký; možno sonditi,
že původně byl ve výši aspoň O m. Průměr kru
hovitého valu obnáší 80 m. Musejnímu apolko par
dobskéma bylo dovoleno správou hrab. Chotka
pátrati na starém tvrzišti. Výsledky, ktoré pod
nikli pp. B. Skrbek a B. Drořak při odkrytí krajů
tvrze v místech, kdejiž odebrána byla čásť valů,

byly překvapující. Nalezeny kromě rozličných
sbraní krásné sbytky gothických nádob a kachlů,
které usehovány jsou v museu města Pardubic
Většího uákladnějšího probádání tvrziště se mn
sejní spolek ucodvášii, nemaje náležitých pro
středků fingačních, V
va velkostatku s rozvášením valů; snad byla upo
zorněna centrální komissí z Vídně, které podel
zprávu konservator před delším časem, apotorniv,
jská: škoda se děje na památce tak význačné.
Doufejme, že zemský poslanec J. Kokeš, majitel
velkostatku čívíckého, nebude trvati na tom, aby
staré tvrziště s povrcbo zmizelo, a tak sahlarena
Úúpločznamenitá památka naší minulosti.

Borohrádek. Jest u nés podle posled
ního ašítání lidu 1714 obyvatel. Aby v tomto
velkoměstě nikdo uezabloudil, jsou „s nutnosti“
pojmenovány ulice i náměstí. Na náměstí je socha
Panoy Maris a proto ge bude jmenovat Havlíč
kovo náměstí. Bylo skutečně „nutno“ toto náměstí
svláště pojmenovat, aby 8i je někdo nespletl a ná
městím Jiným, protože tu jiného náměstí není.
Ulice dostaly jména: Jangmanova, Komenského,
Neradova, Husova, Palackého, atd. U nás je po
jmenována i ulice. kde jen na jedné strané jsou
dva domy a na drubé straně pole, na němž 80
stavět nikdy nebade. Dva domy a pole — a hned

dosud zvanou: Tadeáška, vedle hodináře K. Jandy.
Ta by se měla jmenovat „ulička Eulenburgova“.
A proč? Inu jeden pokrokář chtěl tam v noci
dělat Eulenburga a dostal za to hotová vyplace
ných pár facek. Bylo by pojmenování toto Jistě „vý
razné“. — Máme tedy názvy ulic "jako ve vel
kých městech, jen že na ueštěstí máme tu něco,
čeho není v žádné zapadlé vosnici bez rychtáře.
Každý zavítavší sem ciziuec mile bývá dojat či
stoton domů j domků v městečku, zvláště af pře
kvapen okrason a Čistotca kost la, vzornou úpra
vou- a krásou hřbitova (kolem kostela) — ale

řosty Aut Smrtky, majitele hadrovny a páchnoucí
kostnice a nechce nijak uvěřiti, že by v tak pěk
ném městečku v blevní alici mohla se trpět „bouda“
na spadnutí, se střechou úplně rozbitou, muoba
dérami sobavenou, která je podobna nějaké rot
bité aušírné nebo pazderně aěkde daleko v polích
sa vesnicí, A tato osdoba Borobrádku, v níž bydlí
i lidé v nájmu, jest u Školy, na rohu ulice Ko
menského a Neradovy. A jako mavýsměch že by
měla býti na tomto „paláci“ přibita tebnjka se
jménem Nerudovým? Vš, to by mohl učinit jen
člověk „neruda“. Vědyť by při zarážení břebů do
tabulky mohla ta chalops -pednouti. Nemáme
tedy pravdu. když tvrdíme, že máre tu něco, čeho
není v žádné zapadlé vesnici? — Kdyš tedy pá
nové ve své moudrosti chtí dodati městečku rázu.
velkých měst — dobře! Pak musí dříve se po
starati o odstranění toho, načpoukazujeme. Nechf
80 nejdříve postarají o úpravu městečkem proté
kajícího potoka, plného kalu a nečistory, o opravu
a zřízení vkusných chodníků, o řádné osvětlování
všech ulic i za nejtmavějšíchnocí, zato do
Stane se jim vděka a usnání spíše, než zu zby
tečné pojmenování ulio, z čehož nikd+ nebade
miti ziska (leč kdo bůde tabalky dělat). Poplat
nici budou mítí jen škodu, jelikož pořízení tabulek
bude stát hodně pepáz a udržování jich bude vy
žadovst stálou výlolu. Přirážky obecní jsou již
dosti velké, ač oa krytí schodku bylo užítoi
NSubvence“. Jiř letos mély být přirážity zvětšeny
sepoň o 30%, — a nebude to ani dlouho trvati
a budeme míti 100/, přirášku, badva-li takové
hlavy stále přemýšleti o pokroku, který jim jest
ovšem velice pohodlný. .

Ohrací. Měli jsme u nás na Smrtelnou ne
děli dvě echůze. Ráno, kdy lid chvátal do chrámu
Páně, aby sáčastnil se velkých Služeb Božích,
chvátal lid církve úgrárnické do Panského domu,
kde uvital je 86 sladkým úsměvem jejich kněs
p. Dr. Hoídek. Měl olavnostní kásaní, poukůzal
na ty největší zhonbee církve agráraické, na kle
rikály. Již dávno by církev sv. padla, nebýti kněší
agrárních; oni chrání náboženství. měí lid zaclo
vávati „Desatero“; no přece — vždyt to vidíte
dnes na ods, jak zachovávají přikázaní třetí. Lidí
rásu Šabatová do parlameuta neposílejte ; nic ne
dělají, nekřiči, neskáčí dle agráraichkéooty, nechtí
Be dát koupiti sa ministerský frak; ale volte lidi,
jako je: Prášek, S.aněk, Zázvorka; bade to
chlouba národa, až bademo míti samé Excellence
sa poslance. Co vám vymobl, ubohý lide venkov
ský, ten Šabsta?? Nic, sbola nic. To ae přece
podívejte na mae, co pro vás dr. Haldek na sněmu
udělal — a lid s posvátnou úctou hledí nu svého
velikána a radí 6e, nebylo-li by dobře udělati ho
biskupem nebo teké nějakou poslaneckon Excel
lenci. Druhou schůzi odbývali ti apražení katolíci.
Po požehnání v hostinci u České Koraoy sešlo ae
přes 200 členů organisací, aby vyslechli oblíbeného
fečatka p. redaktora Šapku. V úchvatné před
nášce, prosté všech nájezdů, objasnil p. řečník,
proč se katolíci orgauisují, proč Meorganisovat
musel. Dlouho trvající potlesk byl odměnou p. řeč
níkovi, ale též vysvědčením, že slova padla v půdu
úrodnou. Bhromášdění vzpomenuli též p. poslance
Šabaty a ološili předsednictvu, aby tlumočilo projev
díků a oddanosti, neochvějné důvěry sa všecka
přáci a. obět, kterou p. poslanec. v odbytém ob
dobí parlsmentoím přinesl. Po krátkém povzbu

zujícím proslovu vip. Beneše rozešli se. účastnící
s přázím, aby takových oohůsí by'o víca.

Bonev nad Doubravon. Vzdélavacíka
tolický sociální spolek „Rovaost“ v Ronově a/D.
pořádá dne 17. dubna v pondělí Velilronoční vý
pravnou divadelní bru s doby promásledování
člsaře Domiciána „Kristus vítězí“ Spisovatel
podal zde kontrast vytrvalosti křesťanů v dobrém
oprotí pohanům. Pro tšechoy účinkující poříseny
jsou dle míry svláštní obleky slohově i doborě
správně, jéž dodá firma Bosmer s Prahy. Očekává
Be k této vysuce effoktal bře, ješ eo nejpečlivěji
bude vypravena, obrovský sával. Jost třeba včas
si saopatřiti vetapenky, jež z ochoty v předpro
deji má p. J..Bláho.

Záchrana Košnmberkua Čejřova.
Hejtmanství vysokomýtoké zasadilo se u pametví
Tburo-Taxiského a bar. O Parische, aby malebné
sříceniny Košumberka a Čejťova byly zachovány
a nálešitě konBervovány. Centráloí komiase pově
bila konservatora B. Dvořáka, aby sestavil pro
gram restaurační obou památných míst, aby bray
k pravím opravným ve prozumění majitelů
přikročeno býti moblo. Kde pracuje politický úfad
společně se epolky mosejními a okrašlovacíci, dá
89 macho zachránit: a mnohé opraviti.

Lomnice m. Pop. (9v. missie.) Ve doech
19.—26. března konali zde sv. miesii kněží £ řádu
sv. Dominika dpp. přavor Odilo Poepišil a P. Alfons
Lukančič. Požehnání Boží provárelo práci horli
vých miesionářů. Den ze dne varůstal zástap účast
níků, kteří do posledního místa naplňovali náš
prostranný chrám. Dojemná byla povožnost k Nejsv.
Svátosti Olitářaí, při které 32 mládenců s hoří
cími svícemi tvořilo čestnou etrář. Vroucad též
dívky uetily Rodičku Boží v den jejího svátku.
Blmě, ktcré borliví kazatelé v erdce poslachačů
zasóvalí, vzrostlo v žeň hojnou, nebot 8660 věří
cích přijslo svaté svátosti. Sr. missie zakončena
posvěcením nového kříže a velkolepým průvodem
8 Nejsv. Svátosti po náměstí. Průvodu uáčastotla
se katol. jednota s praporem, značný počet mlá
denoů a na dvě stě dražiček malých i dospělých
kráčelo před velebnou Svátosti. Veliké množství
lidu z celého okolí přišlo, aby veřejně netilo ová
tostného Spasitele a rozioučilo ee 8 důstojnými
Olci mitsionáři, kteří v tak krátkém čase získali
si lásku všech. V pondělí konána jošté pobožnost
za zemřelé s kázaním a průvodem na bfbitov opět
za veliké účasti. V upomínku na sv. migsie da
roval náš důst. p. farář všem dívkám, které ke
stolu Páně přistoupily i dražičkám při závěrečném
průvodu krásné růžence. které ze svých poutí do

Říma, Lard a Svaté Země přirezi. — Day av.
missie rychlerám uplykdly, ale krásgá, nesma
satelná vrpomíoka ná ně v duši zůstala. Vroucí

dpp. miaslonářům sa obětavou přičialivost!
Měmocký Brod. Často rozbleholíse ua

větí zdejšího děkanského chrámu Páně omirášek
šelným zvukem, hlásaje, še opět některý obyvatel
oašehv města odevzdul duši svou Bohu; dloabo
už věsk nevzrušil tolik myslí, jako když se dne
26. března rozesvučel, aby .zdělll o kafdým bolnou
zvěst. že odešel od nás p. řídící školy II. obvodu
Jos. Bureš. Zpráva ta tím více překvapila a do
jela toho, kdo etál jeho milesé osobě blíše a
vádél, ss jakých okoloomi:smrt učinila konec jeho
životu. Byv teprve před krátkou dobou natanoven
na nové Škole řídicím, a dětinnou přímo radostí
a horlivostí počal ci ji zařisovati a krášliti dle
svých plánů a tužeb. Dojemná byla zvlášté jeho
péče o umístění aměleckého kříže Myslbakova do
průčelí schodiště školní badovy, jejš ze svých

nápis „Dokonáno jest“ a meje tenka viděti kříž
Jit na sdi savéšený, častěji docházel do knihlu
pectví p. Drořáka poptati se, zda-li už s Prahy
přišel. Konečně aápi: došel, ale p. řídicí se z toho
těšiti nemobl — s nenadání příkvačivší zákeřná
choroba v nékolika dnech smařila jeho život. Ne
pomyslel, ebohý, že nápis „Dokonáno jest“ bude
věštbou jeho brzkého skonu; netušil, že kříž, nad
nímě v dojemné starosti ve svá pracovně 80 sklá
něl, místo ma stěně spočine těžce Be ném v po
době amrtící nemoci . . (Smutné zajímavé při tom
tároveň je to, že uvedený nápis byl též poslední
prací onoho rytce; jak z Prahy sděleno, ten dea,
kdy. p. řídící, i on skonal) Kde kdo šelí upřímně
nenadálého odchodu na věčnostp. řídícího. Jeho
rázovitá, vymoká postava, jeho energický, hlu
bokou zkašeností životní vysnamenívající se dach
ziskávaly mu neobyčejnou vážnost a úctu jak
mazi školní mládeší, již neúnavně do posledního
téměř dechu vyučoval, tak i mesi nčitelstvem 8
všemi, kdoš ve městě přílešitostné a ním 80 utý
kali. Každý ho měl rád pro jeho přímoa, beze

šího občanstvaké p a lásku, mal(v po“hrožené a nepo projevovéní yrancíbo nábo
ženského přesvědčení. Nějakých ohledů, aby k vůli
nim sapíral svou víro, neznal; bylf ei dobře vědom
slov Kristových: „Kdo mne vyzná před lidmi,
toho i já vyznám před Otcem avým.“ S dojemnou
zbožností větěpoval po dlouhá léta mládeši na
sobě vyzkoušené a osvědčené, s náboženství vý
věrající sásedy; knóším ve školes ním působící
býval vědy upřímným přítelem, jsa tobo nezrra
ného přesvědčení, že srorná 8 nimí působení



nuteým pošadavkem zdárné výchovy, pracoval
takto bes oddechu, aš obtíšnou vy ovatelakou
prací znaven ulebl ve věku 69 let na lůžko amr
telné. Jako křesťan žil a tak i umíral. Zesnul
klidně, odevsdán zcela dovůle. Boží a zaopatřen
sv. evátostmi. Dne 30. března provodili jeme jej
na tichý hřbitov k trvalému odpočinku. Výmluvaí
řečníci nad rakví poukásali na veliká a četné
jeho záslaby nejen o rodinu a školu, ale i o celé
naše město. Jeouf nádherné sady „Badoucnost“,
jichž rossáhlosti a kráse všichoj návětěvníci Něm.
Brodu se obdivují, z velíké části jeho dílem. jež
sanechal nám jsko vzácný odkaz a sobě jako ne
zničitelný pomník, Výmlaovněji však nad všechny
řečí hlásala jeho šlechetné činy a snahy impo
santní účast všech vratev zdejšího obyvatelatva
při jeho pobřbu, jež a vděčnosti se sbromářdilo,
aby vzdalo Čest a uznání jeho zbožnému, pocti
vému a pracovitému životu. Odpočívej v pokoji!

Volby v Prosoči u Vys. Mýta. Pa
"tronka židů a evangelických klerikálů „Osvěta
lidu“ přinesla nedávno zprávu o voibácb v Pro
seči a nemotorně zkonší svůj vtip na nově zvo
lených člezech obecního zastupitelstva za třetí
sbor, a obklopuje giorrolon pokrokovosti evangeli
ckou stranu. Nemůžeme si pomoci, ale- na nás
celý ten jásot dělá dojem nadýmající se žáby.
Vždyť jsou tam pánové, kteří ještě včera v témže
listé udávání byli jako fatrál klerikalismu! Roz
umíme? A ostatné, co je to pokrok? Jsvu různé
názory. My, mužové. našeho lidu si myslíme, že
mravně zachovalý. zručný a hledaný femeslník —
at bí. jest katolíkem — jest tisíckráte pokroko
vějším člověkem, než ledajaký samozvaný intelli
gent, který ve svém nejvlastnějším zaměstnání
jest ignorantem — všeobecně uznaným igaoran
tem. A pokrokovost naše, tak soudíme, tím oprav
dovější jest, že ponecháváme našim spolaobčanům
jiného vyznání právo na plnou svobodu, a nemáme
Jim to za zlé, když svorně si vystupují, a když
naopak přejeme sobě, aby tutéž svobodu popřá
vali i nam, a nestoudně nedotírali oa naše pří
slošníky 0 "hlasy volební. Jak jste nám k smíchu,
vy a pokrokoví: Milogrdně does spouštíme ještě
záclonu. a nebudeme se pouštěti do diskusse 0
otravé slézinnou onětí, ani 0 významn nešťastných
porodů (ale máme je spočítané), ani o funkcích
obvodníců lékařů, ani o vyléčitelnosti záškrtu a
mnohých jiných, velezajímavých věcech, kterým
my, tmáři, nerozumíme. Ale slyšte, vy patento
vaní svobodáři! Nynější evangelický superinten

- dent Dušek v Kassela pronesl roztomilá slova:
„Neznám protestantů, kteří by Řím tolik nenávi

děli, jsko protestanté čeští “ Žádný pokrok, žádná
svobodomyslnost nevede vás, ale toto helveteké
heslo. Kdybychom my katolíci modré s nebe snesli,
vždycky je to zpátečnické. Starosta Sokola může
dělat v protestantské modlitebně třebas i před
tikávače a zůstane pokrokovcem; katolík všsk,
který jde do kostela, je n vás tmář. Takoví jste.
Je pravda, ztratili jsme částečně drubý a první
sbor, sle jakým to drzým terrorem! Až i do do
mů katolíků doráše.i jste večer; oběan, jehož
všslidské stanovisko ukládá, aby držel 8e nad
vřavou stran, snížil se k úloze fanatika, aby do
natil katolíka k opuštění svých bratří; jak smutné
to vítězství, když pak se přiznává volič: Já bych
neobstál! — Znáte Gogolovymrtvé duše? VPro
seči svobodáři nechali voliti mrtvé, ale živé katol.
voliče odmítali. Konečné způsobem odporným a
pevyslovitéloým hlas katolického kostela vyždí
mán byl pro evangelíky! — Jinak volby ukázaly
jednomyslnost našebo katol. lidu. Až na několik
přeběbliků do tábora evang. volila katolická strana
jako jeden muž. Zaáme je, ty slabé duše a ve
vhodoý čas 6 nimi třebas také súčtajeme; ostatně
celá naše veřejnost dala jim už nu jevo svou 800
strast. Známe se — a dle toho budeme jednati. Pro
ty, kteří dříve rádi z naší ruky, a zejménaz raky
k+tol. církre papali, a pak nás zradili, mámu
opovržení.

- Bkutečsko. Divné vóci v našem okrese
se dějí. Ve Skutči rozšířili nějací lidé z Rychm
barku zprávu o kouzelných úkazech, které 86
staly prý v Proseči. Kdo posud spiritistům se
jenom smál, teď a vlasy zježevými vypravuje, co
prováděli nebožtíc:, kterým dal každý pokoj. Před
stavte ai! Před volbamí k vůli záchrané pokroku
mrtví opouštěli avé tiché rovy. Taková jest jejich
horlivost. Z těcu nebožtíků šla hrůza. Začalo se
Hkati, že teprve teď se poznává pravý výsaam
Toulcových maštalí; prý Blaničtí rytíři bez výpo
vědí se vší zbraní opastili starý příbytek a na
stěhovali se dopobodlnějších Toulcových rokli, aby
8 Žižkou v čele ochránili uboné mučedníky, evau
gelické beránky proti „cizí římské chase.“ Odtud
vykonali v pravý okamžik výlet do Proseče —
ale bez palcátů. Bylo totiž jen potřebí hlasova
cích lístků, které před volbami platí víc než rány
z děl. Kafolíci nechtěli ani věřiti; vědí, jak ge ve
adejším kraji lehce ujímají romantické pověsti.
Přece však k svému úžasu seznali, že nebožtíci
se voleb súčastnili. Jak tu záhada rozluštit? Při
šlo se konečně na to, že docela jiní nebožtící pře
skakovali zručné zeď jednobo břbitova, jen aby
hlasování nezmeškali. A chytří ti zesnulí dovedli
ješté všecky stopy aróbovýletu odstraniti. Až bu
dou volby po druhé, ať se u břbitova postaví
strážatk! Mrtvý má totiš podle stávajícího občan
ského řádu spáti, ačkoli by evangelíci zdejší rádi


svým o neboštíkům popřáli nejplnější občanská
práva živých. A kdo seď hbřbitovsí přeskočí bez
ovolení politického úfadu, ať pyká! Pyhne-li se
neboštík trosta, ať se rámě spravedlnosti cbopí
téch, kteří neboštíkům k volebnímu výletu po
mahali přes zeď! c1 8 r
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Díikůvzdání!
Pana prolessora Vendelína Ilonzika,

státně zkoušeného učitele těsnopisu v
Iradci Králové, jenž naučil mne v 68 ho
dinách písmu korrespondenčnímu i ko
mornimu theoreticky i prakticky, doporu

(patentním úřadem chráněno)

banánové kakao.
Pro značný obsah kyseliny fosforečné jest

BACAO nejlepší výživou pro
lidi mnervosní,

rekonralesconty čuji každému, kdo si umění sieno-tachya sla . o . ň m ,

BACAO — banánovékakao vyrábí a v ob- grafické brzy, lehce, důkladně a levně
chod uvádí jen osvojiti chce.

Pri českáukrmvásaeétna advok řed v hmmaci Kr
továren na orienlálské cakrovinky a čokoláda „vok ně

ma Král. Vimohradeeh, dříve
A. Maršner.

K dosténíu firem: Amdrlík Jam, Guthové
Bratři, Khom Boh., Šejnohová Marie.

a síce ve dvou druzích:
I. v plechových patent. krabicích 1 krab. K 1—

II. v balíčkách po K —050

Kalhreinerova Sr « = M
Pravá jen '$ —— Žádejte “

s touto © všude. 2.. . > k

známkou.;* „— a aVa ->L 54 | 7 >a BMR)wa)
Rozšiřujte 0 n K

Časové úvahy!!:
|

Právě vyšlo: |
Dr. Rud. Šetina: »Ecce, sacerdos;
magnus'« Slavnostní sbor k uvítání ;
biskupu. Pro smíšené hlasy 8 prů
vodem varhan 1 K 50 h. Partituru ,
velkého neb malého orchestru za- .
půjčuje nakladatel:

Pr. A. Urbánek, Praha, vedlo Národního divadla.

oo žně |ns jménem s
Kathreiner

Záložna wHradci Králové
l. L

Vklady na 44% 1!

Půjčky na směnky a hypoteky s úmorem.

Úvěry stavební. | Eskont směnek a účtů,

ednoty Záložen Českoslo
=] Z okýohO rare abylatouto hodenrevidován. * "



Wkladyna knížky a běžnýúčet 4|.—4';.
Eskontsměnek| faktur Velkoobchod uhlím Vadlaa kauce a
Úvěry věcho druhu C a koksem. — Barsovní obchody

asi s 30 korci polí též bez stavení, pouze
polnosti u Hradce Králové koupím.

Nabídky do adm. t. I.

+= Ao
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umi Kuptesi za K 1-70důkladnýoplommm

»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. koihtiskárna v Hradci Králové

NOVDUTTTTTETDrKi54

Hospodářství( Vkladyna knížky=Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
za niž ručí:

+
+

i L obceVrokonýtská,s 2. všlahnipoplatnial : roservnífond+ břěřábh tět
s-us'rub, brousící a leštící st oj na kámen, pískovcové lomy s přpravenou zásobou 20.000 m!

a

s ? velmí doboshopískovoe vekeré práce by nd kam. pro stuby kostelů, škol, vařejnýchasoukromých budov, pomníky, brusy, ž atd. nabízí

j Stanice ser.-záp. dráhy Ostroměř. strojníkamenoprůmysl

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1068 V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868.

Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

M

RR Přijímávkladyna běžnýúčet, vkladbíknížkya poklado.poukázkyna úrok k
JyT 44h)

Daň důchodkovou plstí ústav sám. — Vkladní koíšky a složní lístky poštovní epořitelny zdarma.

p SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY.
Koupě aprodej oonmýchpapírů ukládacích,lovů, rent, dovis,valut atd.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho draho. — Financování podniků

š obchodních a průmyslových. — Vadia a kance. — Eskoot faktar a směnek. — Borsovní rozkazy na
ň všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kuponů. — Inkasso tažených

papírů. — Promessy. — Správa cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre
ditivy. — Rembovrení, daňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho druhu.

Skladiště spojenoželezniční snádražím —Výhodaroexpedice. —Informační oddělení. —Goment, SEC
Soípne, ntára, strojní oleje, potrolel ©oukr so

UHELNÁ CENTRÁLA
dodávávoškeré druhy uhlí. —Angiieký, bolgieký, vostišu ny anthraeit. Koksyslozské asvateňoriské. — Brikoty.

Folefen:HradosKrálové č. 9 a29, Praka č. 4508, Semilyč. 21, Turnov6. 27.
Tolegr.adresaprocentrálu,jakož1voškoréfiliálky:»Kralobanka«.

POPCPIPCFIPU

Majitel: Politické družstvo tiskové vJredci Králové —Vydavatel a sodpovědnýredaktor Antonín Poshmoa. —Tiskembísk. knihtiskáruyvHradciKrál.



Příloha
Hašlar „spisovatelem.“

Čtenářstvo naše poznalo již z uveřejně
ných dopisů Hašlarovýcb, že antor jejich má
neobyčejně divokou fantasii a že trpí neoby
čejnou psavostí. Zrovna jako jeho protektor
Machar. — To spad přece nikoho nenapadlo, že
Hašlar obírá se vážně myšlenkou dramat svůj vy
psati v knize, kterou prý jeho „přátelé“ roz
šíří mezi lid. Hašlar tedy dle určitého návodu
svých přátel sbírá materiál pro svůj dramat,
jak z následujícího dopisu je patrno. List Haš.
larův otvírá nový zajímavý pobled do skrýše
maskovaných zákeřníků, kteří spřáhli se k ra
finovanému byenisma na potupu církve.

List Hašlarův zní doslovně:

Blaborodá Pani E. V. v Praze!

Přijměte odemne srdečný pozdrav,sdělojí Vám
toto: Zaslal sem Vám dle Vašeho přání, muj rediný
dramat, doufal sem dle Vašeho ctěného dopisu, to
velice Vám namě bude salošeti a hned fe s voj úsa
dek mě sdělíte. Věsk ví sni písmenkem se nezmino
jste; nemám Vám to zaslé neb nevym jsk moj ro
diný dramat na Vás pusobyl. Jen oto Vás prosym,
by Jate jediným slavkem ve veřejnosti mě neodruso
vale, neb sy tobo nikdy nesaslahuji.

- Jeem pošádánod různých politic
kích korporací bych vše co 60msaku.
syli mojrodiný dramat,stran Otce biskupe jeho příbazných „vše vy sal“, že
osu kníbu rosšířejí mozy lid. Jelikoždo
suď sem novypatral onu dámu oo byla hospodiokon
mého Otce, tudíš Vás Blahorodá Pani mnoho prosym,
událiš by ste oni věděla totíš adresu nani, by ojste
mě jí sdělila. Ja bych ji hned dopsal. Do oné kníby
eo napíšu, masym míti všech činitelu jméne, neb
věe bude psáno pravdivě tak, že kašdý činitel coještě
šije, nebude moci se o ničeho bráti. eb pravda po
rasy vše!

Tadíš mnoho Vás prosym Blahorodá Pani zda
liš oté dámě víte, sdělte mě adresa. Předem přijměte

muj srdečný dík. Úsě
Potr Fr. P. Hašlar.

Největší perlu však jsme si ponechali na
koneo. Hašlar chlubil se, že má 5 dopisů Hai
sových a 1 císařovny, které byly poslány jeho
matce. Na tyto dokumenty Hašlar klade nej
větší váhu a nedal by je „kněžům“ ani za mi
liony. Náhodou podařilo se nám dostati do
raky zadarmo opis tohoto milionovéhopokladu.
Je to sice opis, ale opis majitelem pověřený,
proto má zajisté cenu jako originál, Dopis je
tak naivně psán, že každý bude hledati autora
buď v samém Hašlarovi, aneb v některém členu
rodiny jeho, která, jak je známu, na spirituos
nost si potrpěla.

Hašlarpíše:
Zde Vám opisuji jeden dopis po Otey biskupu,

jeně pesl mé předrahé matince, ktery došel když ma
tinka byla jíš mrtvá.

Zní takto:
Žebnaním Bóším v Chrasti.

Mě milá Celestynko! Bólí přízni Buď zdráva,
ma Tvoje paaničko odpovym tato: Pro rany Krystový
píšeš šo sy udáš smrt, še stebu nejdu uject; diť já
nemohu! že teď na Tebe sapomynám? Přísahám [i

fed panem Bohem, ze jen Tebemám rad a synka.
yslíš že ta hospodinku od nejmilostivější císařovny

mám rád? Bůh Tě od té myšlenki odvrat, to výš,
všdyť sem sy ji masyl, protivit se nesmym. Holeď

Cólo, tolike penčsn rostrhala, teď píšeš že mášmouzy. Tato Tiposýlám, sle teď jistě poslechni co si
jiš dávno udělat: mohla.

V sobotu vem dětí s jeď na šeleznici do Jose
fodol, fořt tam bade čekati, tamty dítki mu dáš.
Petřika sí vem eebon, js na Tebe budu v Praze če
kati, všecko máš v klášteře připravnato. Synka dám
do kadetky posděje; Hašlara pošli v pátek odpoledne

do Prehy, bratr aprávec ho dá do Terstu, všecko jehotový. Tyjeď v sobota dopoledne abys byla po po
„lední v Praze. Cólo di nejdřív faráři do Kosmonos,
Jos. Šimonoj on Ti ve všem dá rada s odveze Tě na
nádraši vsecko tam sařidí. Cólo tak mě hned piš
spátky adres do Kralohradce. Ale jistě přijeď aby sy
neřekla še mám tamtu rád a Tobě še tem štěstí
skasyl, teď še o Tebe nestojim.

Líbém Tebe s Synks, buďte opatrny na cestě.
Bůh vém šehnoj

Tvůj
Haise.

Opis jest psán mým pravopisem, a jak sem n0y
přečetl neb dopie jest těžko čítelný.

Petr F. P. H.

Takových původních dopisů má Hašlar
ještě pět, od biskupa Haise 4 a jeden docela
od císařovny. Jsou to zajisté zajímavé listiny
pro realisty, kteří se vyznají dobře ve starých
papírecb. V rukopisech poznali hnedle padělky,
ale v těchto Hašlarových slátaninách věda re
alistická ukázala se velmi chatrnou. Nejpřed
nější její representanti Machar a „Čas“ doku
menty Hašlarovy berou vážně. K nim důstojně
se druží volnomyšlenkáři. Větší blamáž nemo
hla potkati naduté toto pokolení, nežli účast
na dramatě Hašlarově. Skutečný dramat!

Kostel Liberský a jeho umělecké
památky.

Dle starých pramenů popisuje Josef Pohl.

Od jakšíva byly a budou ohrámy
klenotnicemi umění.“ Ed. Sittler
při V. sjezdu katolíků českoslovan
ských v Hradci Králové.

Asi půldrahé hodiny k soverovýchoda od
Rychnova oad Kn., v předhoří Orlickém, v ú
dolí svěže zeleném, mezi vysokými lesnatými
strápěmi, na skalnatém ostrohu obtékaném
dvěma potoky, od jihu malým potůčkem vy
věrajícím na lakách pod Hláskoo, a na soveru
„potokem zlatým“ vinoucím se od Kačerova
romantickým, hlaboko prorvaným údolím, ře
čeným Vlčinec, leží nepatrná vesnička Liberk.

Před dávnými věky stával sde pevný hrad,
jménem Rychemberk; nejstarší jeho držitel a
snad i zakladatel, Vilém z Rychemberka, pří
pomíná se již roku 1310. Aš do roku 1738 byl
Libosk, jak souditi Ise ze základní kniby panství
Rychnovského, a zvláště z kopních a manžel
ských smlav, městysem. Nyní Liberk, jako po
slední česká vesnice na rozhraní národnostním,
vyniká nejen krásocu, romantickou polohou a
bistorickou důležitostí, nýbrž chová v sobě
klenot daleko cennější — oměleckou památka
stavitelskou — starobylý dřevěný kostelík.
Proto pojal jsem úmysl několika slovy zachy=
titi bistorii kostela toho i jeho oměleckých

památek. . M
3 +

Památkou umění stavitelského ceny ne
všední jest dřevěný kostel v Liberka, jakých
v Čechách již tak málol

A jaké jsou dějiny kostela toho?
Dokud ještě pevný brad vóvodil okolí

Liberskémo, byl kostel v předhradí, jak bý
valo tenkráte obyčejem. Kostely ve hradech a
tvrzích bývaly — z počátku pohanské — pro
modly, později křesťanské, v nichž se též u
schovávaly poklady národní. Když roka 1457
zdejší hrad vojskem Jiřího z Poděbrad byl
zbořen, byl zničen také kostol. Jak dlouho byl
v sutinách, není spómo. Nynější dřevěný kostel
vystavěn byl r. 1691 hrabětem Norbertem
Liebštejoským z Kolovrat a posvěcen tehdejším
děkanem rychnovským Karlem Horským ke
cti sv. apoštolů Petra a Pavla. Během časo
však kostel velími sešel, zvláště spodní stěny
úplně prohnily a bylo třeba větší opravy. V jak
bídoém stavu liberský kostel byl v roce 1802,
o tom zpráva nám podává prutokol sepsaný
téhož roků za příčinou důkladné opravy téhož
kostela. V protokole tom, který byl sepsán dne
26. června 1802 v Rychoově a podepsán gu
berniálním sekretářem Plaukem, se praví:

Dřevěný kostel ten jest velmi starý,
veškero dřevo jest prohnilé, do kostela stře
chou prší, i oa oltáře; při zemi jsou vyhnilé
díry, jimiž psy a kočky ve dne i v noci 80m
tam probíbati' mohou. Oprava jest nemožna,
neboť prohnilé dříví hrozí sesutím; proto na
vrhoje komisse, že aatno pro 2000 přifařenců
(tenkráte ještě Bělá náležela k farnosti liberské)
vystavěti kostel nový, zděný. Osadníci tří obcí:
Liberka, Hlásky a Prorab (o Rampuši nečiní
se zmínka) budou naceni kromě předepsané
roční a tažní práce splatiti 1000 zl. hotových
peněz. Zvonice, rovněž dřevěná, byla tak zchá
tralá, že když se zvoniti začalo, tak 6e kymá
cela, že komise strachem utekla. Aby všema
nebezpečenství bylo varováno, ustanoveno
svonici rozebrati a zvony snósti. Tím byl pro
tokol skončen.

Tímto protokolem hrozila kostelu liber
skému úplná zkáza. Štěstí, že scházela hlavní
věc — peníze. Proto usnesení ta provedena
býti nemobls, a tím kostel i se svými pa
mátkami zachován a stojí dosud. Kostel, který
se tak velice sešlým zdál, byl opraven tím
spůsobem, že do výše jednoho metra byl po
dezděn a zevně Šindelem pokryt; i zvonice
byla prkoy znovu kolem pobita a je ještě
dosud zachovalé.

Voitřoí výzdoba kostela sestává z oltáře
hlavního a dvou vedlejších, obrazů, korouhví,
kazatelny, křtitelnice a ze dvou postranních
chorů pro lid, které sahají téměř až k presby

riu.
Nahlavním oltáři nalézá se obraz: Pro

měnění Páně“, malován na dřevě; obnoven
roku 1771. a vedle sochy sv. Apoštolů Petra
a Pavla. Vedlejší oltář na straně epištolní je
sasvěcen Matce Boží Marii Panně, a na straně
evangelní sv. Jana Nepomackému. Běbem času
byly staré obrazy z těchto dvou oltářů odstra
něny a nahrazeny obrazy novými, které umě
lecké ceny mnoho nemají. Toliko původní
obras s oltáře Mariánského.představojící „Ne

nalezen na půdě kostelní v bromadě smetí ně
kdejším farářem Liberským Frant. Hromad
níkem, který jej dal očistiti a při svém od
chodu z Liberka odvezl jej do Černovica Tá
bora, odkudž se pisateli těchto řádků podařilo
jej zpět získati.

Jest to obraz menšího rozměru, malován
rakoa opravda oměleckou, byl zasklen a na
lézal ee v širokém, uměla řezaném rámo,
z něhož se však toliko malá část zachovala.
Který malíř amělec by jej byl maloval, dosud
se nepodařilo zjistiti. V inventáři kostela Li
berského, který roku 1773. sepsal tehdejší lo
kalista VáclavČernikovský, redák Rychnovský,
o něm čteme: „Altare minas io Jatere ex parte
epistolae in honorem B. Mariae Virginis imma
culate conceptae, imsgo post vitream tabalam,
artificiose picta, et scalptara incrastata.“ (Oltář
vedlejší, na straně epištolní, ke oti Blahosla
vené P. Marie bez poskvrny počaté, se zaskle
ným, omělecky malovaným a v řezbě zasaze
vým obrazem)

Hlavní ozdobou kostela Liberského a zá

roveň tóž uměleckou památkoa ceny vzácné
jsou práce Prokopovy. Jsou to dvě sochy v ži
votní velikosti, ve dřevě řezané, na hlavním
oltáři vedle již zmíněných soch sv. Ap. Petra
a Pavla, totiž: „Sv. Václav“ a „sv. Jan Nepo
macký“; pak ozdobné řezby na svatostánku,
soška sv. Jana Křtitele na křtitelnici ; ozdobné
řezby na varhanách, z nichž hlavně svoa lad
ností vynikají aodělé hrající na tympany a
troobící na trouby, puk socha Panny Marie
„Immacolata“, která dříve byla nad varba
nami obklopena jsoac září papraků, nyní však
jest od r. 1903. polychromována a nachází 80
v slňce nad hlavními dveřmi. (Dokonč)
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již se dotiskují
májová kázání

vldp. gymn. prof. Fr. Kohouta v Čáslavi:

České drahokamy

v koruně Královny nebeské,
32 rozjímání májových ze života českých

patronů.

Obsah těchto do historie české zasahujících
kázání odporučí krátké obsahy jejich nejlépe:

1. Koruna Svatováclavská a národ Ceský.
2. Sv. Václav — vlastenectví.
3. Sv. Cyrill a Method — svornost.

4. Sv. Ů i — statečnost.5, Sv. Vít— bdělost.
6. Sv. Ludmila — zbožnost.
7. Sv. Vojtěch — horlivost.
8. Sv. Volfgang — svědomitost.
9. Sv. Prokop — zdrželivost.

10. Bl. Milada — čistota.
11. BI. Ivan — tichost.

12. únáne Zdik — bohabojnost.13. Sv.Benedikt s bratřími — spokojenost.
14. Sv. Zikmund — trpělivost.
15. BI. Česlav — poslušnost.
16. Bl. Zdislava — kajícnost.
17. Sv. Kosmas a Damian — obětavost.
18. Sv. Hroznata — vděčnost.
19. Ondřej — vytrvalost.
%. Sv. Hedvika — oddanost do vůle Boží.
21. BI. Anežka — pokora.

. Arnošt z Pardubic — útrpnost.

Sv. | Nep. — mičelivost.. Jan Lohel — snášenlivost.
v. Norbert — smířlivost.

Adam Kravařský — upřímnost.
Sv. Josef — pracovitost.
an Bedřich— šetrnost.
an Nep. Neumann — střídmost.
v. Klement Maria — mírnost.

31. Bl. Jan Sarkander — věrnost.
32. Panna Marla — palladium národa Ceského.

Rozsah 16 tiskových archů velké 8, Cena
1 brož. výtisku K 260, frankovaně K 280.
Objednávky přijímá a hned po svátoích Veliko

nočních poštou vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
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Kulturní jiskry.
Dr. Rad. Šetina: „Ecee, sacerdos

mogamsi", slavnostoí sbor k uvítání biskapa.
Pro smíšené blasy s průvodem velkého orchestru
a varban. Nákladem Fr. A. Urbánka v Prase.
Nová skladba tato vyznačuje 80 velkolepou mo
hutností v barmonii i v orchestraci a hodí se proto
velmi dobře k alavnostaím phležitvstem, pro nět
je komponována. Nečiní velkých požadavků na
spěváky, ač vedení hloaů zvlášť v polyfonní střední
větě jest velmi umělé. V průvodu je sice zaměst
nán celý apparát moderního orchestru, oicméně
všsk skladba mobutně zní i s průvodem samotných
varban; dle libosti lze k nim připojiti smyčcový
kvintet, nebo ma'ý orchestr, takže Be stává pří
stopnou i menším kůrům Zdařilá komposice tato
věnována jeet J. Excellenci nejdp. biskupu dru
Doubravovi. V úpravě pro varheny stojí K 150,
partitaru pro velký neb malý orchestr zapůjčuje
ze mírpý poplatek nakladatel.

Protestamtský knciř. Kolloskýkazatel
pastor Jatbo, který se na kazatelně dopustil bladů
proti učení Lutherovu, bode postaven před 13
člennou komisi královské konsistoře praské. Buď
své bludy odvolá anebo bude zbaven svého úřadu.
Případ Jatbův rosvinil blaboce latheránskou ve
řejnost v Německo. Na schůzi v Berlíně, věno
vané diekassi o případu Jathově, byli věřící lutbe
ráni od „svobodomyslných“ spolacírkevníků ofvání
s volnost projevu pustým rámusem znemožněna.
— „Volní“ myslitelé jsou všude stejní. A v pro
testantství proti kacířóm — jako patrno — vládne
felesná ruka státní. 

Massrykovo stanovisko k sábvžen
ské politice. Dne 30. března osnámil „Čas“,
že Masaryk na schůzi šamberecké (25. března)
problásil: „Otázek náboženských a církevních do

B vnésti se nebojme, ale na přednímmístěudiž nám vším národnost, češství, humanita,
lidskoat.“

Zkrátka už se nedalo udržeti liberální bala
mucení, že náboženství do politiky nepatří. Vědyt
sama politika má se řídití příkazy Desatera, tedy
náboženskými. Proto se otočilo vefejně v pravý

čas, kdykačdý na samém psrlamentárním Akoraíse přesvědčil, jak sájmy náboženské a rkevní
těsně souvisí s pořadem vbepolitických a kultarních
debat. Náboženství není věcí sonkromou, ale nej
veřejnější, protože určuje veřejné krokynetoliko
politiků, ele i každého sookromníka.

Kdyby však byl zanechal Masaryk přidaných
ornamentů (češství, humanita atd.), otmlav
nějším byl by zůstal Statečněji zápasil za právu
židovských buršáků vídeňských neš za právo České
Akademie. V jeho Časopise otištěn projev Ma
charův, aby de chovala veřejnost 'ke katolíkům
jako ko škodné zvěři, immuoisoval nejsurovější
výpady proti katolickému světovému násoru, proti
hlevě církve atd. To tskó ve snamení humanity,
lidskosti a náboženské anášelivosti? A cof ta maš
karní jízda masarykovoů se synem Heliovým po
Čecbách| Fanatické lži a výpady tehdy pronášené
smed by měly teké působiti náboženské uklidnění !?

jmo, že se Masaryk již novystůvě ani z nej
křiklavější frázovitosti.

Vyzvednutí ostatků sv. Václava.
Dne 4. t. m. v kapli Svatováclavské při dómu
Svatovítském vyzvedonty ostatky zachránce celi
tosti země naší, reorganisátvra politického, sta
tečného národního válečníka a nadšeného kultur
ního pracovníka, jímž jest kníže Václav svatý.
Ostatky ty byly do nynějšího oltáře vloženy r.
1671. Několik kostí sobaleno do červeného hed
baví a přiložena k nim část pergamenové listiny
s r. 1877 se zlomenou pečetí arcibiskupa Jane
z Vlašimě. Pátráno dle návody dra Podlshy dálo
na hlavním oltáři, kde nalezena achráuka 8 lebkou
avětoovou, jak tomu „nasvědčuje přiložený nápis.
Další práce prozatím zastaveny.

Badesti více! Napsal Dr. Pavel Vilém
z Kepplerů, přeložil Čeněk Kalandra. Právě vyšle
v „Melicharově Biblioteco“ jako XIV. sy. koiba,
jediná sned svého drabu. „Velkonočním posdra
vem“ nazval spisovatel toto dílo, zajisté 80 veta
hem na radost zo slavného Vskříšení 1 s probu
sené přírody. Celou koihoa vane dach povzbazení
k radosti, osvěžení v skleslosti, útěcby v proti
venstvích. Jakoby spisovatel stělesniti ehtěl rčení

„Badojie Bea voBeltesel“ Každý čl-věk má právoDa radost, tot jako světlá stuha, proplátející ob
eab celého díla,a poviano-tí každého člověkajest,
Bejen sám se radovati, ale i radust šítiti a roz
mnotovati. — Proč radost A vesslost klesají a
bynou, dukasoje spisotatel na úkazech každoden

bo života; bčí šivot obyvatelů*velkých měst,
uvádí do dílen průmyslov ch, dává aablédnouti i
do příbytků čbúdidy. Pak bés vede i-do Škol a

Go chráma. Koiha je zároveň spolegií křesťanství.
Církev nepřekáží v radovánkách, přeje veselosti.
Výňatky s bible a citáty se života svatých doka
sojí, še sám Bůh vybisíjiž v Starém Zákosě
„k reselosti a k radostem,v Novém pak Ježíš i

" grati odrrecejí cd sádamělvosti k zadovásí Be.

p- Pavel jmeopje radvetovocem Ducha sva
- dáho.Del n Česvati vsýránim radosti,- Gelškou slodlitbou

Kniha stojí 3:40 K a jek dostání v kafdém
ném koibkupectví, blavné v nakladatelství Boh.
Malichara r Hradei Králové.

Kostelní práce
pozlacovačslké a řezbářské,

zaovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKUL.EC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Cstná uznání od old. dřadů duchov. k disposici.

Školský obzor.
Kdo podecňuje zdatnost a úspěch

moderaí obecné školy © Jsou to také lidé
moderní, pokrokoví. Mladočeské „Neodv. listy“
dne 1. t. m. aveřejňují tento dopis z Něm. Brodu:
„Pokrokoví pp. protessoři c. k. gymnasia zaklá
dejí přípravný kurs pro hochy i děvčate, kteří
mící vstoupiti na gymnasium a to za mírný ho
porář. Nikdo by tomu neuvěřil, že je to možné,
kdyby to nečetl černé na bílém v anonci v „Hla
sech s Posázaví“. Pánové, kteří si rádi namlou
vejí, že ujasňují ci každý avůj krok, tentokráte
si dobře oeujasnili, co Činí, a ve své vepromyšle
nosti dopustili se kozáckého kousku, jímž hrabě
urasili zdejší učitelstvo, které rásně odmítá po
dobné urážky. Zdajísli ce žáci s obocných škol
málo připravení, domnívají 8e páni, že sa dva
měsíce napraví, čeho se za pět roků nedocílilo?
Či domnívají ee snad pánové ti, že jsou zdatnější
v umění paedagogickém a didaktickém? To má
býti důsledek moderního násora na studium gymna
Bijní — že dvouměsíčním kursem rozhodne se 0
Schopnosti ke studiu tomu? Nepomyslili pánové
na to, še veřejnost spíše bude kors míti za dávno
odbyté a zákonem odsonsené korepetice slatkové,
Jež nejsou ani učitelstva, hmotně bídně p»stave
nému, dovoleny. Neuvášili pánové, že takovými
korepeticemi, které učiteletvo, přípravujíc žáky
pro přijímací skoušku do gymnasia, sadarmo koná,
vzbuzena bude u moobých rodičů předpojatost na
proti oněm pánům, ktaří žáky připravované při
skonáce přijímacídogymnasia sami badou skoašet?
Aooš kdyš šáci po kursy skoušku přijímacíod
budou dobře a pak přece ukášou děhem studií
neschopnost ke studiu. i
něnouvý rodičů

ice s kapsy rodičům vytahovaliP
Učiteletvo aledaje v prospěchu bývalé své žáky a
dobře ví o tom, že echopní žáci i se 4 třídy, tedy
po 4. školním roku s výborným prospěchem sta
dují, kde jiní slabochové ami £ vyšších tříd ne
stačí. Kurs dvouměsíční nepřeklene propast mesi
školou obecnou a gymoasiem, jek 80 pánové do
mnívají. Není toho také třeba Vetupte do styku
8 učitelstvem a to vám poví, který Ják jest schopen
a kerý není pro studium a tím 80 můžete říditi,
kdyš vém nedostačuje zkouška přijímací. Ostatně
ze zdejších škol hlásí se do gymnasia tak malý

t šáků, že dajíli se ješté ti na síto Hidké,
ode pak gymnasium pomalu prázdné. Rsdili

bychom pánům na kooci, aby přece jen příprava
žáků ponechali obecné škole s pečovali o ty žáky,
kteři již jednou tam byli přijati a u těch sby
svou dovednost paedagogickou zkoušeli a učitelstvo
ne obecných úkolách nepodceňovali urášlivě se
váděním svých korepetic.“

Věra kritika pr-foasorsko-pokrokářeké borli
vosti Jest sde celkem velice přilebavá „Osrátáti“
k vůli několika zlstkám pomobou k studiím chla
pečkům, kteří pro svou obmezenost stanon 80
v gymnasjních třídách brzdou pokroku. „Obětují
ge“ tedy pokrokářští učitelé pro Žactvo, osvětu?
I nikoli — hlavním účelem sde jest shrábnouti
několik koranek. Pánové, kteří jmndyna přepra
cování neříkají tolik, še je zdarma nedostaneš
k žádaé vzdělavací přednášce (vyjma ovšem „proti
klerikálaí“), najednou jsou och.tai svůj čas pro
davati hned. Jako by neposorovali, jak podoeňují
práci i pokrokářského učitelstva ! Ovňem moderní
pokrok a hmotný zisk jsou neroslačníbratři.

Zapemaéli ma pokrok. Kdo? „Proti
klerikální“ většina ve franoousekém parlamentě.
Klášterní čkoly sročila, ale o státní školy se
ve Francii nepostarale. Proto nestačí „proti
klerikální“ poslanci pfimluavat 60ze koncesse
Skolám klášterním. 91 března prohlásil před
seda ministerstva Monis na interpellaci ohledně
školy, Uršulinek v Bazasu, že není v-komoře
poslance, který by se nebyl přimlouval za ně
kterou klášterníškolu... |
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Různé zprávy.
Jak vybírati kandidáta poslance

tvi? Neeht dývěrníci krojských sací 86
sejdou a společně se uradí o společném kendidá
tovi. Jméno jeho pak nechť oznámí diecésuímu
komitétu a výkoanéme výboru křest. soc. strany.

Národní hrdost pokrokového
slamce. „Slovácké Noviny“ oznamují z Uh. Are
diště: V neděli poctil svou vzácnou návštěvou
sdejší německé kasino Český poslanec dr. J Seifert
a prosil sbromáždéné Némce německy 0 podporu
při volbách. Zapřísahal se vřelým přátelstvím
k Němcům Dostalo se mu řízné odpovědi s úst
professora Scbuba, takže záby i 0e svým kollegou
a kandidátem právalho zastopování obce a spo
řitelny p. drem Oltou Wintrem z Vasina smiseli.
Tak charakterně jedná český poslanec, jenž má
ploou huba na schůzích a ne sněma nadávek na
Němce! — Týž český pokrokový poslanoo ne
dávoo německým přípisem prosil o epojsnectví
sionisty. Pokrokáři jdou tedy v českých městech
svorně s Němci a židy.

Třetí česká pouť do Lurd. Návalje
posud velký, uatno tedy eděliti: do I. a III. tt.
nepřijímají se vůbec již nové přiblášky. Do I. tt.
lze přijati ještě několik účastaíků. Dva zcela
zvláštní oddělené vlaky vypraviti nelze z tech
nických důvodů; je možno jenom vlak jeden ve
liký os některých místech jísdy rozděliti. Loopold
Kolisek, farář v Blansku.

Nač má země poníze hned. Právě
pynÍí semeké faence jsou tek ubohé, že se škr
tají příspěvky i na velepotřebné ústavy dobro
činné jako slepců, blachoněmých atd. Zato však
ve Stráočicích na Říčansku podporuje se s poněr
semekých čidovaké konfessijaí škola německá,
kterou navštěvují právě dva táci. Pak Že jsou
židé utiskováni a katolíkům že se nadržuje!

Pokrok katolicismu v Anglii. Dio
+Cath. Directory“ přibylo v Anglii za pos ledaf
rok 60 kněží a 13 nových kostelů. Celkem je-tem
nyní 19 arcibiskapů a biskupů, 3747 kněží a 1773
budov zasvěcených boboslnžbě. Ve Skotska je 6
arcibiskupů a biskupů, ÓDDkněží a 394 kostelů
nebo kaplí. Ze 4302 kačší Aoglie a Skotska patří
jich 2758 k uvětskéma a 1544 k řebolaíma kleru.
Hierarchie katolická v celé říši britské čítá 81
areibiskupů, 110 biskupů, 38 apoštolských vik ářů
a 11 apoštolskýchprefektů. Véřícicije 12.166 885,
s nichš 5,615.414 žije ve Spojeném královatví.
Potělitelným zjevem je stále vsrůstající počet
koavertitů (průměrně 600 —700 sa měsíc). Od re
likonoc v r. 1910 vrátilo se le katolicismu 12
kačží, kteří strbli sa sebou množství věřících. Tak
zvaný ritusliemus pokládají moozí 34 překátku
návratu do církvo katolické. Vidouce prý v ritu
alismu zavnější podobu s katolicismem, sastavují
se aoglikání u brány církve. Něco pravdy na tom
může býti, ale jisto je též, že ritualismus usmad
uje jinak cesta ke katolicismo tím, že jím pří
vykají aoglikáni katolické boboslužbě a víře.

VWerrerovská výchova. Dne 4 £ m.
TOletý Desanti, pocházející « Istrije, střelil v řím
ském dómu sv. Potra os skopiau kočží, ale —
poranil policejního agenta. „Nár. listy“ dne 6. t.
m. oznamují: „Při drahém výslechuvypověděl
útočník Desanti, že chtěl rosbodně jednoho kněze
zavražditi a litoval, že se ma to nepodařilo...
Papež byl velmi sarmoucen a modlil se, aby vin
nikovi byl Báb milostiv.“ Tyto řádky osvětlují
rozdíl mezi ferrerovskou „vyšší“ marálkon a ka
tolickou 00 nejontřeji. Odkud pojsl stařec takavou
krvelačnou zášť proti kučžim, kterých ani nesmal,
neš s ferrerovskéhotieku?

Sociální demokraté uo strachu ©
mandáty pro abselaticme $ 16 Sociálnído
mokraté. kteří ma venek nadával: ne Bienertha a
potírali jeho nové náklady na vojsko, jeho Banční
plán atd., ve skutečnosti byl: ochotoými slahy né
mecko-byrokratické vlády a umožšovali abohé její
„většině“ různá vítězství svými absoncení. V dobé
Šeské oposice v rozpočtovém výboře jejích ústřední
orgán „Arbeiterzeitog“ šel daleko, že otevřeně
radi bar Bienerthovi, aby si s toho nic nedělal,
že od 31. března zastane stav mimazikonaý a vlé
mimozákooně tak dlouho, až rozpodtsvý výbu a
sněmovno provisoriam povolí. Sám oociabstům vždy
pochlebojící orgán čestých čidů, českých bratří a
e. k. pokrokátů „Cas“ o tom píše: „Dr. Adler a
soudruzi tváří se, jakoby chtěli zachránit paris
ment a parlamentarismas, zatím mu však sesazují
ránu, jakoa by se mu noodvášil zasadit žádný
s ministerských předsedů. Kdyby se byl na sta
novisko „Arbejter-Zeitangu“ svého Času postavil
hr. Badeni, hr.:Tbus nebo dr. Koerber, bylo by

-nedošloaikdy k-oooma konf.kta, stý erhnavévedl kvšeebecnéma práva hlasovacímu. Parlament

-stál doposad vědy na stanoviska, že je apply bístaral a

PoE ZA domeora 410. byl jak nO,ato pa M. 1 hh ve ,
v posledním

Mekyly li

dový parlameat paragraiem ld., když jiš Ano

Dnes věsk přicházejí sociální demokraté 8 radou,
aby Biemerth zašel Ještě dále, aby usavodi stav
mimozákonný, kterým má býti snásiladna eposico



-anebo sdiokreditován parlament Nediv.me ge pak,

a spad i že je jim líto diet.“ — Za diety a man
-dáty eocialističtí „vůdcové lidu“ jsou schopni srady

na zásadách sociální demokracie hned.

Statistika voleb do říšskérady sp. 1907. Ten rok se poprve volilo na základě
všeob. blasovacího práva. Tehdy bylo 6540.728
státních obšanů oprávaěno voliti, práva toho však
použilo pouze 4676636 osob, tedy 844 proc.
všech voličů. Ze 4,617.905 platných odevzdaných
hlav připadlo na Čechy 1,076674hlasů, na Němce
1,775.554, na Poláky658 686, na Raslny 5960091,
ba Slovince 161.196. na Vlacby 123.353, na Ru
muny 51.422, na Chorvaty 81.275 hlasů. Volební
okresy, jichž ie 516, jsou dle novébo zákona tak
rozděleny, že každý okres, pokud možno, je ná
rodaě -jednotným a je tudíž rozdělení národností
v poslanecké sněmovně předem stanoveno. Češi
mají 107 mandátů (23 aoc. dem ), Němci 231 (49
soc. dem.), Poláci 80, Rasíni 32, Slovinci 24.
Srbochorvaté 13, Vlaši 19. Během zákonodárného
období sz516 v r. 1907 zvolených poslanců 36
ubylo a to 18 úmrtím a 18 vložením mandátů.
Přes to se poměr stran ve sněmovně za oplyoulá
čtyři léta jen málo změnil. Několik mandátů, které
měly strany svobodomyslné, připadlo sociálním de
mokratům, národním socialistům nebo agrárníkům.

Obyvatelstvo města Vídně dlo kon
fesse. Katolíků napočítalo se: 1,742.878, řecko
katolických 2494, arménako-katolických 121, ataro
katolíků 1947, řeckovýchodních 3211, arméneko
východních 98, evangelick.-lutberánských 63.647,
evoogelicko-reformovaných 9787, Herrnbatů 13,
Aoglikánů 848, Menuditů 10, Unitářů 68, Moha
medánů 155, bež konfesse a voloomyšlenkářů 4759,
různých konfessí 418, židů 174.490. (I) Katolíků
přibylo 301 484. Lutberánů 16.513. reformovaných
4977, starokatolíků 882, židů 176318.

Rozšiřujte “UBE
spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.

Radý prapor se dale trhá. Okresní
konference českých soc. demokratů v V. a XVII.

„okrese vídeňském se usnesla vystoupiti ze syaza
„Českoslovanského“ © soc. demokracie a založiti

internacionální sekci českého proletariátu.“ Proti
ternovým „Dělnickým listům“ bude se vydávati

samoststoý orgán. — Jak viděti, vídeňští čeští
soc. demokraté nejen volí, ale i poslouchají Adlera,
Pollatscheka, Austerlitse a Baura. Že česká inter
necionála nyní rychleji se poněměí, Ilse pevně oče
kávati.

Vůdce seciálních demokratů pro
větší děla. Ve schůzi francouzskésněmovnypro
„jednávána byla osnova zákona o stavbě dvou no
vých pancéřových křižáků. Zajímavo bylo, že vůdce
socialistů Jaurós žádal, aby tyto lodě při stavbě
byly vysbrojeny modernějšími 34centimetrovými
děly, kdežto ministr námořnictví dokazoval, že
dosavadní SOcentimetrovýkalibr úplně stačí. Před
<feba byla na konec přijata 466 hlasy proti 74

“ u — NadšeníJourésovo pro 34centimetrová4 dokazuje, če i aatimilitarinem je u sodiální
demokracie šviodlem právě tak jako protikapital:em.

Kde vydělává penize valem© Z4 ny
mější všeobecné drahoty jest zajímavo věděti, že
mejvíce ne vydělává ne želoze a oceli, Železářské
podniky rakonaké pracují 8 velikým, přímoobrov=
akým ožitkem. Akoie Pražské žel. společnosti, která
stála původně 400 K, stojí dnes 2620 K. „Alpinky“

200 K a platí does-Z80 K. „Akcie Roldiny
stály původně 400 K a dnes jejich karsovní

pta je.600 K. Akcie Škodovy. stouply s 200
na 480 a posléze akcie Rima-Ma-anger z 200

K stouply na.622 K.. Nejvíce se vyplacejí Vítko
vické železárny a jejich moraveko-ostravskéabelsé
doly, náležející Rotbsitdovi a Gattmannoví. Baroo
Bothschild vložil do Vítkuvickýchželezáren, protože
už napřed věděl o velkých státních objednávkách,
100 ml. korua, aby porazil kafdou jinou komku

( repci. Dnes jsou Vítkovické šelezárny největší
v Rakouska. Jejichředitelé techničtí jsou křesťané,
dělníci jsou a Poláci, utitek sbrábne barvn
Louis R thechila ve svém víd-čvkém paláci

í Vyvlastnění velkostatků v Řecku.„ Komora (sněm) přijela po delší debatě navrů.

; rozdělení mezi chudé sedláky. Jak známo,
i Ďovala thessalská agrární otáska jiš po delší
i dobuřecké politiky, zejména, kdyš v Thegplii

“ vypakly nepokoje mosi sedláky velkva „agmsi
11teplcimi.

Upětné sdrašení enkra. Kortelogené
1 syÚserie cukru v Rakonsku svýšily při uvolň mání

U!sásob cakerních ceny ombru po dvabráte m
" M0dpdandi. 92 K2. Mama.pi K.

cbodnictvo nu-.

gp nyen A4 nete kilogramusvý-!jit. |
Všelices. Velkým konsumentempro srgen

tioské maso bude nyní vojsko (aspoň pro padoň),které je bude kupovat kg za 1:30 K. — Ve Víd
ni jest přesné 2 031.498osob (v tom 26.539 voj
ska); židů jagé to 175318 Čeglě úapočtano bylo

pouze 98.400 proti 103.974 + 1900. Že těnto papírový „úbytek“ Čechů ve Vídni naplní všechny
syny Germanie velkou radostí, netřeba podotýkat.
— V Doblanecb u Sambora v Haliči vyhořelo
400 selských usedlostí. — V průmyslových závo
dech železářských v Kristianii vyloučeno bylo
s práce ns 15000 dělalků. — Pruská sněmovna
zamítla vládoí předlolu o pohřbívání ohněm.
Proti předloze hlasovalo centrum s konservativci.
— Spolek pro postavení Hasova pomníku trvá
na požadavko, že pomník Hasův musí státi Da
Staroměstském náměstí a dne 6 července 1916
musí býti odhalen. Dosud sebráno 238541 kor.,
s čehož navrhovateli Šalounovi vyplaceno 60.000
K. — Dr. Kramář odejel na 4 týday na Kanár
ské ostrovy k utožení svého zdraví, aby mohl
prý v květnu sáčsstniti se volebního rachu. —
Na Těšínsku v Zařičí přišlo se na 3 ložiska uhlí
a s tobo zase padne zisk bar. Rotechildovi. —
Ve Vídni zatčena dvojice obchodníků s děvčaty,
B Fried a Schmedeková, oba s IJher. Jejich ma
teriálem byla hlavně služebná děvčata, kterým
slibovali ve Vídoi místo 8 velmi dobrým platem
a pak je sašantročili do vídeňských nevěstinců.
— Koncem r. 1910 bylo v Rakoasku 13.202 16
kařů. Lékařů na venkově nepřibývá mnoho, ba
v některých zemích jich ubývá. V Praze přibývá
jich stále ještě nad průměr a připadá tam lékař
jiš na 690 obyvatel. — Nájemce lázeňské restsu
race v Kesztihely na blatenském jezeře přijal do

vých služeb za letní číšníky 7 mediků, 3 techniky a 5 právníků. Věech přiblášek s řad stu
dentů bylo 500.

Motorová kaple. Kaple v železničním
voze nejsou v Americe ničím n:vým, ale novinkou
je v Anglii kaple, tažená motorem. Kdežto ona
pohybuje se jen po kolejích železničních, může
tato jezditi po všech cestách, do městáček a ves
nic, jimiž železnice ani neprobíhá. Přo katolíky,

rostroušené po všech krajích Angie, kteří provelkou vzdálenost od farního kostela mohou 50jen
sřdka súčastniti slažeb božích, má vynález ten
velký význam. Proto také obdržela myšlenka ta
ibned schválení arcibiskupa Westminsterského a
zvlaště srdečně uvítána biskavem Northamptan

stvořena pro „cestující kaple“. Myšlenka ta vy
šla od katolické společnosti misálonáfak

jakási americká dáma, uspořádají během června
a července celou řadu miasil.

sařízena tak, že na předním konci na vyčnívající
ploše umístén je oltář, na zadní pak
ode dveří rostábooati vějířovité nepronikavá
plachta, pod níž může státi asi 80 lidí. V koplí
samé může klečeti pobodině 6 osob. Aby pak po
kračovati se mohlo v miagiích až „donavi, pove
zou s sebou missionáři dynamoelektrický stroj,
jehož světlem sapladovati badoa temnota.

-Permý petrelej. Po dloubýchpokusech
Se v Ang'li podařilo nóioiti z petroleje pevnou
hmotu. Mávzezření špinavého ledu. Pro automc
bily bade ep pevný patrolej formovati do kostek.
Jedna kostka obsahuje ss pět litrů tekatého pe
troleje. Neocenitelnou výbodvu pevného petroleje
Jest jeho naprostá bespečnost.Také pro paroplatba,
ve které topení petrojejem Činí značné pokroky,
má neobyčejný výzaam. -Pegný patrolej zaujme

málo místa a mimo tobad mošao bez obnovytopiva objeti celý evět. V zemském geologickém
ústazu v Berlíně dělány byly zase pokusy 8 pe
trolejovými briketami. Mají formuAvelikost uhel
ných briket. Lebce se zapalají sirkou. Hořely
jasně žlatým plamenem po 2—3 hodiny. Výbřev
nost činila 6600 tepelných jsdnotek n briket, do

key budou míti význam pro kraje, kde není dost
Komu pří. movýchvolbách máleší

volební prave? Volebolprávo má kafdý muž,
který v době vypsání voleb stal se sletilým, £ j
dvsaábl 34 roků svého věku (problášení sa sletilého
Depostačaje), jest rakouským státním občanem a
bydli v některé obci našeho státu v den vypsání
voleb nejméně jedan zok. Z volebního práva však
jsou vyjmatí příelušníci vojgoského stavo, naohá

loučení z volebaího
přáva pak jsou: J. Osoby, které stojí pod,mocí

|-otoovakou, poručenstvím nebo koratelou. 2. Ti,

besprostředně předoházejícím opatření obudrnajého
s prostředků vořejných nebo obecních aneb kteří
vůbec veřejné dobročinnosti jsou ma obtíž. Podpory

ošetřování veveřejmých memocnicích, osvobošen;

od- oo po A vápno kol.„omácekabstipendií, výpomocv nouzinejsou v
vu volebnímu ns překášku. 8. Osoby, na jíchš

máníbyl vala Jsonknce, do Jaka pajončení

je-li dlašník takový obchodníkem, až do té dovy
š nabude opětného nároku na práva označená

v" 6 246. kosk, . 4,Osoby,: byly'k u

on59Byn sáno přpal klánkzpronevěry, podvodu, kuplitafví, pro ja.
brannémosdkón „odk SenPAŠÉ>M 4
a následek trosta u nich dosud nepominal. Dále
osoby, které podrobeny byly policejní dohlídce
nebo dodány byly do káznice a následky těchto
opatření dosud oopominuly.

Česká banka v Praze ukončilaminulým
měsícem subskripci svých akcií LIT.emisse, vylo
žených v počtu 10.000 kusů, Sabskripce této sú
častnilo se přes 1800 opisovatelů, jak s krubu
akcionářů dosavadních, tak zejména drobaých ne
akcionářů, jichž četné účasti přičísti dlužno pře
psání této emisge o více jak 2800 kasů. Zájem
krubů neakcionářských není emissí touto nijak
vyčerpán, o čemž svéděl faktum, že mnozí apiso
vatelé na přibláškách svých Zádají, aby v případě,
te jim akcie přiděleny nebudou, složená jimi ho
tovost použita byla jako záloha pro příští ros
množování akciového kapitálu, aa kterém se ©
tošní valná hromada usnesla. Příznivý výsledek
upisování tohoto jest tím cenrější, poněvadž oá-.
sledovalo po době, kdy veškeré, a zejména starší
banky naše, kapitály avé nebývalou mérou zvýšily.
Přepsání toto svědčí tedy jednak o důvěře a ši
roké přízni, jaké se vedení České banky v po
slední době těší, jedask jest novým dokladem, že
mohatnění českého kapitálu pokračaje rychleji, neš
se za to mělo. — Stav peněžních vkladů koncem
měsíce března Ččicí K 17.40969736, tudíž o K
214.911:-14 více než v měsíci předešlém. — Na
III emissi akcií, právě ukončenou, složeno korun
2 620.128-76. které v hořejším obnosu nejsou Za
hrouty.

Sociální besídka.
Reformní rudé charaktery. Rudá

„Rovnost“ napsala o radém centralistovi: „Pan
Ed. Pipal, z milosti Rohrera bročnský „Gemein
derát“, se tedy jiš nepamatuje na to, co řekl
na schůzi v Děloickém domě. Za to my se pa
matojeme, že tento podařsný „zástapce děl=
nictva“ poslal. soběavého pynká do Všeobecné
dělnické pokladnýpro podporas nemocenskhu
poukázkou, na ktoré značka lékaře, te jgst
dnem 14. listopadu práce schopen, byla vyfa
dirována a na fo že mlatěvepgáno slůvko ne
(neschopen). Když úředník likvidatary odmítl
poukázku v tomto stavu Jikvidovati, opatřil

sobě pan kDa, od jékaře pookázku novou, veteré: hén „byl lékařem dále v nemocan=
čkém Bara -a bral dáte Foodbora až sro 18.
listopadu. Jinými slovy: znanžil své faokce jako
člen představenstva pokladny, na lékaře čihil
nátlak, aby jej ještě do 18. listopada ponechal
v nemocenském stavu. Pan Pipál, jemuž toto

bylo vytknoto, bránil se v „Projetáří“ tím, že
věc prostě popřel. Naopak ješté že sebe udělal
dobrodincenemocénsképokladay.' Má-lían
„Gomeinderát“ za dva haléře cti v těle, ví, co
má dělat. Doklady o tom, co jeme nahoře na

pral máme v rakou; svědcidepootvosti panaipala ještěžijí“ — Proč těprvé dyní auto
nomisté o tom švjadla hovoří? Vždyťpřece ta
nepoctivost znali již dávno dříve, než se 8 cen
tralisty rozkmotřili.

„Sloupencůmnašich organisací.

Odporačojemevřele křesťanský čoskýzávod
— Vyšívačekažiček)>Záštita<v Chrasti
MM B -© O hnndněj o

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro. pevásty, přepychovéi jednoduché vzorně ob
stará „Záštita“. Ved. daobovenstva naskytá se zde
příležitostkoppiti prádlo kostelní, saračené dle
předp.eu sa ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a bndete jisté epokojení

g* Odporačajteve svémokolí!i

Mešní vína!
konsistoriamNejdůstojnější Bisku

v rada Králové ověřilomne dodávati
vá přírodní vína k obětem mše sv.

vám „pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská

v m 1Jiz po12 0,00,06,K 110a

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI. u
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.
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Velkozávod krej
čovský pro pány

a obchod soukenický

oOo0000000000600600

zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a fran

couzských vzorů.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlscování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži

k opravě pomníků, železných
. náhrobních křížů,

alacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a rozospošty zhotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Jínoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardnbicích.

W* Závodzaloženr. 1898. "a

SODY VZKŘÍŠENÍ

KŘÍŽOVÉ CESTY
vkusné a levné oltáře

BOŽÍHO HROBU
Jakož 1 sochy Těla Páně a klečících andělů
dovoluje si nabídnouti veledůst, duchovenstva

absolrost c. k. odborné Ekoly sochař. a řestář.

BORUKIL, BEK V HOŘE KUTNÉ

Lidové Letáky
"agitační měsíčník pro katol. hnutí a pro pěstování VY

- 8 vzájemnosti všech, kdož stojí na katol. a fkřesť, soc.
stanovisku. -Ph

Čís. 1.: Zhoubnost liboralismu. :
Cls.1.: SociáIní demokracie —nepřítel.

V každém čísle četné obranné a uvědomaojící zprávy.

Boční předplatné:

38ex.BO i 5ex. 192 K; 10ex.220 K; © ex.42 K;0 ex. 820K; 40 ex.820K;50ex. "10—K atd.
Objednávky(dopisnicí na:

Lidové Letáky v Praze, Lípová 5.
: Odebírejte hromadně pro své osady, obce,
P 'ispolky a organisace.

Postlite tím naše hnutí.
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Šeob, úvěrní společnostVsapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradol Králové, |
2 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kuišky

== za 449 až 59%
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí zoezšíjehocuco nejlevněji a
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Velocipedy
jen zaručené jakostijs písemnou zárukou, jukož

1 veškerá rve prodává v levných cenách

R. Vodohnal,Hale Králoré:Velké náměstí 17.

Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle
s levně.

Genníkyzdarma afranco.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramoniů
Prádia, praporů. příkrovů, koberců a

ovovéhoo máětní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. s k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, než všade jinde.
Jabil 100 lot. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

—a
Proč?

je kněžaká náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože |
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsenky této odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u nápra. s háčky nutné.

3. nemá-li háčků, neškrábou a
, netlačí do krku jako u nápr

senek s háčky bývá.
4. poněvadž je cena, u těchto ry- ©

chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl 4 Byčiště
obchodprádlemahr r zbožím
Hradec Králové, Jiříkova třída.= ů

663 X C3 XCS X REDXCBI

Jan km
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

die roční smisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
——

Četná UBNÁMÍ zvláště z kruhů vele
medůst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
x sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Welejemnélátky na taláry.
V Též na oplátky bez zvýšení cen!

X ©8bGODXG8DX RE3XR8BXX|
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Mravní velikost Kristova

důkazem Jeho Ďožství,

Takocý název nese velice poačný spi3FilipaJ. Konečného.Stran 72. — Cena pouze
16 haléřů,

Objednávky vyřídí
administrace »Časových Úvah«

v Hradci Král.

30000600000000(2000606
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
ruěiti veškeré kostelní nádoby a

1 8 to: mous:rance, kalichy

o BayDat roba
hh „ lampy, ce, kro.tvéolasiní výrobypředpistů
čslerm vybovoe Staré předopravuje v původní intenci a
v obní zlatí a stříbří nebo proti do

platko za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u- 
kásku franko bez záveznosti koupě,
Vše se posílá posvěcené. Prdes ruční.

Shladveš okklenotů, jak en
madenák,Křká, prtýnků náramkůad. Motprotony, tabatórky, jídelnínáčinízestříbra pravého

ičínssého vědy na skladě.

Staráslate, stříbro a drahokamykupuje za nejvčlí ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. =
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POKLAD NALEZEN
jestijv léčivých účincích pravého
českého medu, jehvž hojné
zásobySe zárukou noperušorosti

doporučuje v levné ceně

JOS. JELÍNEK,
člen Zemek. včel. spolku

v Hradoi Král., na podsíni.

Malinský křen
letošní sklizně, jakož i cibuli,“česnek, majo
ránku, thyroiánek, a vše výborné jakosti a

levně zasýlá

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.
dkg balíčky poštou franko.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná rma)

(bratr P. J. Noškudiy, faráře vo Výprachticleh)
1 doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu f

svůj osvědčený s často vyznamenaný |

výrobní závod |
3všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní |

ši Cenníky, vzorky i roucha hotová na úkásku

00 nA požádánífmfranko zašlou.



ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

COIÍ HRADECKRÁLOVÉ.(C

Zal. r. 1868. Provádí ve

- Přijímá -| Ako. kapitál: | škeré ban

vkladyna | K 15,000.000 né směná“
knížky vk'adní Res. fondy: |sorní obchody.

na úrok K 2,500.000- poutAA) mtr:| eny
Naúčtydle E pro,prchujednání. ičín, n e,

- Semily, petrolej acukr.
. Turnov, 

[ Krakov.

„Nevstal-li Kristns z mrtvých, marné jest
kásání naše, marná i víru vaše. . . neboještě
jste v hříšágh svých ..« Ale nyní Krietas
vetal z mrtvých, prvotiny těch, kteří zesnuli.“
Z uvedených elov Písma vysvítá, jak velfký
důr:z kladl sv. apoštol na pravda o s mrtvých
vstání Páně. Zázračná, ohromující událost byla
tek přesně zjištěna, že umělkované protidůvody
nepřátel Kristových trhaly se jako pavočina
okamžitě. Skutečnost ulavného vítězetví Ukři
šoraného byla tak zpočetěna, že avi drubé ge
nerace odpůrců nauky křesťanské netronfala
si vážně ováděti slova apoštolů v pochybnost.
Vždyť sám semilský spisovatel Josef Flavins,
který semřel r. 97. po Kr., napsal o Ježíši:
„Zjevil ee jim (apoštolům) třetího dne saso
živý.“

Racionalista Strause, který ai dal pílnou
ráci, aby lidetvo přeslalo věřiti v Božství

jstovo, nioméně praví proti těm, kteří za
čali tvrditi, že Kristova smrt byla pouze zdán

FEUILLETON
Organisace českých poslanoú.

Nová doba vyžaduje nových společenských
forem a dbá o patřičnou toleranci, ovšem hlavně
potud, pokud to vyžaduje zájem kepsy. Na př.
soc. demokratické listy metejí olympské blesky
proti kapitalistům a v Části insertní odporučují
velikými annoncemi pozornosti a podpoře čtenář
stva podniky bohatých peněžníků. V části redak
ční varují před přijímáním práce v závodě zamo
řeném stávkou, ale v- témže čísle dovedou uve
řejniti insert, který osnamuje, že se přijmou do
téže továrny dělníci. Z čeho by si redakce posi
lovala svou ráznost, svůj vzdor, kdyby admini
strace při spatření lesklé mince nezamhovřila
často obě oči nad zásadovostí a důsledností?

Ocejchované vlastenecké noviny volají v bás
ních i próse české pluky do boje »proti sveře
pému nepříteli českého lidu«, ale jejich admini
strace pokorně prosí německými tištěnými žá
dostmi o inserci německé a německo-židovské
firmy. Málokdo se tak rytířsky rozkročil proti
Němcům jako nár. s0c. hejtman Klofáč. A nyní
k vůli snášelivosti stkví se na nár. soc. hotelu
pražském také nápis »Zur goldenen Gans.« Jak
řečeno, v nové době, má-li nestati klidnější sou
žití společenské, jest potřebí kompromissu, vlídné
ústupnosti; a jestliže jsou nabízeny peníze tře
bas i rakou nepřátelskou, sluší se přijímati dar
s hlubokým komplimentem, aby konečně přestaly
pomluvy, že náš národ jest nezdvořácký.

Taky v zájmu vlídnějšího soužití různých
politických stran hleděli se někteří uplatniti roku
1911 heslem: »Národe, jdi svorně do voleb proti
českým klerikálům[« Védělo se totiž, že pak Li
dovětí liberálové němečtí budou k nám vlídnější.

livá: „Polomrtvý Kristus, jenš by byl ještě
potřeboval lékařské péče a na konec přece
zase by jen byl zemřel, nikdy by nebyl do

nad smrtí a hrobem, za pána života.“
Sv. Igoác Antiochenský, který žil v I.

stoleti, žák samého apoštola sv. Jana, napsal
před svou smrti (+ 107) (ad Trail. 9.) toto: „Za
vřete svých oší, bude-li kdo k vám mlaviti bez
Ježíše Krista; který... opravdu vzkříšenbyl od
svého Otce, jenž i nás vzkřísí, kdož v Něho vě
řime a bez Něhož pravého života nemáme.“ A
v lista k Smyrnenským (2—5) svědčí podobně:
„Sám se vzkřícil a netrpěl jen zdánlivě...
Bylo-li vše na našem Pánu jen zdánlivě vyko
náno, pak i já jsem jen zdánlivě těmito okovy
spoután. Jdu na smrt, do ohně, pod meč, abych
s Ním trpěl a Oo, jenž opravdu stal se člověkem,
mě sílí.“ — S těmito slovy na rtech šel tudiž na
smrt inteligentní příslušník říše římské, muž,
který se stýkal s lidmi, kteří osobně znali
golgotekon tragedii, muž, který vyslechli mnoho
úsadků nepřátelů Kristových. Byl by Se dal
teoto učenec popraviti za Krista, kdyby se byl
o pravdě přesvědčenísvéhodůkladně nepoučil?
Proš se dalodhodlaně okamenovati prvomu
čedník sv. Štěpán? Znal Krista osobně, intri
kánské řeči fariseů prohlédl do všech podrob
ností. Proto věděl, co činí, když k alávě Krista
vzkříšeného šivot svůj pološil.

„Co jsme slyšeli, co jsme očima viděli,
čeho se race oaše dotýkaléjs to hlásáme vám“,
oapeal prostomyslně, so vší .ctevřeností, 8 ša
lovým vědomím pravdy sv. Jan. Proto také čle
nové velerady táží ee ustrašeně, rospačitě:
„Co učiníme lidem těm, že hlásají Krista vakří
šŠeného?“ Těmto držitelům moci živě tanulo na
mysli, jsk Ukřižovaný krátce před svou smrtí
vzkřísil Lasera, což budilo obrovskou sensaci
v nejširších vrstvách lidových. Proto také tolik
velerada pospíchala s lapením a odsouzením
Krieta. Poplrati vzrašivý faků nebylo možno.
Proto pryč a původcem! — Vzkříšení Lazarovo
bylo ohromající předzvěstí vzkříšení ještě slav
nějšího. Proto po všem uvažování, co by bylo
vhodno proti apoštolům podniknoutí, výsledek
všebo byl bázlivý rozsudek, zvléště když pro
síravý Gamaliel slovy svými borkou krev fa
natiků značné ochladil. Velerada dala apoštoly

(S
Jest dobře takovým způsobem nakloniti si srdce
velice mocného nepřítele, vyzvati jej k společnému
tažení proti českým klerikálům. Naopak drážditi

moc v naší zemí německý volnomyšlenkář fakticky
už má,.o tom svědčíta okolnost, že na pražských
schůzích volných myslitelů má jazyk německý
zcela volné slovo.

Došlo také na spolek pražských žurnalistů,
kteří pracují u denníků. Po dlouhých bojích po
dali si vlídně ruku žurnalisté z »Venkova«, Čes.
Slova« a »Práva lidu.« Stali se přátelskými kol
legy. Co na tom, že příslušné denníky leží ai ve
vlasech, že se perou na nůž? To jsou jenom
kusy papíru; ať se jimi řídí, komu je libo. Leč
sami denníkáři zabájili sjednocenost, aby šli pří
kladem napřed ostetním jednotlivcům v národě,

Tudíž všude spojování, kompromisy, vlíd
nost, úsměvy. To by bylo zle, aby památný rok
Husův 1915 nepůsobil v sjednocovací akci ještě
pronikavějil Jest to důležité, protože jen ve svor
nosti jest síla, Proto česká delegace za vedení přede
sedy nár. sociálního klubu zabájila ve vídeňském
Radničním sklepě dne 16. srpna r. 1915 schůzi,
která zůstane navždy památnou aetoliko pro ná
rod český ale pro všecky konstituční země vůbec.

Národně sociální svolavatel uvítel srdečně
všecky přítomné; vzpomenul velikého významu,
jaký má pro českou statečnost a protiněmeckou
rázoost mistr Hus. Nedšenými slovy líčil, jak duch
Husův volá všecky věrné Čechy pod jeden štít,
do svorných fad, jak si přeje,aby busitětí obrobci
vítězili proti Němcům ještě slavněji než táborské
voje na Vítkově, u Kutné Hory a Domažlic. Nato
omluvil nepřítomnost některých nutným zaměst
náním. Jeden prý musil právě navětívití vysokého
úředníka vídeňského, aby vyprosil pro svého bra

Inserty se počítají levně. Ročník XVII

zmrekati a přikázala jim, aby nemlavili ve
jméno Ješíšově. Velerada snažila se dokázati
podvádění, což by bývalo nejsilnějším morál
ním triomfem. Zatím však epokojila ee po marné
snaze fysickým násilím.

Triamfovalo tedy slavně jméno Kristovo,
jásali ti, kteří Krista ctili, Právě z mrtvých
vstácí Páně učinilo z astrašených, zamlklých
rybářů veliké, odvážné hrdiny.

A jako vzkříšení Kristovo bylo nevyčer
patelným zdrojem útěchy všem trpícím křesťa
nům prvním, tak vlévá i do srdcí křesťanů
nynějších balsám neocenitelné útěchy. Nikdo
při vzpomínce na amrt necítí jarý, jásavý van
Života nového, lepšího, tak živě, jako věřící
katolík. Kristas vzkřísil Lazara, vstal z hrobu
svou vlastní mocí. Co nčiní pynějším svým přá
telům? Potvrdí pravdivost svých slov: „Kdo
věří ve mne, byt by i zemřel, živ bude.“ Proto
i z temných brobů ozve se konečně radostné
Alleloja.

Společný útok moderních „náro
dovců“ proti českým katolíkům.

-00 bylo již dávno ze skutků patrno,
k tomu nyní naši fanatičtí odpůrci konečně
sami veřejně se přiznávají slovy zcela jasnými.

Když jsme tvrdili, že pokrokářské orga
nisace jsou v přední řadě fliálkami meziná
rodní společnosti pro utloukání katolické svo
body, farizeové se bránili a tvrdili, že jevu
nejlepšími vlastenci. .Prý moderní dobu vyža
duje při oárodní práci novou formu; dle té
postupují ryzí vlastenci moderní, hájíce ná
rodní práva cestou nejrozumnější. Takový jest
asi celkový obsah častých frází u těch služeb
níků židovského kapitalismu, kteří na druhé
straně jevili až příliš podrážděnou citlivost
„národní“, opovážil-li se nekterý organisovaný
katolík český promlaviti vlídně 8 katolíkem
německým. .

Nyví již jest jasno zcela, jakým zájmům
vlastně pokrokáří slouší. Aby získali chytrou
sámioku k vášnivéma potírání katolické církve,
hodili do větra na omámení prostomyslných
lidiček zásadu: „Jsme proti všemuufrkevnictvf,

(O,
tra trafiku. Druhý zas šel se poptat ministra,
proč tak pomalu jeho bratranec postupuje. Třetí
vypravuje svou paní s dětmi na Rivieru. A ko
nečně čtvrtý obchází vlivné osoby, aby byl pří
znivě vyřízen rekurs pro jeho strýce, jehož žádost
za zřízení kavárny v první instanci byla odmít=
nuta. Tudíž ať velecténí páni kollegové laskavé
omluví ty poslance, kteří jsou zaneprázdnění prací
tolik naléhavou a nevděčnou; to přece každý
uzná, že pro vlasteneckého poslance není ničím
příjemným žebrati u německých dveří. Přítomná
delegace pokynula svorně na souhlas, protože každý
člen přítomné delegace věděl z vlastní zkušenosti,
jak vysocí němečtí byrokrati zpupně se neparují,
kdykoli je Český poslanec sebe uctivějí o nějakou
soukromou službičku poprosí.

eTudíž, milí kollegové,« koučil řeč svola
vatel, »doufám, že nynější den bude nejvážnější
novou etapou v boji za větší význam české dele
Bace a že utuží ocelovými svory naši solidaritu.
Zvolte si předsednictvole . . .

Předseda mladočech uděluje slovo generál
nímu řečníku sgrárníku Květoslavovi. Ten počíná:
»Velectění kollegové! Sdružují se na výboj a od
boj stavy všecky. Jednota novinářůjiž byla dávno;
nyní docela jest již hotovou událostí specielní
kartel denolkářů, protože při tolikeré konkurenci
by odnesly na své existenci hrozné rány redakce
denníků všech. Ale stav poslanecký jest posud u
bohou neorganisovenou, odstrkovenou Popelkou;
a přece zdar národa závisí hlavně na nás. (Vý
borně l) Kolikrát rozmazlení voličové sami jsou
nejhoršími nepřáteli svých poslanců. Nač si kdo
vzpomene, chce mít všecko hned. Zvláště ti ža
datelé sa subvence každou chvíli dávají na jevo
netrpělivost. Co se našinec po vesnicích i po jed
notlivých domech naslibuje, než netrpělivce aspoň
trochu uklidní! Deputace za deputací přichází,



proti positivním dosavadním církvím všech

něm.“ Rozami se, še tento nejmodernější E
krokářeký Puj d Jest knečakovitější,onější veš turecký zákon. Paragraí pokrokářeký
se smršťuje a po případěoslý se převrátí dle
toho, jak to vyžaduje politický obchod. —

„Proti ofrkvím všem“ Heslo hřímavé,
oslňující igovrenty. Zatím všek pokrokářská
sekta same spočívá na dvou ojrkevních pili
řícb: na ojrkvi evangelické a židovské. Tyto
dva pilíře podvrafte a právě z pyšné budovy
církve Masarykovy zbade hromádka osutin.
Machar odvážil ee zabodnouti tesák do skály
Kalvínovy a Lotherovy. Osval se odpor v 68
mém „Čase“. Machar se kroutil a slíbil, že o
té olrkví bude více psáti. Ale — nějak dlouho,
až příliš dlouho na svůj elib zapomíná. Neto
liko to; naopak místo slibované další kritiky
začal pobádati evangelíky k ostřejšímn boji
proti katolíkům. Maserykovci dobře spají ta
jemství toho velikého, nápadného obratu. Str
čily se hlavy dobromady a řeklo ge, že by
Slehavá kritika církve evangelické nebo ži
dovské rossypala hlavní jádro abonentů i členů
masarykovské setrany. Proto raději ve spojení
s židy a evangelíky proti českému katolic
kému lidu!

V táboře soc. demokratickém vyčítali cí
soudrozi rozvadění hotové zločiny. Ale sta
tečný kyrysník „Casa“ opatrně skryl 60 při
radkých přestřelkách za kolisy veřejné arény

jako nejbázlivější myš. Musil šetřiti slov, aby
vídeňský Israel se nerozčilil. Vždyť i radí ná
ležejí k bloku, který pomáhá zednářským fli
álkám proti českým katolíkům. Na tom oezů
leží, jsou-li soudrasi komandováni do toho boje
českým soudrabem či vídeňským sgemitou. A
k vůli praktickému, účinnéma postapu nyní
před volbami veřejně se uyní vyhlašuje, že
k ochromení katolické veliké části českého ná
roda se má postupovati společně s fanatickými
Němci. Věru němečtí židé rozestavili k zápasu
své figurky velice účelně.

„Osvěta lidu“ dne 4. t. m. napsala: „Bmysl
našich dějin velí českému člověka, aby byl
všdy a za všech okolností proti Římu, ať
v ronše domněle čoskéni nebo jisém .. Přes
veškeré dosavadní nacionelistioké běsnění ně
mecké jeme neochvějně přesvědčení, že národa
našemu za svobodu bojujícímu reakce kultarní
jest vždy nebezpečnější, než reakce nacionali
stická.Inyní,stejnějakodříveplatípronás
sásade: raději německého libovála než českého

kerikála .. . Heslemvšech stran pří na
stávajících volbáchbude muset býti:protikleri
kálně až do posledních důsledků.“

Právě poslední boje mezi evářícími se
soudruhy vynesly na povrob, jak neněmečtí
soc. dermokraté sténají těšce pod naoionalistic
kým jhem Adlerovým; soudruzi dokasovali si
navzájem zůmyslné balamucení a osobní bra
bivost. Ale „Osvěta lida“ dne 8. t. m. napsala:
„My noznáme vlastenečtější práce, než je poli
tické uvědomování (k službám Adlerovým?),
kultarní povsnášení a hospodářské zvelebo
vání (rudými defraudacemi a neslýchanými soc.
demokratickými daněmi ?) širokých vretev pra
cujicího lidu, což vykonává strana Boc. demo
kratická .. . Všem svobodomyslným a pokro
kovým oašim stranám musí ož vejíti v krev a
maso, že tam, kde se mají rozbodovati mesi
kandidátem klerikálním a soc. demokratickým,

abychom je uvedli k ministrům; často se podo=
báme spíš placeným průvodčím než poslancům.
Hned zas musíme každou chvíli běžeti a něko
like poznámkami z ministerstva vnitra do mini
sterstva obchodu; a sotva si pot setřeme, už 0
kamžité k ministrovi vojenství nebo kultu a vy
učování. Kolikrát obecnímo serbusovi se vede líp
než-li nám. Tomu se aspoň zaplatí a my aby=
chom ještě k té keždodenní desítce dosazovali ze
svého. Takové poháněčatví děje se u nás v době,
kdy nejosvícenéjším poslancům evropské pevniny,
totiž francouzským, jest 15000 franků fix málo,
Musíme na schůzích litovat každěho, slibovat zle=
pšení každému. Ale nás nepolituje nikdo, nám
nezaručí voliči slušné stálé existence. Každý hu
boje na svůj stav, ale my jsme tile jako kapři
— jako bychom prožívali zlaté časy © Arkadie,
Ješté si nás mohou voliči dobrati otázkou: +Jak
můžete míti soucit s naší bídou, jestliže sami
kádných trampot necítíte? Sami nevíte, co je bída
a přece všude říkáte, jskou soustrast máte slídmi
nuznými.« (Ano, tak jest. Hanba voličům I) Proto
navrhuji, aby se ustavila pevná, solidární stavov=
ské organitace českých poslanců Musíme se ko
nečné taky sami o sebe postarati, abychom ne
mosili každou chvíji v nynějším osvíceném čase
slyšeti: Jiným nabízejí pomoc, sle sami sobě
pomoci nedovedou.« Nemůžeme déle snášeti, aby
se a námi zechézelo jako s ujařmenýti loutkemi.
V nynějším. demokratickém čene“"platí pravidlo:
»Já pán, ty pán.« Ale jestliže“ lid jest svým pů
nem, nesmí "si mysliti, že jest jeho poslanec 0
trokem. Ciíce-li volnost a dobrou existenci lid,
musí se stanoviska volnosti s rovoosti popřáti
tetéž práva poslancům, Ve věcech politických mu
síme ovšem jíti různým směrem, protože by 10
ld: vytýkali, proč jsme se tolik na voličských

s důvodů politických, kulturních i národních
musí voliti sociálního demokrata. Potom we
přijde asi jediný klerikál ma český národ do
parlamentu, a to bedou dnes nejlepší volby
deklarasteké.“ — Tak! Nymí před volbami
ovíjí se znova radí automomisté pod jhem
Adlerovým; podepsalispolečně provolání, na
němě se stkví na prvním místě jméno Adlera,
jehož přece sami satonomisté musili prohlásí
sa nespravedlivého nepřítele národních práv

českých. Tudíš semita s Vídně lé prospěnůčeského národa opatří než český katolický
rolník, kt-rý e českon půdou a s českým je
sykem cele srosti!

92to: jnéhodrahu„Čas“ na
„dekleranteké volby“ by se Mbily...: aby
se všecky lepší (!?) strany české ejednotily ns
základě pokroku a svorně Gezasadily o potření
kandidatar klerikélních .. . Kdekoli v národě
evropském pozorajete, že nějaká strana chce
zmenšit školní vzdělání a tím etlsčit osvícení
národa — za tím vězí vliv římský ... Rím
je nepřítel osvěty, tcť axiom.“ Předem krátké
poznámky ne tyto Jši. Tím snad dokázala
církev touhu po stlačení vzdělání, že ařídila
epola s katolickým panovníkem v Praze uni
versita, v níš se teple sedí pokrokářským pro
feesorům? A tuto universitu přece přivedli na
pokraj shouby, ano do bolestného zesměšnění
právě husité a protestanté. „Čas“ si však dů
kladně přikousl jazyk, pookazuje oa p: kro
čilost Belgičanů a Dánů. Nuže — v Belgii přece
veliký rozmach kalturaí způsobili"katolíci a
Dánsko (jak dokazají na př. pocty prokázané
našemu dru Masilovi) katolické vědy velice si
váží. „Čas“ dodává: „Kdyby ee stal pokus o
koalici stran, která by na poli politickém uči
pila začátek proti klerikaliamu, v tó koalici
obtěli bychom stát a pracovat první.“ — Rádí
věříme. Helveteko-židovaká politika přeces den
níka Masarykova přímo čiší již dávno před
timto prohlášením. Jen si čtěte kulturní ná
hledy židoveko-bursiánské „Neue Freie Presse“
a ušetříte si četbu „Času“; všdyť tento český
list stará se tak pečlivé, aby se vídeňek
židům zalíbil, že každý pozná skutečnou stadno
jeho „samostatné“ moudrosti.

Místopředseda Národ. jednoty na Moravě
Kuneš Sonntag již před rokem (10. dubna 1910)
na schůzi v Trnávce prohlásil: „Mně je milejší
německý agrárník než český klerikální sedlák“
Ovšem lidé rázu Sonntagova jiť dávno sře
telně prozrazovali, jak „národ milují“. Když
tito extravlastenci tleskali Masarykovým elo
vům o „černé banděsklerikáélní“, také prozra
zovali evým fanatismem, jak obtějí národ spo
jovati.

Agrární „Hlasy Venkova“ velikými pls
meny dne 8. t. m. otiskují předvolební apel na
čtenáře: „Přemýšlej, zda ve Tvá obel a v ob
cích okolsícb jsou v každém hostinci „Hlasy
Venkova“, jimž v našem kraji připadne hlavní
úloha místní šarnalistické akce volební. Ne-li,
postarej se o nápravu. Postarej se, aby toma
tak bylo v obelch klorikalismem samořených.“
Ergo výhradně v obcích, kde jsou urgeniso
vaní katolíci! Proti 800. demokratům, největ
Bím škůdcům rolnietva, boj nespěchá. A tím
méně jest potřebí agrárníkům proti rudé inter
nacionále bojovati, še právě v hradeckém kraji
v posledních volbách soc. demokraté měli po
hlasech agrárnických hlasů nejvíce, atojíce
MM O nota ihdunátaiinaáný
schůzích ackoli. Ale stevovská organisace budiž
pevné, jednojitá. Co jeden, to drubý. Všichni za
jednoho, jeden ze všecky. Až bude organisace
ustavena, nikdo nesmí beztrestně opustiti stavov
ský prapor. Byla by to zrada oetoliko na posle
necké organisaci, ale i ns celém národě. Vždyt
by v širých massách voličských proskočily výtky:
eChcete organisovati celý národ a zatím nedove
dete sorgenisovati sami sebe. Máte mezi sebou
zrádce, sale voliče nutíte k pevné vytrvslosti, k
věrné stálosti.

Jen ten, kdo jest dobrých 12 let poslancem,
dobře poznal, jaké podivné rosmary mívá volič
stvo © jak umí křessti svého parlementního zá
otupce . .. .«

Soc. demokrat Karafiát: »V celku kollega
předřečník pronesl náhledy velice zdravé. Jestliše
si můžeme vykřičeti plíce při schůzích voličských,
máme ješté naparovati své blasivky proti sobě
v porlamentě? Naše strana hlásá třídní boj, orga
nisuje odborové všecko. Proč bychom neměli při
kročiti k nepolitické, stavovské odborové organi
saci poslanecké? Vždyť víte, jak se do sebe pou
štějí různí advokáti před soudem. Někdy se roz
vaděné pártaje domnívají, že si jejich soudní ob
hajci vjedou do vlesů. Ale milí advokáti po skon
čeném řečnění společně obědvají u jednoho stolu
a smějí se, co všecko musili héjiti. A nad to
všecko advokáti, ač se před soudem representují
jako sokové, sedí pod společnou střechou jednotné
stavovské organisece, Jest vlestné pro nás beobou,
že jsme s vlastní organisací nezačeli již před
realisací organisace žurnalistické. Sami jako sme
tens české společnosti měli jsme jíti pokrokovým
příkladem napřed. Jestliže se staráme o invalidní
a starobní pojištění dělnictva, uskutečněme to do
brodiní nejprve pro sebe. Vždyť dochází často ve

tedíš početností: ne místě druhém!! Proto
„Hlasy V.“ vo ovém provolání nail neasluví o
obcích samořenýeh 608. demokraty. Raději

katolickým, 'ktešé jeoe hoepodářskýmprogra ; 08 m
mem sgráruíkům nejblíže. (Anaše strana přece
při předešlých v kům zacbráaile
ovými hlasy jen v oslých 11 mandátů I)
Však jiš 8. t m. „Osvěta L“ předpovídá, še
„český národ jea zastoupen ma jednéstraně
avobodomyslnou demokracií měšťanskou a rob
niokou, na drahé dělnickou, stal by ce rásem
silsým činitelem politickým, který by tím sba
bnělým křestaneko-sociáloím Rakomskem už
dovedlsabýbati “Pokrokářiovšemdobřepovahu
strany sgrárol znají Taky „Venkov“pálí synído
našich řad křiklavými lžemi jako do nejhor
ších národních Skůdoů.Jeatliče však naši volno
myšlenkáři bnou tím „bahnem“ tak, jako jím.
honli panovační chamtivel portugalští a fran
couzští, pak ovšem se jim lid za to nadělení
poděkoje. Zázvorkové a Práškové začnou od
etraňovati — bahnoll

Při posledních volbách do říšské rady
obdrželi čeští agrárníci 164.311,soc. demokraté
278.187 hlasů, našinci 84.904 a pokrokáři —
8029 hlasů. Tadíš počtem přijatých hlasů byla
naše strana na místě třetím, obdržela desetkrát
tolik hlasů co pokrokáři. Ovšem hlasovací
listky pro kandidáty naše byly odevsdány od
skatečných katoltků, kdežto agrárníci e jiní
pytlačilá v cisím, hlavně oašem revíru. Celé
davy sávislých exivtencí chudých ze strachu
hlasovaly e našimi odpůrci anebo k volbě se
nedostavily. A nyní atrana tek četná jako jest
naše, strana, která zabírá větší část národního
jádra, má se onithoati v klatbě. Němečtí libe
rálové, mezi nimiž kapitalisté židovští zpívají
sólo, mají míti u Čechů přednost před českými
„klerikály“. Porončí tak požidovštělé strana
pokrokářská, která má celých 1784členů, tak
že jest patrno, jak i ten počet 8029 blasů se
brals výhradně s milosti lidí jinak emýšlejí
cích. Jak by ta strane byle slaboučká, kdyby
Jí židé nedrželi svorně paleu! Ale poměvadě
go spolehá na moc a vliv židovetých kapita
listů, drzost její vsrůstá víče než ů portugal
ských zednářů; troufale diktoje stranám větším,
jak devpoticky mají oloupiti křgsť. soc. stranu
o politická práva, jsk umišetí naprosto kato
lický blas v sálešitostech, týkajících se čes
kého národa. Ovšem pokrokářská šurnalistika
aspoň milostivě dovolí tolik, aby katolíci jako
němé ovce dále rozmnořovalí tidoveký majetek.
Nyní katolíci vidí dokomale, jak se jim extra
vlastenci s maceškon odměňnjí za národní
součinnost.

Ale všeho do času! Zdravé jádro národa
nedá se dlouho másti od volnomyčienkářaké
mezinárodní drušiny, která tančí dle melodie
vídeňských židů. Tael „národovci“, kteří chtějí
jiti v jedné fadě s německýmižidovskými libe
rály proti jádra českého lidu, posekají se sami.

Drzost nepřátelská stane se bezděčně
povzbusením, aby ze ena povataly i ty tisíce
katolíků, kteří s bázně nebo úzkostlivé ústup
nosti otále ještě podřimují.

»„OBNOVU« V PRAZE

ené úl 6 o jí p x Vičhana
sněmovně i k ranám pěstí, ovšem jen v sájma
voličstva, Ve sněmovně jest šivot ve větším nc
bezpečenství než v Albánii. A pak by se měl spo
kojiti abohý poslanec jen nějakým státním gra
citlem jeko jednonobý flašinetář? Dále prohlatují
sa nutné, aby poslanecké mandáty, jichž se tak
těžko nabývá, nebyly ezxistencemi rtulovými, ne
jistými. A proto si musíme vymoci, aby říšská
rada nebyla rospouštěna dřív než za 10 let. Jestliže
s námi Bienerth Dic nesvede, ať nás pustí do vo
lebních okresů.(ovšem při pravidelném dalším vy
plácení diet), abychom se jednoduše poptali, čeho
si voličstvo přeje. Voliči budou hlasovati na schů
zích sklarnací a my zečnome na říšské radě dle
přání většiny. Nač voliti novu nové poslance,
Botva še se starší trochu do kombinovaných pa
ragrafů sapracovali? | Já jsom byl na příklad ře
meslníkem. Zde zastávám jiš dlouho lidový úřad;
a po vší práci bych měl zase vzít do ruky jehlu
a cibličku? Kdo ví, zda bych tu práci znovu za
stal. Odblesujemesli si větší diety, dočasnou nese
saditelnost, starobní s invalidní pojištění, sejisté
Bienertb a největší ochotou předloží tyto návrhy
ke schválení koruně. Bodou-li poslenci spokojení,
pak bude parlament spíše dělný. A státní rozpe
čet nové obtížení skoro ani neucítí. Provedeme-li
svou organisaci stevovskou vsorně, pak nám v0=
ličové apiše uvěří, še se dovedeme postarati takéooě.. «

Mladočech Volný: »Áť už jest šťastný po
čátek ve věem dokonalý předaml K úplnosti ú
čelu organisace náleší, abychom se postarali o
řádný dorost. Nemusí koždou chvíli do našeho
ctihodného cecbu vstupovatí člověk, který aai ně
mecky neumí, ba který nékdy sotva čtyři české
řádky svede baz pravopisných chyb. Jesli -už sa
řízena škola politická, navrhuji, aby do stanov



x. Obrana.
Vybarvemů homoúle proti

čtvášů. Pokrokáří svým čtvaním
proti jádru českého lidu dávno stratili právo
roshodovatě v sáleňitostoch vlastaseckých. Jest
to odporné farizejetví, jestliže ochrázci němec

Uh židů mávají ve vsduchu červenobíloavlajkoa. Nikdo tak nebylo zneužíváno idey
vlastenecké jako a lidí, kteří frésí o národu,
o potřebách vlasti ašívají větším dílem k toma,
aby rafnovaným spůsobem štvali proti českým

aby měli k němu lásko.
Když poskytl prelát:dr. Mlčochveliký dar

Národní jednotě, sačali se rozplývati rudé no
viny aejnadčenější chválou, aby tím ostřejí
mohli bodnonti organisované katolíky. Kdo po
krokáře dobře znal, byl v úžasu, kde se na
jedoca vzalo vtěcb jíslivetcb, brodicich ne v síře
nepříčetné sloby, tolik národního nadšenít A
proč tolik chvály jednomu kočžskému mece
náši, kdyš se kope surově i do hrobů jiných
kočšských mecenášů? Napsali jsme o pokro
kářském stanovielu vlastní úsudek, z něhož
velse eleviti uni slova. Nyní pak „Našineo“ dne
9.t.m. dekonale odkrylifalešnou hru moderních

paušáleě tupili s myní píší věci, které jsou
v nejpříkčejším rospuro-8 tím, co otiskli dříve.
V říjnu c. 1906 napeal pokrokářský „Pozor“:
„Kanovník dr. Mičoch, jenž náleží ku jedněm

jest ož po řada let též členem zemské školní
rady. Ou jest také jedním « těch, kteří tvořiti
mají v zemské školní radě českou většino. Jak
se však v tomte nad jiné pro nás Čechy déle
žitém mlotě osvědčaje? -Jak se nám Čechům

kanovnickém jeme kopí lámali a jmenování
jeho ei také vymohli? Jak so odvděčaje české

vděčuje se tím, že povinnosti avóho úřadu
v semské školní radě neplní. Za oslou iu řadu
Ješ,00 je členemsemské školnérady, nedostavilse
do šádné schůse somáké dkolní vady a pomeshal
oná Němoúmplnou ovůli„přiubíjeníčeského
dkoletví. — Mlarí ee sice o jakémsi „rozkaza“,
jaký mů ve věci té — neznámo kým — měl
býti dán. Dejme tomu, te by to pravdou bylo,
ač to nevěřime1 Ale pološme si otásko. Nechal
by si některý Šlechtický kanovník něco podob
ného libit? Podřídil by se tak nedůstojnéma
rozkaza? Sotva asi! Toto chování 80 občan
ských kanovaíká v kapitole olomacké. zavdává

odnět k úvaze, máme-li se ještě napříště pá
jti o to, stane-li se kenovaíkem občanský či

šlechtický kněz 1“
Ale kdyš do pokrokářekých rakou padl

velikomyslný dar Mičochův, tu 97. března t. r.
napsal týž „Pozor“:

„Mecenáš Národní jednoty. TbeolL doktor
Melichar Mičocb, prelát a sídelní kanovník
metropolitní kapitaly v Olomouci, rodák z Kla
dek u Jevíčka, daroval Nár. Jednotě pro vých.
Morave v Olomonci svoji eelskou usedlost
v Kladkách u Jevíčka č. 37 a95 měřicemi pole
a tim účelem, aby Nár. Jednota v obci té
ařídila a vydržovala českou mateřskou školka,
P—ě—ě———,,————,————2,—,,, ,, ,>,
nového sdružení byla vřadéna také stavovská po
vionost zříditi školu poslaneckou. Tam af se vzdě
lává mládež, která vyniká telentem, zdravím a
zachovalými hlasivkami. Orgenisace pak se po
stará o to, aby žádný neodboroík do kandidatury
se nepletl.«

Státoprávník Kamenický volá: »Ale, kollego
Volný, to jest snad přece trochu maoho žádáno.
Co bude z těch ubožáků absolventů, kteří při
volbách propadnou? A konečně čekat až do Jo
let na poslanecký krajíc . . „<

Valný: »Kollegovi Kamenickému odpovídám,
že jsem i ten palčivý problém dobře rozvážil.
Odhlasujeme ve sněmovně, aby mohl býti poslan
cem každý zachovalý občan již u véku 25 let.
A kdo při volbách propadne, bude míti výhradné
právo kortešovat a poslance na schůzích hájiti. Ne

protokolovaným politikům se agitační vandr přeazí.« —
Kamenický: «Ale komukortešovat? Jak pak

až propadlí na př. budou nálešeti skoro vesměs
straně jediné ?«

Volný: »Divím .se, že v nynějším svobodo
myslném věku slyším tek naivní otázku. Kdo
absolventy zjedná a zaplatí, tomu. budou pomábst.
Nelze jinak. Však advokáti pomábají taky přísluš
níkům různých stran od žaláře nebo do něho.
Toliko naše orgenisece si vyhradí, aby kortešo
vání dálo se charakterně, poctivé a hlavně tak,
aby tím netrpěly stavovské zájmy naší organisace.

"A poněvadž se bezcharekternost roztahuje na všech
stranách, nutno pojati do stanov tské položku,

"še jest dovoleno jen takovému organisovanému
politikovi účastniti se volebního konkursu, který

U své politické přesvědčeníčastěji nežtřikrát. 2
Květoslav : »Ano, tak jest. Ať sisvého stavu

oby00 tamnějším
chova dítek a výživa rodiny. Tento šlechetný

ných snah veledůstojného dárce, uyní kmeta
PPlelého, jehošcelýbivotbyl naplněn láskouk do
sbému lidu, b české úkole a vyplnín m a 600
stavným
děsu ata.“

Tedy napřed dle „Poscra“ dr. Mlčooh po
nechával Němcům při ubíjení českého Školetví
ploou zvůli; „Pozor“ musil „se zapříti“ aby
mopeal ještě více o jeho přečinech. A teď se
najednou dovídáme, še celý štvot Mlčochův jest
paplněn láskou k české škole, jest vyplněn
stálýmasoustavnýmpodporovánímvšech(10)ná
vodních a buliurních dčelů.

Tohle jest přece křen příliš silný. Kome
dianti umějí obrátit frontu v jediné minntě.
Plýtvají šárovým světlem va jednoho hodno
stáře, aby tím snadněji mohli s farizejským
křikem akazovati stíny | organisovaného kuto
lictva, které sami na pochvat hrabou štětkou
oačmárali. Pokrokářská obarakteroost a dů
slednost jeví se však zde ve světle tak ostrém,
Ze-není potřebí dalších dodatků.

Podivné pokrokářská zácadovost.
IUvažte, pokrokáři proti nám ulásají vyhlazo
vael boj politický ve jménu vzdělání, kultary!
My zatím za kultaro barcelonskou a rusko
židovskou mosime poděkovati, poněvadí ta
ková vzdělanost vrhá lid zpět do dob honských,

sarykův denník uveřejňuje také toto moudrost
pokrokářského (přerovského) „Obzora“: „Žádný
národ aa celém světě nedobyl si své politické
svobody a neodvislosti, nenesl-li <e jeho boj
směrem svobodomyslným a pokrokovým. Kle
rikalism ohrošuje úroveň vzdělání našeho lído,
a kde není lid vzdělaný, tam není také žádného
boje o svoboda. Heslem všech českých stran
při nastávajících volbách bade muset býti:
rotiklerikálné aš do posledních důsledků“

Jestliže mídí pokrokářský tisk „směr 8vo
bodomyslný a pokrokový“ dle výkladu ny
nějších volnomyšlenkářů, pak jest na velikém
omylo. Černohorci neptali sa žádného vídeň
ského žida, jaký má býti jejich moderní názor
světový; naopak v bojích proti Tarkům Ipěli
8 ploou vroacností na dávné víře svých předků.
A přece si vybojovali svobodu líp než od židů
vedení revolacionáři v Oděsse. O. Hofer a jeho
sedláci modlili se růženeca porazili celé plaky
osvícenského vojska Napoleonova. „Zpátečníci“
Spanělští drobnou válkou způsobili Napoleo
novu vojsku takové ovízele, až se Bonaparte
chytal za hlava; a svobodo uhájili. Stateční
Psohlavci byli rozhodnými katolíky. A když
šli do boje sa svá práva, netázali se Masaryka
na šádaý moderní „ismuas“; ani nebyli ve
stracha, sda aynové „rebelů“ přijdou pro sta
tečnost otoš o nějakou kvinkvenálka v úřadě.
Pláč pro ztenčení příjmů ponechali moderním
plačtivým Pelikánům a Jadům. Kosciosskovi
Poláci byli katolíky a nebáli se také boje za
svoboda. A což Panna Orleanská? Nestodovala
na šádné universitě a vykonala pro samostat
nost národa více než učení židovští millionáři,
kteří dovedcu se svobodou výtečně kčeftovat.

Ale to jem tak mimochodem. Frázovitost
a farizejství bořejších pokrokářských řádek
vysvítá nejjasněji právě v čase nynějším. Po
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vážíme! Vždyť organisace poslanecká může býti
také tederací charakterní. Bude potřebí, aby se
parlamentní pračky co nejvíce omezily. Nedělá
to někdy dobře, třeba že někteří voličové mají
radost z kuráže svých zástupců. Ublížilo to Wol
fovi, že dostal tolik ran? Ostatně budu v tom
směru intervenovati u kollegů agrárníků němec
kých. Možná, že je získáme za členy této orga
misace. A vy, soc, demokraté, můžete zas působiti
v tom směra na dvořany Adlerovy. Uvidíte, jak
se pak debaty parlamentní zjednoduší, jak poslan
cování bude pobodiné.«

Divoký poslanec Svéráz: »Ale proč jste ne
pozvali také poslance křesť. sociální da

Soc. demokrat Samuel Rosenblum: sA to
vy nevíte, že zastupují klerikélové živly nečeské,
že vlastně do národa nepatří? My potomci bu
sitů, kteří krváceli u Kutné Hory, u Lipan, ne
můžeme dopustiti, aby mezi námi rozhodovali
lidé římští.«

Polovice poslenců sborem: »Výborně! Jen
žádný jed z Judey.«

Realista Obrovič: »Konečně jsem slyšel roz
umné slovo; ale, kolegové, já si ponechám dál
samostetnost. Představte si, k čemu bych v par
lamentě byl, kdybych vás nemohl (jako člen or
Banisace) veřejně kritisovat. A já pro sebe žádné
organisace vůbec nepotřebuji. Nebudu-li zde,
půjdu na universitu; a pokud Adler má moc,
nedostane mne z university nikdo, i kdyby se.
měly k vůli tomu konati dvakrát deklarantské
volby... *
: Po sodpovědění důležitých dotazů | ustavila
se nadějná organieace, jejímě předsedou zvolen ve
lice čilý s obratný Rosenblum. -.
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krokářské Hivly.svláště v Rasku ušívaly k ro
velaci oelé davy lidí, kteří neuměli číst a psát.
Ve vzdělané Belgii revoluce by nikdy nesebyla
takového rozsabu jako mezi novsdělaným děl
nictvem ruským, které se dalo mámiti enadao
židovskoe píšťalkou.

A což probůh Portagalsko? Byl dle ho

k boji sa svobodu? Vědyť sami volnomyšlen
káři oi stěžovali, že tam jest abnormální počet
analfabetů. A přece v tomto království „boj
za aroboda“ triamfoval v jediné noci. K tomu
se ovšem političtí kšeftaři nepfiznají, že vlaséně
sde poltěsila byrokratická, vojenská a úřednická
rovoluce proti lidu, Bo tedy převrat byl vlastné

. Chbytráci věděli, že by úspěch ra
finovaných despotů volnomyšlenkářských roz
hodně se nedostavil, kdyby pokojný lid por
togalský byl avědomělý. Nikdo tak dráe me
sneušívá lidové prostomyslností a neuvědomělosti
jako pokrokáří 36 bidy.

A teď najednou farizeové, kteří přijali
zpráva o vítězství portugalské revolace s fre
netickým potleskem, volají: „Kde úení lid
vzdělaný (ovšem pobkrokářeky vzdělaný), tam
není také žádného boje o svoboda“. Ale —
palezne-li se dosti křivopřísežných stvůr v u
oiformách vojeoských u úřednických, pak ta
„svoboda“ i v zemi nevsděluné jede na vítěz
ném koni — že ano!

Aby pak zištní kapitalisté a úředničtí
byrokraté udrželi se v sedle, aby lid, který
i bez vyššího vzdělání poznává s cítí despo
tismas nové vlády, nemohl se ozvati proti
ze nářským pašům prakticky, přišli opatrní
oteové portugalští na chytrácký trik!

Konečně volby musily být vypsány, aby
lid nereptal, že panaje absolutismna horší než
sa vlády královské. Ba ještě větší, přímo fy
sický tlak nutil samozvané vládce, aby volby
byly vypsány. Aoglie totiž prohlásila, že ne
uzná repablikánskou vláda za zákonitoa, opráv
oěnou dříve, pokod národ neschválí volbami
republikánský převrat.

Uchvatitelé moci všěsk vědí dobře, že
venkovské obyvatelstvo jest proti nim, že si
republiky nepřeje. Proto veliká část rolniotva
chytře byla vyloučena z voleb výnosem, že
právo volební náleží pouze lidem amějícím
čísti a psáti. Nadto uděleno volební právo i
vojákům a poddůstojníkům. Patrno tedy, že
sahá republikánská vláda k prostředkům zcela
mimořádným, aby si zajistila trvání. Prosí-li
docela vojáky, aby pro ni hlasovali, dává si
vysvědčení úžasné malomoci. Pomalu tam začne
vláda centarionů jako v antickém Římě.

Jářku : 4 portugalský národ dle sásadčeských pokr uschopněn k dobývání a pošt
váná svobody? A přece se lhalo do světa, že
revolací promlavil národ ve své většině. Proč
slibovalé lháří a podvodníci větší práva politická
všechněm Portugalcům? Patrno ze všeho, že po
krokářům různých barev na vzdělanosti národa
pramálo záleží. Jen když jest hodně lidového
materiála zpracováno pro poslahu požidovště
lého režima| Nic tal nedrášdí ty „svobodo
myslniky“, jako kaltarně vyspělí katolíci. Ti
dovedou totiž pásmo demagogie protrhávati
nejúspěščněji.

Pokyny k volbám. 
Poněvadě dle usnesení posledního sjezdu

strany naší a Výkonného výbora mají se po
staviti kandidáti naší strany ve všech volebních
okresích venkovských a v městských těch, kde
jest naděje oa úspěcb, žádáme na dopis Vý
konného výbora ze 4. dabna 1911,aby ve všech
zolebních okresích venkovských i městských
konány byly konference důvěrníků strany v době
od 16. do 29. dabna. Na těchto konferencích
nechť se zvolí volební výbory nejméně pěti
členné, které badou dále celou volební akci
říditi a míti ji v evidenci; dále budiž také
zvolen vhodný kandidát poslanectví. Jména
členů výborů, zejména předsedy a důvěrníka
boďtež nám laskavě oznámena, abychom věděli,
na kobo se v případě potřeby obrátiti, a jména
kandidátů sa tím účelem, abychom je předložili
Výkoanéma výboru ku schválení.

P. t. pp. dachovní uctivě prosíme, aby 60
tohoto jedoání radou i skutkem zúčastnili, aby
tak pracoval kněz 8 Jidem a lid s knězem,
kteréž pravidlo jest zajisté nejsprávoější a je
dině může vésti k cíli. Vše mochéje laskavě pro
vedeno a výsledek sem osmámen určitě do 23. dubna.

Organisační s diecese Královéhradoskév Hradel Králové, 8. dubna 1i9il.

Politický přehled.
Finanční tíseň v Čechách. Zemský výbor

království českého. vzal na vědomí, že císař
dal svolení, aby ve druhém čtvrtletí vybírán,
byly semské přirážky ve výši 55%, ule na
návrb dra Škardy usnesl sc protestovati proti



ostupu vlády, jež předložila k císaři k schvá
feat Jiné osnesení, než zemský výbor učinil.

Toto jednání vlády odporuje semskému zřízení.
Vzhledem pak k finanění zeměké tísni, je výše
přirážek nedostatečná a proto je podivné, že

aby vybírány býti směly 65"/, zem. přirášky.
Tento protest byl sobválen všemi blasv.

Nový branný záhon, jímě co nevidět bude
ce zabývati uherské poslanecké sněmovna, žádá
pro armáda a válečné námořalotvo na příště
159.500 (doposud 103.000)nováčků, pro obě
zeměbrany asi 55.000 (dosud 32.600) nováčků.
Činná služba bude trvati dva roky, u jízdy,
jízdného dělostřelectva a u státních hřebčinců,
jakož 1 bude-li tobo třeba k úbradě potřeby
poddůstojnictva, tři roky, u válečného námoř
victva čtyry roky. Povinnost sáložnioká bude
deset (dosud sedm) let pří službě dvouleté,
při olažbě tříleté 7 roků, u válečnéhu oámoř
pictva 6 roků. Cvičení ve zbrani, která dosud
trvala úbrnem až 175 dní, budou u vojska a
zeměbrany trvati 77 nebo 98 dnů (dle toho,
alouší-li záložník činně dva nebo tři roky).
Dvouletá povinnost zeměbranecké po odbytých
deseti letech záloby odpadne. Pro jedaoroční
dobrovolníky pozbude t. zv. zkoněka inteli
genčoí platnosti a rovněž zrušena bude dosa
vadní zkouška na záložoího důstojníka, která
nahrazena býti má po odbyté jednoroční slažbě
povýšením na záložní kadety.

Dohoda mesi mladočechy, staročechy a nár.
eocialisty. Volební dohoda tato sobválena byla
jiš ve výkonných výborech aůčastněnýchstran.
Miadočechům společně se staročechy má při
padnouti 16 mandátů, mezi nimi také králové
hradecký, pardabský, jičínský, kotnoborský a
německobrodský. Národní socialisté mají právo
rovněž na 16 mandátů a mohou některé s těchto
mandátů postoupiti státoprávním pokrokářům.
Realistům se pouze uzavření dohody oznámí
a ponechá se jim na vůli, zda k ní přistovpí.
Dohoda jest určena na celé šestileté období
parlsementní, platí také pro případné volby
doplhovací a vede i do apolečného klubu. Do
hoda tato pro česká města uzavřené jest v prvé
radě ovšem namířena proti českým soc. de
mokratům, kteří mají v Čechách za města 7
mandátů, ale jinak nebudí nadšení; mnosí
národ. socialisté míní, že byli zkrácení Aa
voličové z nové dohody mnoho dobrého si ne
věstí. — Na českém ji moravském venkově
k dohodě nedojde a strany staví vi již kandi
dáty.

7 Mesi j siranami ke kompromisu
předvolebníma všode cedojde, leda až k ašším
volbám. Jednak si bo nepřejí agrárníci v Ko
rutanech, jednak liberálové ve Vídni, kde dou
tají pomocí soc. demokratů zachovati své man
dáty a nových dobýti. Jest však usavřena do
hoda ve Štýrska a v Čecbách. Tam oba tábory
půjdoa proti soc. demokratům.

Je mea Čechy! Bur. Bienerth pracoje ve
dvou směrech, aby rozmožil v nové sndmovně
prořídlé řady vládní většiny. ©Německým
vládním stranám chce získati mandáty soc,
demokratů a pak chce odlouditi oharvateké
poslance Slovanské jednotě a připojiti je ke
vládnímu šiko. Vše to podniká vláda jen za
tím účelem, aby se nemosila v nové sněmovně
ohlížet na české poslance.

0 provedení voleb vydala vláda
zvláštní výnos. K pracím voleb. mají zem. vlády
přiděliti úředníky nejspůsobilejší, rovněž i u
okr. hejtmanství mají býti práce volební svě
řeny pokud možno silám schopným a zkoše
ným.

Otásky branné byly minolý týden ve Vídni
předmětem vyjednávání mezi rakouskými a
aherskými ministry ; šlo především o předlohu
nového vojenského trestního řádu.

Německý korunní princ Vilém s chotí Ce
cilif na cestě z Italie zastavili se ve Vídni, kdo
přijati olsařem, následníkem trůnu a četnými
členy císařského domu.

Za svýšení ýeh děst podpisují po
alanci bes rozdílu stran v aherském parla
mentě návrh, v němě ce praví, že celoroční

ušál 6400 K (4800 honoráře u 1700 K na
yt) nestačí při nynější drahotě pro poslance.

O ontimodernistické rokovalo te i
v praské panské sněmovně. Kardinál dr. Kopp
dokazoval, že přísaha proti modernismu není
ničím novým, nýbrž toliko elevnostní formoo
toho, k čemu katoličtí kněší jsou již savázáni.
Ministr al. Trott pravil, še i oyní katolickým
fakultám masí se přikládatijistý význam, jenž
vyžaduje jich zachování, že však cena těchto

fakult přísahou proti modernismu byla slebma.

Žádá v Busku. Projednavši jednotlivé
články sákonné osnovy o obecní správě, sohvá
lila hosndarstvenná dama článok, že šidé ne
mohou se ani sáčastniti obecních sborů, ani

nemohou býti volení staršími do obecníchoborů.
Povstánív Albenii.Černá Horapopírá,že

mobilisuje poose prýpodél hranio úsemi,
v michž jestPovatání, sesflila pohraniční stráže

sa účelem přísného sachování neutrality.
Ostatně boje v Albsmii jsomvelice vášné po
vahy. Albaeci na mnohých mistech vítěsí nad
tareckým vojskem. Rakousko prý učiní bez
pečnostní opatření na jišaích hranicích, ros
čiřísli se povatání ns sandďiak novopasarský.

Zprávy organ. a spolkové.
Důvěrníci křesť.sec. strany ze sond

mích okrosů hradeckého, chlumeckého
a mechanického nechťdostaví se v počtu nej
Šetnějším v pondělí velikonoční dne 17. 6 m. do
Hradce Králové. Bude zde pořádána důležitá dů
věrná schůze o 2. bod. odpol. ve dvoraně Adal
bertina. Dostavte se všichni jako jeden muž!

Cvlěltelský kurs „Orla“ odbývásedne
17. dubna v Hradci Králové za vedení br. F.
Přikryla, semského aáčelníka moravského z Pro
stějova. Počíná přesně v 8 hod. ráno. Dosud při
hlášek jest 32.

Kněšíce n Homovanad Doubravou.
Místní skupina edrašení křesťan. soc. mládeže 00
hrala doe 9, dubna v hostinci pí Anny Bízové
dvě divadelní představení: „Obraz Pauny Marie“,
velká činobra o třech jednáních; napasl G. B.
Lemoyne, kněz — a „Pýcha předchází pád“, obraz
s vesnického života o třech jedoáních, napsal P.
Giuseppe. Dojímavým, poučným a výtečně prove
deným byl kua první. Kéž sl nejen každý účin
kojící, ale i posluchači odoesli moráloí dosah:
důvěru v přímluvu a pomoc Matky Boží. Píli ú
činkujících dívek veřejně a zasloušeně pochvalu
jeme. V kuse drauhém dominovalo vystoupení o
buvníka Dratvričky a hejska Fišpanky. Případně
vedla si Věra s pomocníkem Smolou. Amálka
svým zjevem mile působila na obecenstvo; jme
novitě její praktické náhledy na život skutečný.
Háta s Františkon pudmistrovic podávaly zname
nitě typ maloměstských figar. Krátkoa, ale emi
nentně provedenou úlohu podal posel z ulice. Oba
kusy všem skupinám mládeže vřeledoporučujeme.
Zdař Bůh!

Ústí nad Ori. Dramatický odbor katol.
spolku sehr.l v neděli dne 9.. m. sa spolkovém
jevišti divadelní kus „Psoblavci“, drama o utrpení
Ohodů se 17. století. Byli jsme překvapení, jek
naše mladé síly svěřené úlohy sehraly. Mimo úloby
Koziny, Hanči, jeho ženy a staré Sladké byly
úlohy obsaseny mladými ailami; že ee dobře
držely, nasvěděovalo to, že při kašdém jednání
byly frenetickým potleskem vyvolány. Zvláště do
jemné bylo loučení se Kosiny se svojí ženou 8
ditkem před popravou. Ač byla místaost přeplněná,
přece mesi jedaáním byl takový klid, že bylo
slyšeti jen vslykot obecenstva, které sledovalo
s největším zájmem jednotlivé výkony herců. Mu
síme též konstetovati, še při představení tom byli
vyškolení herci, kteřío našem dramatickém odboru
pronesli nejlepší kritiku. Děkujeme všem účinku
jícím, zvláště paní Jirgesové, že opět vystoapila
as našem jevišti; též dp. Tožínovi a br. Malému
sa vedení režie, pak všem našim přízcivočm,
kteří nás v tak bojném počtu navětívili a prosíme
je, by nám i nadále svoji příseň zachovali. Ži
jeme na horké půdě, ale doufáme v Boha, že
jedsou všechny předsudky proti naší stravě padnou
a lid v našem městě uzná, že ti nebezpeční klo
rikálové mají také zájem pro utlačování našeho
národa, který dnes prodělává podobný boj, jaký
jest vystifen v kuse „Psoblavci.“ Upozorňujeme,
že na druhý svátek Velikonoční bude Be hráti
podruhé. Další čionosti katolických spolků a dra
matickéma odboru dej, Bože, zdaru!

Z městského průmyslového muses
v Hradci Králové. Čítárou musejnínavštívilo
v měsíci březnu v pěti přístapných dvouhodinách
306 osob. V čítárně vydáno na 182 žádanek 368
svasků odbor. opisů a předlohových děl. Domů
učiněno 102 výpůjček od 36 stadujlalch a 3 žáků
odbor. školy, 19 šivnostaíků, 10 úředaíků a ači
telů a 6 šen a dívek (a vypůjčeno 186 svazků
kníh odbor. a 620 předloh. Do okolí zapůjčeno
15 osobém a korporacím 87 ovasků a 703 pře
dloby. V době od 11.—18. dubna zůstane čítárna
veler uzavřena.

Veřejnou spolk. sehůsi pořádáPolitický
křestansko-demokratický kiab máš dne 18. t. o.
o půl 8. hod. večer ve dvoraně Adalbertina. Pa
Ph. C. Krása promluví o národobospodářském po
Jišťování. Vedp. dr. Fr. Šalo pojedná o dasbní po
litické situaci.

Přednáška p. iasp. L. Weigmera „Od
borná výchovaŽeny u nása v cisině“ odbývati ze
má ve k dne 20. dubna, přednáška p. inž.
V. Dvořáka „O vývoji soápy“ ve čtvrtek dne 27.
dubna. Obě doprovozemy budou řadou světelných
obrazů.

Odboru sakládání venkovských
knihoven „Lit. Jednotě boboslovců
v Hradei evé“ darovali: Ředitelství„ne
jmenované“ firmy 10 K, ip. V. Masač, kooperátor

+ Usbislavicích 5 K, vdp. Fraatišek Dohnálek,
farář v Libětátě 5 K1Uposorňujeme téš p. t.

vce knihovea, novpomonali v krétou ga“
slati knihovaímu odboru správu o stava kniboven|
Věvm p Udárodis sededně děkují w=ddalší dárky

.. reocovské kajhovny prosí behoslovafkrálové
Příručka k výletém do okoli ki

deckého. K vydenémupřed2 rokyu : nt
Tolmana „Průrodej po Hradci Král. a okolí“
« péra odboralka turistického sekretáře L. Do
mečky vyjde nyní v brzku v témže nákladu a od
téboš autora doplněk „Výlety“ palo-, celo- a dvou
denní z Hradce Králové, v nákladu 800) oxem.
Insertní přihlášky do téhož v jmenoraném sávodé.

Bankovní zprávy vydávané Českou
bankou přinášejí ve svém duboorém číslu násle
dající články: „Banky v Německu a u nás. Kdo
v Německu půjčuje? O bankách aoglických,
Francouzský kapitál do Praby. Síly naše a ně
mecké. Obchodní kalendář. Fiuančaí přehled za
měsíc březen 1911“ atd. Bezplatné pravidelné za
sílání tohot) sisto možno si zajístíti přihláškou u
České banky (Václavské nám. č. 32) a jejich A
liálek v Hradci Králové, v Liberci a na Smíchové.

Nejdokonalejší leme© Píšesonám:
Snad zcela zbytečně radovalo se město nad raoio=
nelním pokrokem zdravotnictví, když se roznesla
věc o odborné kontrole dováženého mléka. Dosa
vadním způsobem nikdo není pojištěn proti ne
sdravotě. Při různé teplotě mléka galaktometr není
úplně spolehlivý; dále ve chvíli, kdy se mléko
zkouší, už se také prodává, což těžce Izo z prakti
ckých důvodů změniti. Zkouška mléka ovšem má
trvalý důsledek aspoň ve výlohách. Má-li býti
kontrola ve všem účelná, tu nutno jíti ke kořeni.
Přísná opatrnost musí býti v mletech, kde se dojí.
Osoba, v jejíž domácnosti stůňou děti spslaičkami,
nemé býti připuštěna k dojení. Je-li kráva tu
berkulosní, po teleti, nebo má-li zánět vomene,
vi se hned v místě, co s takovým mlékem učinit.
V městě všsk jest těžko býti neomylným ostro
videm. V Německa a Dánsku v té příčině počí.

ab ni správně a účelně. Dosavadnínepraktickouormou neprospělo se u nás asi rolatkům ami
konsumentům.

Zalošení a vedení katastru pre
vední síly. C. k. ministerstvo orby mařídilový
nosem se dne 1. srpna 1910, č. 24.980, aby
v bydrografické ústřední kanceláři v o. k. mini
steriu veřejných prací založen a veden byl ka
tastr pro vodal síly na veřejných vodách. Za tím
účelem byla vydána instrukce, dle aíž při zadá
vání práva k využití vodní níly jest se v badouc
nosti říditi. Jelikož zřizování podniků, záležejících
na vodní síle, snačný vliv míti může na veškeré
poměry, vztahující se k vedení vody, vyžadají
při posozování projektů přesného Bettení otázky
vlivu takových podniků na poměry velkých vod,
udržování břehů, zachovávání vody potřebné pro
obec, osady a sonsedy atd. Při udělování podob
ných pov:lení bude působono k tomu, aby sóme
sono bylo nehospodárné rozptylování vodní síly.
Rovněž bade přiulíženo k tomu, uby často při
házející se nabývání komcessí ku spekulativním
aneb jiným sneužívajícím účelům v zájmu ree.ních
podniků bylo sameseno. Neodpovídá zájmům ve
řejnosti, jestliše oprávnění k využitkování moto
rioké afly veřejné vody zadává se časové ze0b
mezeně a tudíž tato část vořejného statku ztrácí
se na vždy pro veškerenstvo. Bado tadíž na příště
povolení k vynčitkování motorické síly vodaí bez
rozdílu, jaký účel má podaik, udělováno vždy
pouse časové obmezeně. Příslušné projekty, amě
řající k využitkování motorické síly ve vodách
veřejných, obsahojí též kromě náležitostí zákonem
vodním požadovaných zejména též ozaačení trati
vodní, na niž činí ce nárok, celkový dožadovaný spád
celého toku, požadovaný epád užitkový a požado
vanou míru užívání vody (při nejvyšší a nojužší
vodě.) Zorrabaějších informací nalésti Ise u ©. k.
okres. bejtmanství (útadovna I.).

Pohřeb + Vincence Prochásky. Ze
snulý pracovník na viaici Páně působil nejprve
jako kaplse ve Vejvamovicích, pak Štěpanicích,
Jilemnici a Necbemicích; odtad povolán za ka
placa do Jilemnice zaova. R 1908 (v jabilejnícm
roce J. O. hraběte z Harrachů) praesentován jako
jubilejní farář ne faru ve Stěžerách. Vleklá, trapná
nemoc počala ho soužití tek, že ma přišelna vý
pomoc aynější administrátor dp. V. Štěpánek,
jebož otce (c. a k notáře) zsopatřoval T Pro
cháska jeko kaplan v Jilemnici. Za 18 let mato
(právě v týž den) byl tém uvátostmi snopatřea.
— Pohřeb drahého v Pánu sosaulého konal se
v pátek dne 7. dubna. Dostavili se mimo jiné
významoé účastolky: vidp. bisk. vikář Al. Soukup,
který aloašil regulem, vénoval sesaulému vapo
mínku os bramicích fermosti stěžerské a vedl
koadekt; dále dp. farář Břeský, který měl po
hřebaí kásaní, vdp. jilomaický děkan Jos. Botlach,
který vedl kondukt s domu smutku, vldp. bisk.
vikář Ferd Zajíček, který věooval z.anulému po

brobaí vspomíska v Holicích a tělesné ostatky
evo, poobovat Sáčastalla se i řada jiných kměší.

vynikajícími nap viděli jeme tyto pámy:okres. starostu Hynka Brdinku,hrab. lesního raduV. Johna,atarostastěšerskéhoa předsedamist.
Školní rady K Jondu, člena kuratoria bospodykské



-Školy Ant. Černého, za hospodářskou občanskou
"beseduHoře. Hrdlička, radsíze Stěšeri Běží

: rek, správce velkostatku V. Zámečníka, patr. ko
« miseřo Jos. Srobodu, který daroval krásný věnec,

std. Katelioké jednota jilemnická dostavila se
."e praporem. Pobšební obřady započaty v 9 hodin

ve Stěžerách; pak tělesné ostatky převezeny do
Holic, kde pobřbenyza assistence9 boáší. Na
ebou místechoešid -se maoho trablících účastníků.
Ave, aaima pial

Chradim. V poodělí dno 17. t. m. pořádá
maše odbočka Věeodbor. sdružení přednáška slč.

-„Hasy Čermákové, po nfš následovat bude pestrý
sábsvví program při badbé p. Vaofčka. Vstupoé
pro členy katol. spolků 80 b, p.o nečleny 40 h.

Uprava Zelené brány vPardubicich.
Letoěním rokem dojde k náležité slobové úpravá

„Zelené brány, jelikož ubobého stava| Bskéhoroku
„přtomný sám následník trůnu J. C. V. generál
kavalerie arcikoite František Ferdinand si povšiml
a jako čestný předecda vys. c. k. centr. komisse

přípomenní aby město Pardubice uskutečnilorskou restauraci Zelevé brány, nemalé a vzácná
okrasy města. Dle přání prot. Sakate zřídí se po

„schválení centr. komisse ochoz po způsobu brány
znojemské, který před lety krášlil i bránu Zelenou.
Doufejme, že po Zelené bráně přijde konečně i

"na úpravu děkanského chrámu Páně, který jako
opuštěná popelka trpělivě čeká na vysvobození a
pozvednutí ze zapomenutí mnohaletého.

Chotěbořske. Dne 4 daboa slavil vldp.
děkan Jan Lašťovička, sekretář vikariátu Polen

ského, bývalý farář Nítkovský (ayní aa odpočinku
v Chotěboři), své 70. narozeniny. Koětstvo vila
rlátu Polenského biahopřálo ma svým vys. důst.
vikářem papežským komořím Monsignorem Šimkem,
děkanem v Polné, kterýž k němu v kostele cho

"těbořském vsletně promluvil a pu mši svaté ode
vada! dar téhož kněšetva a £t> dva terrakottové
reliefy českého výtvarného umělec Smolíka, hlavu
Krista Pána © Panny Marie. Vldp. sekretář Dvo
dáček, farář Níškovský, přinesl adressn oddanosti,

"poepeanoo přemnohými jeho bývalými ossdoítyNiškovskými. K slzám pohnot děkoval vldp jabi
lant za pozornost mu věnovanou, které ci však
plcým právem sas.oužil, nebot pro svojí milou

upovahu těší se sympatiím všeobecným jak u kleru
tak u laiků. Proto mu též přišel osobně blaho
přát J. O hrabě Dobřenský se svojí chotí « mat

-kou. Z příbuzenstva sluší jmenovati vedle mist
ního faráře vdp. Vincence Lašťovičky též vldp.
vikáře Jásla « Libice a vdp. Jos. Laštovička,

faráře z Chval. Moogajaljeta|
Voličům do říšské rady okresu

<Cbrudim-Čáslav (60). Nastává volebníboj,
který proveden bude, jak vidno z agrární klaky,
na Šivot a na omrt. Váchvi vůdcové političtí vo
lejí po smíra, po dohodě, aby národ český po
"stuporal jednotně, aby své sobecké a egoistické
evaby v této vážně kritické době podřídil dobra

-celku. Zdá se, že národ český by se sjednotil
v této hodině dvanácté, nebýti jedné prospůchářské

-strany, které se nejedná o blsho venkova, ale o
mandáty, totiž agrárníky. V roce 1907 prolétla
novinami agrárními správa, še bude ksodidovati
ba Čáslavaka za českou stranu křesťanskopociální
P. Jemoika. Hrozný křik se sprostotou osýva| ae
v Cepu, Venkov, v čásinvské Pravdě a jinde, če
prý jest to klorikaliemas, je-li kněz poslancem.
A neoplynoly ještě ani 4 roky a táš strana se
seostýchá kaodidovati kněze Hnídka, který ovšem
podepsal usnesení profesorů středoškolských, aby
náboženství na školách vyučováno nebylo. Ven
-kovětí lidé se matou a myslí si, še Holdek vyu
Šuje náboženství jako jiný kněz. Prasíme všem,

„še Hádek neopučje 00 nábošenství,nýbridějepisua seměp:su.Hle 00. vůbec neslouží. Páni agrárníci,

lidem kačze Hofdka oproti rolníku Šabatovi a oby
tati na ta vějičku hojly. To jest sneuživání kočž
ského kabátu k účelům agitační politiky. Jest
toble poctivost? Agrárníci blásají, aby šířena byla
pověstná brošura Wahrmandova, plné rouhání,
agrárníci pořádají tábory veřejné (Hořice) a jinde,
Jede poslanci sgrární spola s anarchisty a volso
myšlenkáři sepisají resoluce o vyloučení nábožen
ství ze škol a pak I/drial praví v Pardubicích, že
agrárníkům jest každé náboženství svaté! Tako
"véble nepravdy by se mohly pronášeti před 60
Jety; ale dnes, kdy každý urědomělýstoupenec
katolický čte ovůj list, dnes přicházejí pánové
9 oepodařeným vtipem pozdě. Vevolbách r. 1907
"bylytisice provolání „Venkov patří veokovo, rolníci,
volte rolníka !“ A dnes mají rolníci voliti vylo

"Žesého měšťáka, který má zmamonitý příjem. A
-k tomu ještě má mu veskovský lid dopomoci k no
"vým příjmům. Věru, odměňuje olavnostné -strana
agrární své korteše. Jak drží se sgrárníci sásady

Venkov patří venkova“, deli na jevo při volbě
do zemského sněmu na okresích Čáslav, Kutná
Hora, kde maproti rolatkovi ČC.Pospíšílovi volili
císařského radu Blažka. Zmíněný pán, jede-li na
chůzí, kde se bude mluvit o kulharce, mé ci

přečívéprimitlenívěčiotom.aká toonposlanec o v té příčině odpověd
ina dotaz obyčejnéhovoliče| Proto si muselastrana
agrární povolatdo Čáslavě ku vysvětlení býv.
OotlanceV. Kotláře.Snad so neroskmotřilas p.
©. k. vrobnímsvěrolékatem Wagnerem? Ton snad

by byl také podal jsené dobrozdání, — Stoupenci
českéstrany křesfansko sociální, uvašajte o jednání
strany agrární. Dejte al pošor oa agráral bo+p>
dářská družstva v blízkém okolí! — Bylo vydáno
heslo: Nebudeme -sázet řepa! Lidé malorolnísi a
domkáti upoalechli, aloe Udrlal a Prášek vázeli
dle libosti. Amoješté více řepy nasáseli oež jinde.
Totéž stalo se na Bonovsku nad Doabravou u
egrárních ovangolických nájemců vo velkém. Sami
nasývali zrádcem, kdo hude sázet a zaseli první.
Nejsou tedy dle svých vlastních slov zrádci?
Strana agrární ve svém vrogramu má stěžejafý bad,
naprostou rosloku od Uher. A když se jednalo
o tom ve sněmovně, zradili všechno, aby Prášek
bývalá jejich modla dostal mioieterský frak Ať
nám pávové vypočtou vymoženosti, které se staly
sa ministrování Práška Němci se toma smáli, že
tak důležitý resort svěřen byl naprostéma v těch
věcech igaorantu, A krach stíhá krach. Po N'
meckém Brodě Pardobice, po nich snad Čáslav a
kde budoucné? Kačdý uvědomělý stoupenec české
strany křesťtaneko-sociální a vůbec každý volič
dobré vůle, jemně zál.ží na blaba vlastním « svého
národa, dá dne 13. června blae muži poctivému,
veakovskému rolníku, který cítí s lidem jak rol
níkem tak řemeslo(kem iděiníkem, který zná po
třeby lidu, mezi nímž šije a který také jost sohopen
epravedlivě bájiti zájmy všech a tím mužem
jest všeobecně oblíbený p. František Šabata,
roloík ve Vrbici a Doudleb, který opětně kandi
dovati bude v okresu volebním (80) Chrudim
Čáslav. Který bnde hájiti také nám statky nej
dražší, pvutou víru oproti stoupencům mnohým
strany agráral, kteří již se a náboženstvím roz
loučili davno. Nate, semkněme 80 svorně, za
nechme nepatrných nedorozumění, zanochme s.
beckých zájmů a jděme jako jedno tělo, mož i
dena, jinoch a každý za avým vytčeným cílem,
prospěti oároda, vlasti i církvi. Jděme do boje za
poctivé požadavky a spravedlivá prával

Žiebské Chválorico u Bomnoraund
Deubravem. Sbor dobrovol. hasičů uspořádal
v neděli dne 9. dubna t. r. v bostinci p. Čeňka
Nesládka divadelní bra „Námlavy v lese“, děje

piený obrat ve 4 jeduáních so zpěvy. Napsal J.sktické provedení udráovalo po celý večer pří
jemaou náladu. Čile v před!

Litemyši. Od 2.—9 dabna t. r. konali
u nás dpp. miseionáři z T. J. p. superior Rybák
a Stryhal sv. missie. Dp. superior konal též p. t.
kléra vikariátnímu rekolekci, na níž ae súčastailo
23 duchovních £ vikariátu. Promluva rekolekčaí
dp. superiora byla důmyslně pronesona a všem se
samlouvala. Kéž nese téš zdárné ovoce! — Účast
ne sv. miteji zde byla v některé doy — ve čtvrtek,
v pátek a v neděli velečetná. tak že prostranný
chrám Páně poslacbače ani pujeti sto nebyl; mu
seliť i mimo chrám Páně zatím trvati. vsorný
pořádek zachovali a svou zbožnost projevili zvláště
Jinoší při svém cvičem u av. přijímání. Dítek při
stoupilo ke Stolu Páně 520 adospělých 3140,
tedy dohromady 3660 mimo četný počet kajících,
kteří ve svých farnostech Bv. přijímání přijali.
Žáci gymnasijní a z ústavu divětho přijali sv. svá

nekatolických jsou většinou pocbybsy: nekonalof
8e nic „nad zákon“ nebo snad proti náma. —
Dpp. miesionářůmjejich velikou némahu a horlivost
apoštolskoa odměniž Béh! Všem dpp. snaživým
spovědníkům Bůh odplaťhojně. Osadaíkům farním
s4 jejich účast dík vřelý bodiž vzdání

Hronov mad Met. Vzor tak mnohých
lidí lšipokrokových objevil se aa chvíli »sko rmutaý
„meteor“ | aa kolatuře zdejší. Člověk. který ne
dovedl na seba upoutati pozurnost jinak, nož že
stal se člověkem bez vyznání, mysle, že hledí na
něho ne-li celá, tedy alespoň půl Evropy, koupil
zde bese všech prostředků obydlí s polem « za
Hdil „továrnu“. Jelikož však oa tom světě Jeno
šením a seděním v bvspodách, ani několika obtížně
uaučenými frázemi stavy se nepobánějí ani pole
nesorává, nedělo se tak ani v případě tomto. Rays
úřady po vznámení elněných lidí energicky zakro
dily proti jiné jabo vlastnosti, „ztratil“ be jedaobo
krásného dne pan navórec i s r dinou a obydlí

— osudům příštím, na které ge asi málo
těší četní věřitelé a — kaventi, které dovedl
sískati svou frásovitostí V dob: poslední vtírat
ee i do prvních krubů zdejšího města a v drzosti
ové učinil i vulgární udání, že jeho syn neobdržel
a mravů jedničku k vůlí prý — p. katechetovi.
Docílil toho, že lidé odcházeli od atolu, ku kte
rému si sedal a tek zmizel včas s jeviště málo
sávidění hodného. Nejzajímavější jest, že má prý
mrýce kdesi farářem a přijíma od něbo podvory,
které prý mu — ač besvěrcem — pranic nepře
káfejí. Na — ten s učho bude míti radost!

Sloupnice u Litomyšle. (Svatámiszie.)
Oslý týden od 3.—9. dubna hostili jsme vidpp. mlesi
onáře řádů av. Dominika. Tito výborní kazatelé
zíakali si všeobecnou příseň a lásku věřícího lidu.

zpovědi a sv. přijímání. Prospěcb těciito av. missil

je v kašdém ohledu veliký. Po celý týden byll veřícími přeplněn. Důstojnom oslavu pří
chystali mládenci a panny, stojice ve čt u
v s.botu s rosšatými ovicemi před vystavenou
Nejevětější Svátosti čestnou stráží. Také okolol

obce byby zastoupeny četně věřícími na těchto
miesifob. Neradi loučili se s námi a my s nimi.
Bylo to v neděli 9. dabna o 3. hod. odpol., kdy
sa neobyčejně přeplnáného kostela ev. missie 8e
konějla. Srdečnými a dojemnými slovy loočili se
s námi otcové missionáři. Pak následoval obrovský
průvod, sta a sta lidí, spolků a doprovodem 5 kodlí.
Při návrata dvukostela poděkoval vldpp missio
nářům za jejich práci a neúnavacu Činoost mlstal
vdp. děkan J. Klapálek. Nato doprovodil lid migsi
onáře před farní budovu, kde za velkého shro
máždění promlavil vášený starosta místní obce
H-raí Sloupnice p. J. Zahálka. Dókoval otcůmza
jejich oběť a námahu pro víra katol. a přislíbil,
že i nudále věrsí svému přesvědčení zůstaneme.
Lid loučil se 8 otci e kapela zabrála. Daa 10. t
m. ráno na to vyprovázeli pak rolníci missionáře.
Sv. missie jest tedy skončena, ale my zůstáváme
velmi duševně ve víře posiloěni a tato posila pře
k-nái nejidvážnější útoky uepřátel víre sv. Ne
všímejme si posméchu uepřátel našich! Pozorajme
dále, jak se zachovali ti „lepsi“ taky-katolící.
Jak tito svůj batolicism při av. migaii dokázal ?
Poznali jsme vas dobře. — Čestmír Sloupnický.

Ještě velby v Proveši. Obsenívolby,
konané dne 28. března, způsobily nemalý rozruch.
Teď teprve jeme pozosli mnohé povaby v pravé
podobě, když jim bylo oatno projíti obném zkoušky.
Pokrokovi učitelé zazářili tak, že jiš nestranié
občanstvo svůj úsudek o nic zosle ustálilo. Jax
veliké přízni těší 83 p. řídící T, to vidím: ©toho,
že vlastoí pokrokoví a ním mojho nevati. Vylou
čili bo totiž pro nosnášelivost ze stavovské orgi
úisace. Ale evaagolickým kleriká:ům byl tento ma
trikový katolík velice dobrý, p:otože potřebaý.
Agitoval pro ně horlivě a prot: byl zvolen také
za odménu do zistapitelstva. Vádyť často má přá.
telská debaty 6 p. evang. farářem Nosvák:m. Ne
uprázdaí se snad dacela nějaké regaadchorství
v avangslickém kostele? | Aspoň. adktečí lidé fi
kají, že dle stavu věcí jistě chce dáti na kato
lické strané výpověď A pfátelství a e "aagal:ckým
lékařem také nemůže škodit. Jam> lidé kfehci,
m'ádož pořád volnější; a tak se může stát, že
paedag-g v rozčilení uadělá několik prabů na
drobném tílku neposadově. Aféra a: rozmázne,
jest k tomu povolán i lékař jako aoalec; jistě
jest potřebí, aby v zájma autority učitelovy nebyl
přemrštěné přísný proti karateli. [ chudáz p. uči
tel K. byl stržen poborakou jarví bystřinou, jež se
vlaila pokrokem. Neublíží takto sbytečné nikoma,
ale protože byl také na vojně. ví, co je to Su
pernace. Prohlásil sice, že k volbě nepůjde, ale
komando bylo tak přísné, že hned drahý den musil
šlapati poslašně v řadách pokrokářských, aby
mezi těmi svobodomyslníky obstál. — Pane du
ktore, tohle není přece rozamné ani pokrokové,
tekne-li se o uás, že jsme amečkou chemradiny,
ale naopik že evangeličti pokrokáři jevu skoteč
nými intelligenty. Jest to komické, uvážíme-li, že
ve oedovede některý intelligent evangelický po
modliti mni celý Otčenáš, ačkcli se do modlení
nutí. Jak to přijde, že osvícený evangelický iute
ligent ocitl se najednou ve vyšetřování pro ne
dbalost a malou virtuos:ta ve svém vlastním 0
bora? A my jsme anad měli avěřiti takovým
lidem celou obec? — Vždyť ostatně také vidíme,
jak ta inteligence evaogelická ne vzdělává v praksi !
Máme zde veřejnou čítárnu, vydrčovanou vlastoím
nákladem. Navátěvaje ji „chamradina“, ale čle
nové strany pokrokové se tem ukáží tak jednou
za uherský měsíc jedaočlenaon deputací. A panu
vůdce atrapy pokrokové jame tam vůbec posud
neviděli. — Ovšem ta inteligence cvičí ae v út
cích a podivných titulech, sypaných na našeh>
dp. faráře Martinka. Pokrokovost, ioteligenci a to
leranči těchto málo důaledných pokrokáfů koru
noje soukromá dvontřídaí škola se 210 dětmi,
které se „inteligenti“ drží saby nebty. A to jest
jedinou příčinou, že od desetiletí není v Proseči
měšťanské školy. A tato slrana jost smámená ví
tézstvím „pokroku“ při volbách. Prolo voláme:
„Ka'olíci, vsbůra do svoraéh: šiku! Budou-li
únad volby nové, semkněte Be povaěji, abyste do
kásali, že 3 markýroraným a nepravým pokrokem
nesouhlasite. Chceme rosvoj zdravý, přirozený a
obecně prospěšný.

Nové četaleké stamiee. Vobrodusem
ského četnického velitelstrí č. 2. byly zřízeny
mimo jiné tyto nové stanice Četnické: v Pfedmů
ficích (okres královéhradecký), v Albrechticích
(okres pardabický), v Josefové a v Bílé Třemešné
(okres královédvorský u. L), v Mladých Bukách
(okres tratnovský), ve Slatině nad Úpou (okres
náclodský), v HorníchHamrech (okr. semiiský),
ve Spindelmůible (okres vrehlabský).

Jmenování. Ministr kultu a vyučování
jmenoval při nestátnění obchodní akademie v Cbra
dimi dosavadního ředitele J. Ctibora ředitelem
akademie a ostatním profossorům a učiteřům udělil

Výstava v Hořm. Městci. V srpnu
chystá se tu průnyslo-bcapodářská výstava pod
protektorátemJ J. ktíž te Karla Kinského.Z tobo
důvoda dostane se Hofmanoru Městci rosanošení
vlaků s Přelouče i zpět od 1. května, a vedlo
tobo -od 1. května bade jezditi £ Pardubic do
Heřm. lčstce státní autobuse. Přihlášky k vysta
vování předmětů dějí se ze všech končilo Čech i



VÝavsího sbém jo Elovaé "aby odborůi aby výsta

byla nevšedně. sajímavá a lákavá Výstavnípro
spektzašle aveškory informaceo výstavěI o
letních bytech ochotně podá jednatel výstavního

be p. Jos. Veselý, řiditel měšť.školy v Heřm.
Kostelík Všech Svatých v Kolíně.

Kdo přijíždí do Kolína, sajisté všiml si, jak
památný kostelík Všech Svatých u cukrovaru po
malu chátrá, věšička jak se kloní, střechou za
téká a konečně jak i věžička spadla docela. Zdálo
by se, že děje se tak zůmysině, jen aby co možná
nejdříve památný kostelíček smizel a povrobu.
Každoročně připomínal po mnohá léta špatný stav
kostelíka centrální komisei do Vídně korespondent
Její, Václav Diviš Čístecký so Šerlinku, přimlouvaje
se sa možnou záchranu sneb opatření, by špatný
stav kostelíka přímo neurášel. Ba domabáno se
vlivuplného působení c. k. konservatora Dvořáka,
který vylíčil loňekého roku přebídnýstav kostelíka
a uvedi, nebude-li ačiněno opatření k záchraně
věžičky hned, že spadne a že těžko bude ehledati
detaily k opravě, které vším právem kostelík se
dožaduje. Vysoká c. k. centralní komiase v červnu
1910 zakročila u c.k. místodržitelství a požádala
ředitele cukr. Kroutila z Kolína jako kopservatora,
by působil u směrodatných činitelů místních o zá
chrena cenné této památky. Bohužel půl roku
uplynulo a dosud ničebo 80 nestalo. Ba ani sám
okrašlovací spolek místní a památková komisse ne
věnají památce této tolik pozornosti, které by sa
sluhovala. Tak ctíme a zachovávámehistorické pa
mátky, které mají býti dokumenty, že skutečně
jsme byli a něco znamenali.

Dámský odber Ústřední Matice
Školské v Pollel nad Metují prostřednictvím
obětavých starostů obcí okresů poliokého sebral
K 28276 vytěžených z haléřové daně z hlavy při
sčítání lidu. Mimo to odvedl matiční pokladně K
500-— z matičoího plesu a K 3967-24členských
příspěvků a různých sbírek ve prospěch Ústřední
Matice Školské pořádaných Celkem odvedl horlivý
dámský odbor politický Ústřední Matici Školské
K 1100—. Obětavým pracovnicím, členstva, dár
cům s příznivcům odboru vzdávy vřelé diky.

Různé zprávy.
KHateličtívoličové, chraňte si svoji

svobodní! Právě agitátoři těch stran, které se
problašojí za svobodomyslné, za,išťují si blasovací
lístky dávno před volbami nátlskem; chodí od
domu k domu, žádejíce voliče, aby jim slíbili po
dáním ruky, že budou voliti kandidáta „protikle
rikálního.“ Jinde docela vyžadojí předem jiš pod

jey, aby měli voliče v nejpovnějších okovech.
ak se peče svoboda voličetva. Chudý, závislý

Ulověk ovšem se snadno podvolí, aby nezakoušel
pak hořkých okamžiků. A když přijde do osady
náš kaodidát, tu venku za dveřmi ubohý zajatec
ma gratuluje,ale prosí, aby odpostil, že... „Já
uš jsem bobužel podal raku.“ Katoličtí občané,
nedejte ei bráti uamostatnost! Rcete každému
agentovi, že všeobecné volební právo jest dáno
proto, aby každý občan mohl vykonati volbu vpravdě
svobodnou! Kdo už předem obchází e nátlakem,
takový prosrasuje, že v spravedlivost věci své
sám nedůvěřuje.

Organisacenaší strany proti r. 1907
valně smohutněla. Opakujemesnovo, že se
naše organisace velice rozmnožily, třebaže 86 ozval
prostomyslný blas jednoho pisatele s venkova:
„Naše katolické organisace leží v ssutinách....
živoří, uezemřely-li vůbec.“ K takovým naušál
mím, zcela bludným slovům mohla avésti pouze
veliká dávka neinformovanosti. Jetliže v osadě pi
satelově nebo v nejbližším jeho okoli něco se
ztroskotalo, mé ge takový uatrašený pán pozeptati
nejdříve v některém ústředí, než obecným tvrzením
potěší agrární egitátory, kteří nyní i v obcích zna
menitě organisovaných budou běhati s tou neprav
dou od domu k domu jako s keserem. Takové bludné
tvrzení snad mělo býti podporou k volbám? V době,
kdy zvlášť v naší diecési zlekává katolický tisk
tisice nových odběratelů, kdy 8e množí hospodářaké
i dělnické odbočky, kdy organisace mládeže postu

polí mílovým krokem, najednou neinformovanýlestín vykřikuje na ulicí ustrakenó — krach.
Věsk se již agrární tisk chytl tobo naprosto myl
ného tvrzení všemi deseti a tančí veselý čardáš.
Přiznáváme, že úmysl pisatelův nebyl míněn zle,
sle ať každý mlaví a radí teprve tenkráte, až Be
aspoň trochu informoje o skutečném stavu věcí.
Kdyby tak poplaňeně a nesprávné mluvil každý,
pak by 8e ovšem ty seutiny dostavily. Ale my ta

8 pevnou energií
nější než dříve!

. Nejsem stranou protikatelickou. A
grární poblaváři tvrdí, že jest jim každé nábošen
ství svato a že cti i náboženské přesvědčení ka
tolické. Agrární ziskubralové přitom ještě vybísejí
katolíky, aby prý lépe následovali Krista. Nuže,
Kristas mlavil o nebi a besvěrcům hřosil slovy
jnenými peklem. Napomínal, aby- kapitalisté pa

+ matovali na chudasy a neradilk braní obrovských

vpřed, protože jeme nilnější, čet

v „Hlazech Voakera“ píše ce o „kloe
nikdlech=timto svláškate slohem 4 teklo „kato
leky,: „Věechao, 00 je velké s krátké, zmocnili
te omiletiví lidé ve jménuvíry, Bobaa nábo
Benství. Vymysleli peklo, aby mohli lidem mad
bánět hrůzy a sobě poníde a nadvládu, vymysleli
nebe, nebot pokládají člověka předem za tak
níského tvora, že může konati dobro jen sa ed
plata. a že slo nebade konati jen ze strachu před
trestem. — Obemkli člověka od kolébky at po
hrob svými obřady a svým vlivem, s když cítí.
še pravda a věda vytlačuje je odevšad, hledí
svou nadvládo udršet, pokud 69 jen udržet dá, a
hledí uchvátit ty vratvy, o nichž předpokládají, te
mesi ně věda ještě nevnikla a tudíš ani poznácí
pravdy.“ Tedy peklo a úebe si vymyslili kleriká
lové. A to kvůli peněsům! Proto tedy asi berou
kněží sa zpověď a saopatřování větší diety než
agrární pohlaváři sa své pohodlné podpisy a cestyl
Není-li nebe a peklo, nač by se lidé zpovidali?
„Pokládají člověka za tak nísbého (1!) tvora, že
může konsti dobro jen sa odplata . ..“ Nikoli,
agrární dietáři! Ale agrároí chamtivcí tak se vělli
do braní eubvencí a diet, že jim samým cejde
os mysl, jak by mohl někdo jiný (třebas i knbs)
konati něco z upřímné lásky k bližnímu, s ide
alismu. „Věda klerikály vytlačuje odevšad.“ Ano,
leckde vytlačnje víru věda volnomyšlenkářeká, fa
lešná, padělaná, která nachází v agrárních kruzích
borlivé zastance. A poznání pravdy oejvíce ne
bojí agrárníci. Proto ntvrzují své bašty, proto
spouští hromový pokřik, když katolík řekne lidu
o agrárních sisknbralech poubou pravdu. Jen proto
činí všemožné překážky, chce-li uspofádati v agrární
obci achůsi katolík. A tací lidé, kteří Kristova
slova o pekle a nebi prohlašují za „klerikální vý
mysl“, odvažají se tvrditi, že jsou lepší katolíci
než my. Na téže stránco „Hlasů Venkova“ čteme
tento epochální objev: „Florentinský prof. Jalva
tore Minoobe, nedávno vystonpivší z církve, sa
bývá se studiem o Mojžíšovi a dukazuje, še dě
jiny Mojžíšovy jsou spůškon legend, svláště prý
tak nutno soaditi o té části. jež obsahuje zjevení
na boře Sinai.“ Toble jest tedy ta agrární věda.
Jak jest zpátečnická a fanaticky protikatolická,
vysvítá nejlépe z toho, že agrární volnomyšlenkář
neví nic o tom, jak potvrdil nejnovějšími výzkumy
slovatný dr. Musil (tedy náš vlastní badatel) vě
rohodnost Staróho zákona, tak že nsšemu učenci
vzdávají hold cisí protestanti a racionalisté. Ale
český agrárník čťárá v cizině, co který popletený
cisozemec protí Písmu promluví, než by si přečetl
aspoň několik vět s knih nejslavnějšího součas
ného znělce dějin biblických. Tak se peče věda
protiklerikální v sgrárol peci, zatím co dru Mu
silovi na protestantském dvoře královském vzdá
vány byly nejvyšší pocty.

Portugalšti katolíci a proticírkovní
bej. Dle zpráv přicbásejících s Portugalska by
se sdálo, že lid přijímá protikřestenské sákony
s úplooa Ihostejností. Ve skutečnosti však, jak
píše zpravodaj týdeníku „Cetb. Times“, bylo již
tyranům nejednou couvnouti před lidem. Tak na
př. zákon sakasojící veškeré průvody náboženské
nemá se prováděti tam, kde ještě lid lpí na starých
svyclob. Vekutku také jsou místa. kde lid bez
úředního dovolení pořádá průvody. Z okresu Via
noského jednoduše telegrafovali do Lisabonu, že
jakožto neodvislí občané uspořádají prooesal. Na
jiném místě dav šen se zástěrami plnými kumení
pronásledoval policii aš k nejbližší vesalci. Zají
mavá je též příhoda, ješ odála se v Paredes.
V místě tom znepřátelil ci farář vandomaký, muž
velmi vsdělaný a oblíbený, administrátora (našeho
okr. hejtmana) články, v nichž kritisoval okr.
správu. Administrátor roshodl se k pomstě. Udal
faráře v Lisabonu, že mluvil proti republice. Do
Staril se brzy na to s 8 četiíky a svými2 ta
jemníky do fary vandomeké a vyzval faráře, by
ho následoval. Farář je zcela vlídně přijel « slíbil
je prováseti, jen aby mu dovolili něco pojíšt.
Zatím však lid, zpozorovav četníky, počal se ech
zeti do kostela, zvonil ne poplach s za chvíli bylo
na náměstí plno lidu. Z davu vystoupil etarosta
obce, nařídil klid a pravil: „Lid je pánem. Koho
chcete poslat do vězení — udavače anebo nabebo
kněze ?“ Bozbodnato jednomyslně, že administrá
tora. Ježto věsk kněz přes ochranu lida chtěl
úřadů“ se vydati, evolil konečně lid, ač nerad, a
Jen 8 podmínkou, že bude ho doprovázeti. Ve ves
nicích, jimiž procbázeli, přidávalo se k nim vždy
více lida, až dav vzrostl as na 3000 hlav. Adm'
nistrátor zatím telegrafoval do Oporta: „Repoblika
je v nebespečí. Pošlete 500 mušů.“ Gavernér
oportský dostavil pe osobně a dělostřelectvem a
vozem, na nějž měly býti dány pobrané zbraně.
Když však gurergór spatřilinnožatví bosbranného
lidu, daj si zavolati kněze i administrátoraa vý
sledek debaty byl, že oznámil za chvíli lidu, že
si mohou kněze sase odvést. Jásot lidu byl o
hromný. Zvonili všemi zvony a v poohodňovám
průvodu odváděli si avóbo kočze. Republikánské
listy ovšem drahého dne psaly, še lid byl roz
prášen a kněz že je avězněn,

Tak pracuje katolickávládav Bel
€t. Za 20leté vlády -katolické zeměnělnile 10
liké pokroky, z nichš J. Kliagouberg ve své „A
polog. Rundechau“ uvádí: 1. Belgie má dnes po

3Žádná nemh úeposkytije tolik pobodleřet, s
lesiných příležitostí k cestování. -- 3. Od r. 1909

saačnějším obchodním přístavem.
semi uočije „wo tak lacino

somě nevyšinala so tak
, myslu a všestrasném apo

giezaposledních30rokůanemůše

průmysl. 7. V žádné semi — | dle úsudku pro
testantských sgelálních politiků — neví tolik pří

zajvých sociálních zákovů k ochraně dělníků, jako
v Belgii BR. 1884. kdy vláda katolická vesla
v zejní 9a ujala, zákonodárství bylo ve paí. 8. Za
26 roků vláda katolická smi jedinou novou daň
nezavedla, kromě větší daně na alkobol. 9. Od
r. 1880 —1907 počet analfabetů z 31 ze sta klesl
na 98./Výsledek toho všeho republikánský „Tempa“
sahrnuje ve slovech: Vláda pravice přinesla Belgii
slavnou perioda blahobytu a štěstí, — A sednářská
„Tribuna“ napsala: Belgie může všem státům ev
řopským sloužiti za vsor. — Takble vyhlíží to
katolické zpátečnictví|

Na sec. dom. provolání k voličům
jsou podepsání na prrém místě: Simon, Abraham,
Viktor Adler, Beer, David, Ellenbogen, Lów,
Freunálich, Watscbel, Diamaod a p. leraelský ka
pitalismus tedy začae pracovati pro — křesťanské
proletáře.

Ušívaii agrárníci pod ólechty *
Zaplrají sevší Ahonžorastost,Rčkoli jest Mo

gráral všech lidi, kteří jsou držiteli půdy. Nyní
si vyjel agrární tisk s brabým apíláním proti
„Štítu“, že tento list uveřejnil prohlášení hrab.
Dobřenskébo. Ioformovali jsme se u „Štít“ a bylo
nám adáleno,še redakce na všechslevech trvá,o0š

týden důkladné dološí. Tedy jso pomalu
s nadávkamil Vždyť o těch podporách agrární
štáb ví líp než katolíci. .,

HNE.mozimárodní ken unloaistů
kosá se na Velebradě (u Uh. iště, Morava)
va doech 26.—29. července 1911, kterého se mohou
váčastniti věiobaj, kdož ge xejímají o oírkavní

otázku „: Právě tam vyšlý apis Jaškův
„Výklad myšlenkycyrillometh :dějské“ informuje
co nejlépe o snahách unie alovanských katolíků a
podává přebledač dějiny roskolu a umiogismu. —
Akademie velehradská.

Veškeréma katol. otadomtstvu če
nkému ! Brzy opět nastane dobaprázdnin, doba
klidu a odpočinku, kdy zajisté každý, obzvláště
studující mlédež bude«bledati. osvěšení v přírodě,
aby pokochsla se jejími irásami. Každý věak
vybledá ai toto oavěše ( jinde a jiným způsobem.
Větším dílem se pak stává, že muuhý turista,
najmě student, ziákán reklamou, mavětiví krajiny
cizí a vrátí se zpět i rozirzem, neobohativ se ni
kterak nějakými mocnými dojmy. Nač tedy vyblo
dávati krajin cizích, kde novítají aás přátelsky a
erdečné? ©Vědyť máme doma, v naší milé české
vlasti tolik krás přírodoích, še málokterá semě
jiná se může jimi chlnbitil ©Povisností každého
Čecha s na prvním místě studenta českého jest,
aby dříve, Bež vydá se do cisiny, důkladně poznal
svoji vlast, coš každému i mémě mojetnému stu
dentu jest úmožněno, záčastní-li pe lefošného roku
v měsíci červenci (přesné datum se oznámí později
dle defnitiv. ustsnoveníprázdniv; odjezds Praby
však všdy v pondělí ráno) pořádané: „Druhé fe
ridlní výpravy katol siudenistca, českého“, jejíš
programem bude: 1. dem (v pondělí): A) »Český
ráj“ (1. část). Praha—Turnov—aříc. br. Zbirob—
Kalich —Sokol—SucbéSkély-—Maloskalská skalní
partie. 9 den: A) „Český ráj“ (č 2.): Taroov—
she. br. Rutštejn —h. Kosákov—Semily—Riegrova
turist. steska—Železný Brod. — B.) Krhomoše:
Železný Brod— Tanrwald—Štěpánova reshled.—
Nový Srět. — 3. dem: V N Světě prohlídka.
ekláren—slap | Mumiavy—Koltel—slep Pančavy—
Krakonoš —Harrachova sála—Spiadeimůble.
4 den: Labská Bouda (vodopád a pramea Labe)
—Sokolik—-Sněžné jámy —Vys Kol:—Vel. Šišák
—Petrova Buuda—Ptaól Kámen—Spindelmůtie.
5. dem: Spindler.va Boude—MalýŠišák—Bouda
pr. Jindficba—rgboiky—Planina —Ob | Bonda—
Saéika—Obří důl —Pecr—Janské Lizaě— Vraji—
Tratnov. — 6 dem: C./ Přes les „Rrálovetví“ do
Králové Dvora m. L —památky améní sochařského
„v Betlémě“ a Kokeu—h. Zvičina, Pecka. zhe.
br. a m.—Nová a Stará Paka —Libětát. — 7. den

a „konferenceúčastníků“; odpolednenapořádápo
řadatelstvo „slavnostní akademii“ ve spolkovém
domě kalal. Jednoty. 9. dem: „Český ráj“ (8. č.
dokončení.) — Lomnice n. Pop. —h. Tabor—Lásně
Želesnice — Kartousy —Jičla — Prachovské okály
sříc. hr. Trosky —Troskovice, — 9. dem: Sobotka
—z.Humprecht—„Plakásek“— br.Kost—Skály
PHbrazoké-—h.. Mušeký—sřío. br. Valešov—hni
ohsvo Hradiště —Toraov. — 10. dem: Rosbled.
Hlevatice-=2řia. br. Valdětýn —Eirubá Skála (sá
mek a okolní skalní partie) —Lázně Sodmikgrky
—Turoov,—Zakončení výpravy. (NB. Ve yšech
méstech koná.se prohlídka pamětihodaosti) | vý
přary80 ssoboz zůčasisiti jenemkafoličií. atudu

škol, boz obledu na atáří! Účast jiných. osob je



vyloučena! Téš i jednotlivých oddílů výpravy:
mbĚRo 5e, po předehoriů ti sb u pořada
telstrem, súčastaiti! Nuše katol. mládeži stado
Jleí, vyušitkuj příležitosti a výhod, kterých ti po

skyteje tato Bromadná výprava studentské! —

Vshůruledy jp centy n, mándá | dry VKUSNÉ s
d

pš “ i Podmidnje NAVŠTÍVENKYčastnécise při včas,nejposdějír 0
června£. r. včetně!/| "Ji vymépřihláškypřijímá
a veškeré dotasy sodpovídá (mámiu na odpověďl)
„Pořadatelstvo II. feridlní výpravy“ v Prase—
Bubenči (Katol. učitel stav).

Depisniee. K usstávajícím svátkům veli
konočním vydalaCyrillo-Methodějská knibtiskárna,
Praba II.-200, novou serii (6 druhů) velikonočních

ZHOTOVUJE

šicí stroj 20. století,
Eopujto jen v našich krámech neb
prostřednictvím mašich jednatelů.

SingerGo, akciová společnost prošicí stroje
Hradec Králové, u Jabského mostu,279.

BiskUP. KNiHTISKÁRNA
v Hpapci KpáLové.

pohlednic. Opentlené pomlázky, něžné kočičky a
pestré kraelice jsou tu vzaty za velikonoční mo
tivy. Barvy jsou živé, harmonické — jak právě
moderní malířství rádo je spojuje; litografické
provedení čisté, bezvadné. Cena 100 kusů za K
360, jednotlivě po 6 bal.; celou serii sa 40 hal.
franko zašle tiskárna ochotně na požádání.

Českoslovanská záložna v Prase,
sepsané společenstvo a ručením obmeseným, BSpá
lená ulice číslo 9. Výkas za měsíc březen. Počet
členů 302, spiacené podíly K 30.811, vloženo
vkladů za břesen K 141.432, vybráno vkladů za

březen K 100.884, zůstatek vkladů 31. bře = íOT 660808obra nábíšeu 080854 Objasněn
pokladoiční botovoat 31. břesna 1911 K 11.71460. |a výstraha!(Zasláno,

K četoým mne dochámejícím dotazům od velo.
důstoj. pp. kollegů dovolují si sděliti: Na věronce
pro gymnasia pracuji. Z jara příštího škol. roku budou

jiBmity PP- kollegové v rakou. Stejnou dobou vydám
i věrouku„o zsálky,ktarom o třím úvodem,vněmš Magriho kostky po 5 h k okamžité přípravě znamenitéudounejdůležitější věci s mé apo J. a.

Jidía, 6. dabn1011 logsti hotévéhovězípolévkyvyrábějísopouzev jednéa te nejlepší
Prof. Dr. Jos. Kašpar, jakosti.

gymo.katecheta. Ani dražší kostky jiného původu nemohou se Maggiho

kostkámvjakosti avydatnostirovnati; jedinázkouškaVás
otem přesvědčí.

Velectěná hospodyně!

Ješto | Vy, jako každá zfstná hospodyňka, novydáto
zbytečněami haléře achosteza své pomíze jento mojlopší,
žádejteproto usvého kupce vždyvYTlovadJčt pravé Mirriko

kostkypo 5 k. DbejtevšakjménaMaggiaochrannéznámky
křížové hvězdy. Kostkybez těchto známek nejsou od firmy Maggi.

jest pouze jedna —
napodobenin však
mnoho! Proto opa
trnost! Požadujte
a přijímejte pouze

původní balíčky se A wm Kupteci za K1-70důkladnýopismmm R ozšiřujtess jménem us A

Kathreiner | : „ZRCADLOPOKROKOVÉHOTISKU.:Časové úvahy!!Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiakárna v Hradci Králové.

Dikůvzdání! JARO-LÉTO1911.

Pane professora Vendelina Honzjka, | LÁrY en n ČERNÁ4 BARKYNÁSUKNAVE
-státně zhoušeného učitele těsnopisů v VELKÉM VÝBĚRU NABÍZÍ A VZORYNA POŽÁDÁNÍOCHOTNĚZAŠLE

Rradci Králová, jenž naučil mne v 68 ho- , OBCHODNÍDŮMSUKNY

-dinách písmu korrespondenčnímu i ko-. tmy V. Jj. ŠPALEK, HRADECKRÁLOVÉ.
mornímu theoreticky i prakticky, doporu- M zuášeno A 1984. TELEFON64,

"čuji každému, kdo si umění steno-tachy
„grafické brzy, lehce, důkladně a levně |
„osvojiti ohce.

4

Ť VY

v Hradoi Král.
proti Grandhotelu č. $0.

Ryze český odborný

-O
u obosenstvu doporučuje

berade dobré hotové obuvi
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TOA —TTE mn.
Česká banka filiálka v Hradci Král. ||

Centrála v Praze. Fillálka v Lib.ere Exposltura na Smalchové.

Eskont směnek a faktur. wo mo ||
89 33 Koupěa prodej cennýchpapírů ©losů. Výménakuponů, taženýchcennýchpapírů, dovisa valut. |» S) BY |Vklady na knížky a běžný účet 4|—4|

nom ©Bursovníobchody. "T222"
Úvěry všeho druhu.

sa | Velkoobchod uhlím a koksem. %

“ 4 Oddělení pre nboží. “ “
C SMSao| Úředníhodinyod©.do půl1., od půl8. dopál 6. | L55VT>

sous'rub, brousící a lešt cí '+t oj na kámen, pískovoové lomy s př pravenou zásobou 20.000 m*
s / velmi dobrého pískovce, ve keré práce soch. a kam. pro stiby kostelů, ško', v<řejných a

| U | all soukromýchbudov,pomníky,brusy,žlabyatd.nabízí Jan Novotn ý
9 Stanice ser.-zíp. dráhy Ostroměř. strojní kamenoprůmysl ,

———

l i | l i l J *00000000000009000:| Atoliorprocírkovnímalbu.POKLAD NALEZEŇ 3. Hlávka,
nedostižnó intonace, akvostně jest v léčivých účinelch pravého malí círk. obrasů,fangojícípneumatikysevšemi — Král. d

možnýminovinkamidůstoju. českého medu, jehož bojné m maje 08 ýkléra i slavným patronátním zásobyse zárukou neporušenosti
úřadům doporačaje 0. doporočoje v levné ceně doporačoje veledůst. ducho

venetvo

KarelČápek, JOS. JELÍNEK, oltářní obrazy, kříž. cesty
(dříve B. F. Čápek), člen Zemsk. včel, spolku

2harmonii v Hradci Král, na podsíni. atd.napláně,Bo olo provedení
POLIČKA (ČECAY)|| 30G0G0GOGGOLGOABOGOGE | Nákresi vzorkyftasko.— Nejlepšídoporučení

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV|
mom se V HRADCI KRÁLOVÉ. — momim ||

Akciový kapitál K 15,000.000.—. Stav vkladů ca. K 35,600.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.. Ň

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově. :

o] Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladn. poubásky ma úrok

FATE inn.
Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní kníšky a složní lístky poštovní epořitelnysdarisa. £ V

SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY.

je Mompě a prodej veznýchpapírů nkládanich, lovů,rent, dorie, valat ati. ks!

ESKONTSMĚNEK A FAKTUR. —| | |.|
.Provádí veškeré obchody do bankovaiotví spadající, jako: Úvěry všeho draha. — Financování podniků. || ň
obchodních a průmyslových. — Vadis a kauce. — Eskont faktar a směnek. — Bursovní roskázy Da
všechna míste. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kaponů. — Inkaeso tažených
papírů. — Promessy. — Správa cenných papírů. — Záloby na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre

vý, ditivy. — Rembourení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podalků všeho drahu.
OAK Skladiště spojeno železniční s nádražím. —Výhoda rosxpodice. —Informační odállení. —Gomes,

oo Ko ápne.táza. Ktrvjníolaje, potrolej a oukr. U =

| “ UHELNÁ CENTRÁLA .... Ř
dedéráveškeréúrahyuhlí. —Augiieký,belgloký,nalaky s slety aniž. Kobr slmbé i siínriké. — rim.

Folelen:HradesKrálovéč. 9 a29, Praha©.4500,Semilyč. fi, Turnov č.27. 0 ně
Felegr. adresapro oemtrálu,jakož | veškeré filiálky: »Kralobankac. “

KS| ————— |

STRA TZYZYSYSEUZS ZESESI SLESSEGKVEGIVKSSVXGXVHOKOKOZVESE OKA AVÁVAVVANY PVROZOKÝA

Mulštel: Pellflské črnistvo tiskové vHradci Králoré —Vydevatel a zodpovědnýredaktor Antonin Poshmem. —Tiskemblesk.kniktiekéreyvHradelKrál.



Příloha
Návod,

jak konati voličské schůze okresní.

Zo všech schůzí voličských jsou zajisté
nejdůležitější schůze okresní, poněvadž na nich
má se státi usnesení, koho budeme voliti.

Rozumíme okresní schůzí tu, na které
se sejdou všichni duvěrníci neb stejně amýšle
jící voliči některého volebníhookresu buď měst
ského nebo venkovského.

Právo takovou echůzi svolati má každý
oprávněný volič a každý kandidát poslanec
tví. Schůze ty se úřsdům neohlašují. $4. zá
kona o právu ehromažďovacím ze dne 15.
listopadu 1867 ř. z. č. 135 praví: Shromáždění
voličů k poradám o volbách, pak k poradám
se zvolenými poslanci vyjmuta jsou z usta
novení zákona tohoto, kdyč odbývají se za d:by
vypraných 1oleb a ne pod širým nebem.

- Místo svolání schůze jest libovolné;
ovšem třeba voliti takové, kam se může po
hodlně nejvíce důvěrníků a voličů dostaviti.
Pozvání stane ee buď pozvánkami, nebo oběž
níkem, nebo kde možno, stačí ústní.

Co číniti před schůzí!? 1. Jest potřebí na
hlédnouti do volebních seznamů u obecního
úřadu; kdyby seznam byl ohybný, budiž včas
zadána reklamace a seznam opraven.

2. Uvážiti, kolik voličů asi bude voliti
s námi, kolik s jinými stranami.

3. Poptatí se, kdo v okresu kandiduje,
ke které straně náleží, jestliže již některou
schůzi evolal, co mluvil; tedy dobře se o kan
didátech informovati.

4. Uraditi se s voliči v místní obcí, ne
bo, je-li tam. organisace místní, s organisova
nými o vhodném kandidátu, který by mohl
býti navržen na schůzí okresní.

Dobře jest s ním promluviti, zda jest
ochoten kandidovati, a upozorniti ho, že jest
vybrán zatím pro případ potřeby.

O těchto čtyrech věcech jest potřebí, aby
se poučili účastníci schůze několik dní před
schůzí, aby si mohli vše dobře promysliti a
také se informovati. Za tím účelem jest dobře

poslati jim dolazní lístky asi následujícího obsahu:
1. Kolik jest v místní obci voličů vůbec?
2 Jsou tam seznamy voličů sepsány

správně?
3. Kolik jest tam katolíků organisova

ných?
4. Kolik z těchto organisovaných volí

poslance?
5. Kolik jest tam kromě organisovaných

spolehlivých voličů katolických?
6. Kolik spolehlivých voličů katolických

vůbec?
7. Kdo tam bude kandidovati?
8. Jakého jsou kandidáti smýšlení, co

zejména mluvili?
9. Jest tam způsobilý katolík, který by

mohl kandidovati?
10. Jeho jméno?
11. Jest ochoten kandidovati?
12. S kterým kandidátem z jiných stran

by byl možný kompromis?
19. Se kterým aspoň možno vyjednávati?
Co činiti při achůsí? Svolavatel zahájí

schůzi, vyzve shromážděných, aby si zvolili
předsedu, místopředsedu, zapisovatele, a sám
jmenuje dva nebo dle potřeby více pořadatelů,
kteří se budou starati o to, aby byl na schůzi
zachován pořádek. Tyto pořadatele jakož i
členy předsednictva jest povinenkaždý účastník
schůze pod trestem uposlechnouti.

Zákon ze dne 26. ledna 1907 o trestních
ustanoveních k ochraně svobody volební a shro
mažďovací v $ 15 — Zmaření schůze — praví:
»Kdo by zúmyslně sám aneb ve spojení s ji
nými voličskou schůzi, která byla svolána za
účelem vyslechnutí kandidátů, volebních roz
hovorů anebo k vyslechnutí zpráv o činnosti,
anebo kdo shromáždění, spadající pod zákon
spolčovací a shromažďovací evolané zákonitě
na osvětlení veřejných záležitostí, překážením
přístupu osobám, oprávněným brát účast na
schůzi, neoprávněným vedráním se, zatlačová
ním přítomných aneb i vůdců a pořadatelů
schůzových nebo násilným odporem proti
formálním nařízením pořadatelským, která se
vztahují na průběh shromáždění, mařil: bude
potrestán pro přestupek vězením týdenním aš
tříměsíčním. Za přitěžujících okolností budou

óna strůjci a účastníci smluveného s mno
hými lidmi podniknutého rozbití sohůze od
souzeni do tuhého vězení až i ma šest měslců.«

»Ve shromážděních, kterých nelze posu
sovati podle zákona spolčovacího, platí svola
vatelé za vůdce a pořadatele potud, pokud;
samo shromáždění svých vlastních nezvolí.«

$ 16. »Neoprávněné účastenství na echůzí.
— Kdo se vědomě a neoprápgněně účastní
schůzi, jak byly označeny v $ 15., které jsou
obmezeny podle svolání pouze na voliče ane
bo na určitou skupinu voličů, na členy spolku
aneb na pozvané účastníky, a kdo na vyzvání
předsedy a pořadateletva schůzi takovou ne
opustí, bude potrestán pokutou desíti aš dvou
sel korum.c

Z toho patrno, že jak předsednictvo, tak
pořadatelstvo echůzí voličských má velikou
moc k udržení pořádku při schůzích.

Nato důvěrníci z jednotlivých míst po
dají zprávy, kolik tam jest voličů vůbec, a
určité etrany zvlášť; tyto hlasy 80 spočítají, a
tak se pozná aspoň přibližně volební katastr,
to jest počet voličů strany z celého okresu
volebního. Již z toho počtu bude zřejmo, je-li
možno postaviti kandidáta strany nebo ne.
Bude-li radno postavítí ho, proberou se ná
vrhy, o kterých uvažovali v jednotlivých obcích
účastníci schůze před schůzí.

Sezná-li se, že jest počet voličů malý,
budou předmětem rozhovoru kandidáti jiných
stran; bude-li mezi nimi aspoň jeden takový,
který slíbí, že nebude proti náboženství vy
stupovati, nýbrž že je bude hájíti, zejména dá
určitý slib, že nebude pro volnou školu, pro
reformu manželství, pro odluku církve od
států, nechť schůze zvolí důvěrníka nebo dů
věrníky, a ti nechť 8 ním vyjednávají. Výsledek
vyjednávání oznámí důvěrník voličům své
strany a dle toho, jaký bude, buď ho budou
voliči voliti, nebo postaví kandidáta svého.
Dá-li záruky zejména písemné, jest dovoleno
katolíkům voliti ho. Plamými slovy a sliby se
ovšem nikdo spokojítí nemá a nesmí.

Kdyby bylo hned na schůzi patrno, že
žádný z kandidátů jiných stran záruk nedá,
byť i počet voličů katolíků byl malý, musí
katolíci postaviti kandidáta svého, poněvadž
žádného z ohlášených s dobrým svědomím
voliti nemohou. Podobně jest učiniti kdyby
kandidát jiné strany záruky odepřel.

Tu nechť katolíci postaví kandidáta svého,
nechť ho volí a výsledek volby ponechají Bohu;
oni učinili, co učiniti mohli a za stávajících
okolností učiniti měli.

Poněvadž každá schůze se zdarem může
býti konána jen tu, když se děje v určitém

pořádku, jest zajisté s prospěchem, když svoavatelé schůzí stanoví také program schůze,
dle něhož se pak postupuje.

Ke konci sohůze shromáždění zvolí si
volební výbor asi pětičlenný a v něm zejména
čilého jednatele, který výbor. bude o další
postup svědomitě pečovati, po případě s kandidá
tem v jednotlivých obcích schůze voličskékonati.

Po schůzi | Všichni jednotliví účastníci
schůzí slíbí, že se přičiní, aby dovoleným
způsobem pokud možno nejvíce voličů pro
svého kandidáta získali, a že od toho, na čem
se usnesli, nikým se odvrátiti nedají.

Ke konci připomínáme některá důležitá
ustanovení:

$ 6. zákona z 26. ledna 1907 o zastupi
telstvu říšském: »Do sněmovny poslanecké
přijde 516 poslanců zvolených, a to v počtu
pro jednotlivá království a země takto stano
veném: za království Ceské 130, za markrab
ství Moravské 49, za vóvodství Horno- a Dolno
slezské 15.«

S 7. vPrávo volitě poslance má každá osoba
mužského pohlaví, která dokonala 24. rok věku
svého, jest státním občanem rakouským a
v obci, v níž volba vykonána býti má, v den

zpaání voleb nejménějeden rok má své bydiště.«
„Poslancem zvolena býli může každá osoba

mužského pohlaví, kteráž má nejméně od tří
let státní občanství rakouské, dokonaný 30, rok
věku svého a dle ustanovení řádu volení do
říšské rady z volebního práva vyjmuta nebo
vyloučena není,«

Z řádu volebního doříšské- rady:
$ 1. K volbě poslanců tvoří k volbě

oprávnění každého volebního okresu volební
sbor.

8 3. Každá místní obec a každá část
obce (osada, městský okres, městská čtvrt)
v přídavku (k tomuto řádu) zvláště uvedená
jest místem volebním.

$ 4. Zákonodárství zemské (zemské sněmy)
může ustanoviti, že k volbě oprávnění dotyčné
země jsou povinni při volbě údů poslanecké
sněmovny aktivní právo volební vykonávati.

S 5. Volební právo lze jen osobně vyko
návati Každý k volbě oprávněný má právo
na jeden hlas.

$ 11. Představený obce (starosta) sepíše
voliče každé obce v pořádku abecedním s u
dáním charakteru a bytu do zvláštních se
snamů (listiny volební).

Voličské seznamy musí býti zdělány
alespoň dvojmo.

S 12. Oba exempláry zdělané voličské
listiny předloží starosta nadřízenému úřadu po
litickému chejtmanství), to je opraví, jsou-li
chybné, a jeden stejnopis opravené listiny
vrátí představenému obce, jenž jest povinen
listinu v obecní úřední místnosti po čtrnáct
dnů denně po dobu stanovenou a prohlášenou
politickým úřadem k volnému nahlédnutí vy
ložiti a zároveň obecně vyhlásiti, že jsou tyto
seznamy vyloženy a kde, a má se položiti 14
denní lhůta reklamační, která se počítá ode
dne vyhlášení.

V obcích, jež čítají přes 5000 obyvatelů,
buďtež seznamy voličké každého dne nejméně
po 8 hodin k volnému nahlédnutí vyloženy;
kromě toho budiž seznam voličů v pravý čas
v dostatečném množství rozmnožen a podle
žádosti každému od počátku lhůty reklamační
za náhradu výrobní vydán.

S 25. Hlasování děje ae výhradně lístky
hlasovacími.

Při volbě, nemá-li hlas za neplatný býti
prohlášen, dovoleno jest užiti jedině lístků hla
sovacích od úřadů udaných.

S 26. Každý volič má při odevzdání
lístku hlasovacího ukázati svůj legitimační
lístek.

S 5. zákona ze dne 26. ledna 1907, kte
rým se mění $ 5. základního zákona o zastu
pitelstvu říšském ze dne 21. prosince 1867:
Císaři zůstaveno jest, povolati z království a
zemí v radě říšské zastoupených výtečné muže,
kteří sobě o stát neb církev, vědy neb umění
zásluh dobyli, za doživotní údy do sněmovny
panské.

Počet těchto členů nemá 170 překročiti
ani pod 150 zůstati. — Tímto $ stanoven jest
pro panskou sněmovnu numerus clausus, po
čet uzavřený, který nesmí býti větší ani menší;
tedy členů panské sněmovny v Rakousku dle
nového zákona nesmí býti více než 170 a ne
méně než 150. V zákoně z r. 1867 tohoto ob
mezení nebylo.

Ze zákona k ochraně volební svobody a svo
body shromažďovací, také z 26. ledna 1907:

$ 3. zakazuje podplácení při volbách, a
kdo by podplácel neb podplatiti se dal, »po
trestán bude pro přečin tuhým vězením od
jednoho do šesti měsíců. Prospěch majetkový,
jehož se mu dostalo, nebo jeho peněžitá cena
propadá ve prospěch obecního fondu chu
dinského.«

$ 4. Veřejné častování voličů. — Kdo
v den voleb v hostinských nebo výčepních
místnostech nebo v jiných veřejných místech
jídla, nápoje, nebo jiné požitečné prostředky
voličům bezplatně nebo za zdánlivé ceny po
dává nebo podávati dává, potrestán bude,
nejde-li o skutkovou povahu volebního pod
plácení $ 5., pokutou od desíti do dvou se
korun.

$ 5. Kdo by schválně v úmyslu přiměti
voliče, aby nevykonal své právo volební, ne
bo aby je vykonal v určitém smyslu, proti
voličovi nebo osobě témuž blízké dopustil se
činu, který by jim způsobil újmu na těle,
svobodě, oti nebo škodu na majetku nebo na
příjmech nebo poškození v jejich činnosti
s povoláním nebo živností spojené, nebo tím
vyhrožoval nebo voliče nebo osobu jemu
blízkou vyhrožováním nebo působením jiného
pro ně citelného zla zastrašoval, bude po
trestán pro přečin tuhým vězením jednoho až
šesti měsíců. Za okolností přitěžujících, ze
jména jestliže dosáhl obmýšleného výsledku
nebo jestli čin byl s to, aby způsobil velmi
značné hospodářské poškození buď voliči nebo
osobě jemu blízké, budiž odsouzen do tuhého
vězení až na jeden rok.

Těmže trestům propadá, kdo po volbě
voliči nebo osobě jemu blízké způsobil úmy
silně násilnost nebo újmu nebo poškození
v odst. 1. označené proto, že volič volil proti
nátlaku, kterým na něho působil.

$ 12. Zdržování od kandidatury. Kdo by
schválně v úmyslu zdržeti od ucházení se o
mandát v některém zastupitelském | sboru
v $ 2. uvedeném, nebo pohnouti ho, aby se
ucházení o mandát vzdal, proti osobě jeho
násilí provedl, nebo poškodil ho na těle, na
svobodě, na oti, na majetku nebo na příjmech
nebo tím poškozením hrozil,bude pro přečin

trestán vězením nebo tuhým vězením jedno
o až do šesti měsíců.«

Strana křesť. sociální naše dle programu
ohce: České státní právo a korunovaci krále;
2. revisi ústavy na základě spravedlnosti a rov
noprávnosti; 9. pokoj a mír národnostní;4. zá



konnou ochranu stavu zemědělského; b. zá
konnou ochranu stavu řemeslnického a živ
nostenského; 6. zabezpečení stavu dělnického
zejména starobním pojišťováním; zákonnou 0
chranu ženy proti modernímu zotročování; 7.
přísný zákon proti lichvě, zdražování a falšo
vání různých potravin; 8. náboženeko mrav
ní výchovu ve Škole, 9. každému nechť se
dostane náležitého vzděláníve škole jazykem
mateřským; a poněvadž toho všeho může býti
dosaženo jen svědomitým a praktickým plně
ním náboženství katolického, 10. zákonnou o
chranu náboženství katolického.
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= právě vyšla
májová kázání

vldp. gymn. prof. Fr. Kohouta v Čáslavi:

České drahokamy

v koruně Královny nebeské,
32 rozjímání májových ze života českých

patronů.

Obsah těchto do historie české zasahujících
kázání odporučí krátké obsahy jejich nejlépe:

1. Koruna Svatováclavská a národ Ceský.
2. Sv. Václav — vlastenectví.
3. Sv. Cyrill a Method — svornost.

4. Sv. V i — statečnost.5. Sv. Vít— bdělost.
6. Sv. Ludmila — zbožnost.
7. Sv. Vojtěch — horlivost.
8. Sv. Volfgang — svědomitost.
9. Sv. Prokop — zdrželivost.

10. Bl. Milada — čistota.
11. BI. Ivan — tichost.
12. JindřichZdik -- bohabojnost.
13. Sv.Benedikt s bratřími — spokojenost.
14. Sv. Zikmund — trpělivost.
15. Bl. Česlav — poslušnost.
16. Bl. Zdislava — kajícnost.
17. Sv. Kosmas a Damian — obětavost.
18. Sv. Hroznata — vděčnost.
19. Ondřej — vytrvalost.
20. Sv. Hedvika — oddanost do vůle Boží.
21. BL Anežka — pokora.
2. Arnošt z Pardubic — útrpnost.
23. Sv. Jan Nep. — mlčelivost.

A. le ohel — snášenlivost.25. 5v.Norbert — smiřlivost.
26. Adam Kravařský — upřímnost.
27. Sv. Josef — pracovitost.
28. Jan Bedřich -- šetrnost.
29. Jan Nep. Neumann — střídmost.
30. Sv.Klement Maria — mírnost.
31. BI. Jan Sarkander — věrnost.
32. Panna Maria — palladium národa Ceského.

Rozeah 16:/, tiskových archů velké 8%. Cena
1 brož. výtisku K 280, frankovaně K 3—.
Objednávky přijímá a hned po svátcích Veliko

nočních poštou vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

CZE) 2| aPOedssssslsočssděe
Kostel Liberský a jeho umělecké

památky.
Dle starých pramenůpopisuje Josef Pohl.

(Dokončení.)

Filip Jakob Prokop, který tak oměleckými
pracemi zdejší kostel obdaroval, byl akade
mickým sochařem ve Vídni. Narodil se v Li
berku dne 1. května 1740 a zemřel ve Vídni
dne 16, října 1814. Již jako chlapec jevil ve
likó nadání a sálibu v řezbářetví, neboť když
pásl stádo svého otce, který měl malé boupo
déřetví a mimo to obchod na drobno, tvořil
s hlíny růsné sošky, které vzbuzovaly obdiv
kolemjdoucích. Prokop naučil se v místní škole
číst, psát a počítat, a rovněž i v hudbě, k níž
též měl zvláštní nadání, činil veliké pokroky.
V prázdných ohvílíob navštěvoval místního
trobláře, který nad to poněkud i řezbářetvím
se zabýval, aby u něho nějaké zručnosti nabyl.
Když mu bylo 18 let, podařilo ae mu posléze
vstoupiti do učení ku Františku Deckerovi,
sochaři v Hradci Králové, u něhož pobyl 6
roků, sž do roku 1764. Déle nedovedl Prokop
odolati vnitřní touse po vzdělání ještě vyšším,

jenom nepatrnou částku peněs oastoupil pěšky
cesta do Vídně.

Zde přišel nejorve k sochaři Autonínu
Teoglerovi, pak k Raimooda Steinbacerovi a
posléze k Jano Schrottovi, kteří všichni měli
tenkráte zvačné jméno umělců. Poslední s nich,
Schrott, převsal právě část prací sochařských
na letním paláci knížete Esterházyho v Uhrách,
takže Prokop zde značně své práce a nadání
uplatnil. Od Schrotta odebral se Prokop do
ateliero dvorního eoobaře a professora Balta
zara Molla, kde mu bylo pracovati v kameni
a různých kovech. V hodinách večerních na
vštěvoval akademii výtvarných umění u av.
Anny a závodil jedním svým dílem o ceoo.
Práce tato byla mu však zo závisti a nepřízně
pcškozena a on obdršel oenn toliko drahou.

Rok 1774 přinesl Prokopoví znamenitý
obrat k lepšímo. Císařovna Marie Terezie dalu
svou letní residenci — Sohčnbrann skvostně
opraviti a chtěla evon nádhernou zahrada
s Tirolského mramoro ozdobiti. Za tou pří
činou vyzvala všecky umělce celého Rakouska,
aby konkurovali. Mezi mnohými, kteří hlasu
vladařky uposlechli, byl i Prokop. Jaa Vilém
z Beyerů, c. k. dvorní sochař. který všecky
sochařské práce řídil a ku většině soch i ná.
kre3y dělal, svěřil Prokopovi skopina: „Aeneas
vynáší z plamenů Anchisa a Askanius za nimi
kráčí“, z mramoru vypracovati. Když Prokop
o tomto díle pracoval. byl častěji poctěn ná
vštěvou císařovny Marie Torezie, která jej
svým souhlasem povzbuzovala. Když sousoší
to ukončil, dostal od císařovny mimo smluvený
honorář zlatý pamětní peníz s doložením, aby
na Prokopa i na dále bylo pamatováno. Prokop
doufal, že nyní konečně se splní jeho toužebné
přání jíti do Italie a navštíviti Řím, etdlo
všech uměo. „Avšak výrok ofsaře Josefa IL o
tomto skupení: „Wie es denn komme, dass
der eine Fuss IMogersei als der andere“, ačkoli
měření dokazovalo opak, byl příčinou, že

Prokop do Italie poslánnabyĎ I s Beyerem serozešel k vůli soše té, ježto Prokopsvé jméno
na chodidle Aeneášovo vyrýti chtěl, čehož on
zase nedovolil a od té chvíle se dokonce i jeho
zarytým odpůrcem stal. Od té doby počíná u
Prokopa epocha jeho samostatného tvoření,
v níž veliký počet sochařských děl zhotovil,
která obdiv vzbuzovala a dosad badí, a jimž
svůj celý život, o němž jinak žádných zpráv
se nedochovalo, věnoval.

Nejdůležitější z nich stůjtež zde v ohrono
logickém postupu jejich vznika: 1776: „Poprsí
tebdy panajícíhokuíšete. Mikuláše Esterhá
zybo“ z bronzu, v ohni slaceno; 1777: „Poprsí
císaře Josefa II. a poprsí Voltairovo“, obojí
z měkkého kovou; pak „Dítko“ v životní ve
likosti z pískovce a dvě „Ženské postavy“;
— 1779: „Poprsí tehdejšího anglického vyslance
na dvoře vídeňském“ v životní velikosti
z mramoro; — pak: „Dvoje sousoší“, se
stávající ze dvou 9 stop vysokých postav
£ pískovce, nalézajících se na průčelí pri
mitiální badovy v Prešparku; — 1781: pro
hlavní oltář dvorního a farního kostela
u sv. Michaela ve Vídni: „sv. Šebestian“ a
sv. „Rochus“ z pískovce posádrova:é a brou
šené; — 1784: „Sv. Štěpán“ a „sv. Ladislav“,
dvě sochy 9 stop vysoké z karrarského mra
moru pro dóm v Papě u Raaba v Uhrách; —
1786: pro veřejnou studni ve Vídeňském před
městí Neulercbenfeld: „Orel“, vypuklá práce
s mramoru oa jedné straně, na druhé podo
bizoa císaře Josefa IL; — 1788: „Křest Páně
sv. Janem“, z bronzu a v ohni zlaceno, pro
dóm v Papě v Uhrách; — 1790: „Boubor
osdobných prací ku slavnostní bráně na ná
městí vídeňském Stockimeisenplatze“, posta
vené při vjezda Leopolda II; — pak „Polo
vypuklina s dítkem“, pro fasádu knížecího
Lichteošteinského paláce v Panské ulici ve
Vídni; — 1791: „Dvě dítky“, z měkkého kova
pro bassin ve spací komnatě kněžny Lichten
šteloské; tamtéž do zimní zahrady: „Čtyři vy
pakliny ze dřeva. představojící: Dianu, Zá
rmatek atd; — 1792: dvě skupiny: „Dobro
činnost a Radost“, — „Minerva a endička“,
socby 6 stop vysoké na hlavních schodech již
jmenovaného paláce; — dále všecky ozdobné
prá.e ke „oastram dolorie“ Loopolda II. v ko
stele sv. Štěpána ve Vídai; — 1793: „Odpo
čívající Jev“ u lékárny v Josefově ve Vídni,
v Císařské ulici; — 1794: „Kristus na kříži,
nad ním Bůh Otec v oblaka; dole Marie, sv.
Jan a Magdalena“,z alabastru, vzácný to kousek
pro svého přítele, malíře Jana Jiříno Bauera;
— 1705.: „Víra, Naděje a Láska“, ekapina z pí
skovce; — 1796.:„S7.Apoštolové Potra Pavel“,
11 stop vysoké z pískovce; — 1797.: „9v. Jan
Křtitel“ a „Mojšíš“, 10:/, topy vysoké, rovněž
s pískovce; — 1799 dvě ekapiny: „Anděl a
Zachariáš u szápalného oltáře“ a „sv. Josef,
svíci na lavici ve své dílně a a něho aoděl“,

obojí ue govtamenger) v Uhrách; poslední dvě skopiny zů
staly až do roku 1808. v atelieru Prokopově

A

poklina v šivotní velikosti ze eádry; — pak:
„Stojící Kristne a ukazající na ránu v boka“,
v životní velikostí se dřeva; na podnoší 60 na
lézá obras duší v očistci; — pak „Apollo“ a
„Diana“, dvě sochy v životní velikosti, z pí
skovce, pro sahrada v předměstí Matzleinsdorf
ve Vídni; — 1801: „Postava trochlící dívky
8e znakem“, z pískovce, na pomník majora
Fronia, do Kronstadta v Sedmihradech;
1802 vyhotovil ještě jednu ono vsácné dílo:
„Zachariáš u zápalného oltáře, a „sv. Josef
spící ve své dílně“ z alsbastra; — 1803: „Ve
nuše Medicejská“, z měkkého kovo v životní
velikosti, pro zahrada barona Palogvaye v Epe
ries v Uhbráci; „Poprsí císaře Františka I.
Rakooského“ z bavorského alabastra v životní
velikosti, pro hraběte Františka Széchényi,
nyní ve nalézá v mosea v Pešti; — 1804: „Dvě
dítky a beránek“, z alabastra, pro oltář ko
etela v Galantba v Uhrách; 1805: „Nábrobek
Matouše Hartmanna“, správce panství v Ka
menci (Steinamauger), tamtéž „Madonna se
spícím Ježíškem“. polovypuklina z měkkého
kova; tutéž z alabastra pro Lsopolda ze Szo
mogy, biskapa v Kamenci; „Čtyři čivlové:
Vzduch, Obeň, Voda a Země“, sochy ze dřeva,
do Hormanostadta. — 1807: „Poprsí v šivotní
velikosti biskapů: Jana Szily a Leopolda ze
Szomogy, z alabastra; první nachází 86 nad
vchodem do kaple av. Micbača v Kamenci;
„Čtyři proroci“, sádrové sochy 10 stop vysoké
v dóně v Kamenci; dvě skupiny ženských po
stav s dítkami, jedna představaje „Vira“, drahá
„Láska“, ze sádry v životní velikosti, pro hra
běte Fr. Széchényia; onalózají se v kostele
v Perestaegen u Edeaburku v Ubrách; —
1808: čtyři vypuklioy ze dřeva, předetavající
„Výjevy ze Zivots P. Marie", na stolicích a
choře v kostele v Kamenci, a sochu, předsta
vující „Víra“, na kazatelně tamtéž; — 1809:
„Kristus na kříži“, « alabastra, pro Emericha
ze Szalay; „Kristus ua kříži“, z měkkého kovu,
pro svoo rodina; — 1810: „Náhrobek lékár
nika Josefa Mosera, na břbitově v Penzingu a
Vídně; jiný náhrobek £ pískovce, předatavojící
„Jinocha a dvě Sfiogy“, nalézá se nyní v Sed
mihradech; 1812: pro budova v Ofen 19 vy
poklin „Hlavy učenců“ a „Neptana“ z měkkého
kova. — 1814., v roce své smrti, podnik! ještě
práci k „oábrobko gonverneura saského národa
v Sedmihradech, svobodného Pána z Bracken
tbala“, sestávající z poprsí zemřelého, z měk
kého kovo; pak za štíta, znako, dabového
věnce, korouhví, žezla, meče a řádových od
sosků atd, vše zu dřeva, dílem zlaceno, dílem
bronzováno; ale nebylo mu dopřánopráci tuto
skončiti, zemřel asi v polovici díla v 74. roce
věku svého. Syn jeho František dílo dokončil
a do Hermanastadtu zaslal. Mimo to zhotovil
Prokop ještě mooho jiných soch, pomníků a
poprsí z mramora, dřeva, pískovce a různých
kovů, zvláště pro kostel sv. Michačla ve Vídai
a v Papé a Rába a v dómě v Kamenci v Ubrách.

(Prokop byl jednou ženat, a to a Kateřinouitriaglovou, s níž se roku 1787 v kostele
seznámil. Z manželství toho měl 4-dítky; 3 dce
rošky a již jmenovaného 8yna Františka,který
byl též sochařem) Týž umělec navštívil roku

ATTTovérodiště Liber s daroval obci, mimojiž zmíněné aocby v Kostele, ještě tři sochy
s pískovce tesané. Jsvu to: „sv.Jan Nepomucký“
v životní velikosti; na podstavci jeho nalézá
se polovypoklina pohledu na Liberk, zvláště
na kostel. Socha tato stojí nedaleko Liberka

Una baště“, vedle cesty vedoucí do Ochoze.
Druhá socha „Ecce bomo“, stojí na rozcestí
silnice liberské a hlásecké; pak vysoký pískov
cový kříž, který stojí nedaleko mlýna Stejska
lova a siloice vedoací z Liberka do Vldince a
Prorab. Sochy tyto jsou ve stava velmi zbědo
vaném, a proto vyjednává se nyní s Ustřední
komissí pro historické a umělecké památky ve
Vídni prostřednictvím velesaslvužilého p. t.
c. k. konservátora, psna Em. Pippicha, profes
sora v Hradci Králové o náležitvu jich opravu.

Poznámko: Ku sestavení životopisu Filipa
Jakuba Prokopa a jebo hlavních děl poušito
těchto spisů. Frans Tscbischka: „Kunst and
Altertom in. Osterreichischen Kaiserstaate“;
Dr. Konstantio Ritter vou Korzbacb: „Biogra
S:cher Lexicon des Kaisertame Oesterreich“.
Wien 1835; Gráffer uod Czikann: „Oesterrei
chischeNationalenzyklopaedie“;„Das Kůostlerlezicon fr Běhmeo und Měhreá“, von G. J.
Dlabacz. Prag 1816'7

Rozšiřujte “UM
spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih

ve Vídni; — 1800: „Jeho podoblzna“ polovy-.
tiskárna v Hradci Králové.



sw- Právě vyšel důležitý spis. 0

0 jmění církevním
a jeho správě.

Dle prumenů a v ustaričsým zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevoím i státním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážce kathedráloí kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou luto knihu redakce „Obnovy“ co
nejvřelení odporučuje

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradol Králové.

Kulturní jiskry.
K EZ.čísin Knihovny „Cyrilla“. Píše

se nám od našeho přítele z Říma: Dostal so též
moč do rakou úbledbý ten sešitek. Leč tu při
problížení jeho padl mi do oka oddíl V. o elav
nosti Vzkříšení « blavně číslo 206., kde se praví,
že kněz má zazpívati a.tifonu nebo počátek plsnó
dříve, než byl vzal Nejsv. Svátost do rukou. Ne
vím však, proč vdp. autor pronáší zds toto mí
mění, které přece pretiví se rubrice v „Manuale
ritaam“ pro českou církevní provincii i ustále
nému a daleko sahajícímu zvyku našemu. že kočz
drže Nejsv. Svátost v rakou a obrácen k lidu, in
tonuje antifonu nebo píseň Choe snad vdp. autor
tento nejkrásnější 8 aejdojemnější okamžik z celé
slavnosti odstraniti? Soad je mu na překážka
česká píseň při tom? Tu odpovídám, že římský
ritnál o této věci ničeho aepraví (chtěl li by 4+
vdp. autor tímto řídit, musil by odstraniti celé
naše Velikonoce, které jsou krajinským zvykem
naším, a tu nevím, jak by pocbodil). Tedy myslím,
že je lépe ponecbati zvyk, který panuje, proti
kterému 80 nikdo nevzval (než asi přede 2 roky
„Cyril“ poprvé), který, jak je viděti, byl tbeo
reticky i prakticky echválen nejdůstojnějším opi
akopátem naším a který panaje ina mnohých

jiných místech v Rakoasku a Německu A konečně prosím, aby nebyli páni u nás v Čechách
tak přísní oproti zvykům usšim (ne zlozvykům);

vždyť snad uni v Římě by tak přisní nebyl
Kměší řediteli observatoří. Professor

Mercalli, kněz, byl jmenován ředitelem státaí po
zorovací stanice na Vesuvu, když toto místo, k
němaž jest potřebí dosti odvaby, bylo dvě léta u
prázdněno. Mercalli jest autorem více děl geolo
gických, g+ufysických, o sopkách a zemětřesení
u již 25 jet se oblrá zkoumáním sopek, zvláště
Vesa+n. — Na místo Vincence Cerullia, ředitele
observatoře v Collnraniu u Teramu, byl povolán
učený barnabita Camilo Melzi d'Eril, o němž
sám liberální „Corriere della Sera“ tvrdí: „Nyní
se můšeme nadíti, že jest hvězdářské družstvo
zachráněno od obmezených směrů.“

KKmnésvyznamenán za vědecké prá
ee. Španělský augastinian Pietro Faba byl jed
noblasně jmeuován těchto dní členem Academia
Nasionale di Storia in Bug tů in S+ntů F4 (Ko
lambia.) Toto veliké vyznamenání bylo uděleno
učenému kněsi za jeho dvě dila, totiž „Historiu
de la Provincie de Candelaria de Augustinos Re
coletos“ a „Idiomas y etnografia de Časanare“, o
nichž kritika vynesla tento soud: „To jsou díla
opravdu podivohodné snahy a vytrvalosti, jimž
není rovno.“

Protestantoká protimodernistická
řísaha. Professoři protestantské bohoslovecké

akulty v Lipsku musí skládatitutopřísahu: „Pří
sabám před Bohem, že badu evangelium Kristo
vo, jak jest obsaženo v Písmě ev. a ustanoveno
v prvém nezměněném vyznání aogěpurském a vc
statoích naboženských episech ervapgelicko-lute
ránské církve, podle nejlepšího vědomí a svědomí
zachovávati a hlásati čisté a jasné.“ Třeba ge tato
přísaba zní všeobecně, kdežto protimodernistickaá
přísaha jde do podrobaostí, přece je stejný dojem
jedné i drubé přísahy. Ale přes to ještě nebylo
slydeti, že by „mepředpojatá véda“ považovrals
lipské professory bohosloví sa tmáře a spátečalky.

Osvíceonský emcyhlopnodista o tho
elegoví. Francouzský přítel Voltairův Diderot,
který vlastně pomáhal bořit: katolické zásady,
v některých lepších okamžicích promluvil také

kus pravdy, o jaké by nynějšífanatikové protikatoličtí uni slyšet nechtěli. Ve svém Článku
„Bible“ praví: „Slýchém každodenně bindný ná
bled, še prý bohoslovec «ná pouze trochu lépe
kateobismns než (i ostatní a še prý pod zámin
kou, jakoby naše dáboženství obsahovalosamá|

tajemství, nesmí vůbec studovati. Neznám druhé
vědy, která by vyžadova:a větší bystrosti ducha,
větší důkladnoati, ostrovtipu a soadoosti nad the
ologii. Theolog musí znáti povinnosti každého
stavu. jemu náleží určovati branice mezi dovole
ným a nedovoleným. Mloví-li o povinnostech. jež
ukládá náboženství nade, musí slova jeho tu jako
blesk drtiti vášně naše a staviti běh jejich, tam
zase vkládsti do mtra našeho oslasený lék pravdy
proti zlým návykům. Jaké úcty zasluhují tací
lidé od nás! A ať nemyslí nikdo, že bohoslorec,
jak bo tuto ličím. je nějakou bytostí ideálo(! Ni
koliv! Z fakulty bohoslovecké v Paříži vyšlo
mooho takových vzácných mužův. Čteme v Bez
Bamech jejich jména slavná a zvučné: Gersonů,
Duperonů. Ricbelliieů, Bossnetů a j. Ti, kterým
drahá je čest národa s naší církve, zajisté uznají
pravdu těchto našich úrab. Je hlavoí povioností
neší — a plůme věrně tuto povionost — aby
chou, pokud na nás je, bledalí a mluvili vždy
jen — pravdu! — ave —

Řostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradci Králové.

Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Hospodářská hlídka.
Právo rolníků zabíjeti dobytek a

vysekávati maso. Poněvadž se v poslední
době opakovaly případy, kdy sí živoostníci stě
žují, še rolníci oeoprávněně zabí ejí dobytek a vy
sekávejí maso, upozorňují se pp. starostové na ná
sledující: Pokud ae jedná o osoby, které, nejsouce
rolufky s povolání, při svém hospodářství chovaly
domácí zvířata a v jednotlivých případech — bad
z nouse, anebo aby zvíře lépe zužitkovaly — za
bíjí a masn zabitého zvířete buď v celku nebo ve
vysekaných kusech prodávají, nelze v takových
případech mluviti o oeoprávněném provozování
živnosti již z tobo důvodu, že k zabíjení dochází
ojediněle, oikoliv pravideloě, nikoli po živoosten

sku ve smysla čl. IV. vyhlašovacího sákona k šiv
nostenskéma řádu. Z téhoš důvodu, totiž z me
dostatku pravidelnosti při provozování — nelze
po rozumu čl IV. vyhlašovacího zákona k šiv
nostenskému řádu předpokládati neoprávněné pro
vozování živnosti, když rolník z povolání v ojedi
nělých případech několik kusů svého dobytka s ja
kékoliv příčiny zabije a vyseká Zabíjení a vyst
kávání dobytka, prováděné rolafkem, jakožto
vedlejší živoost hospodářská bude ovšem jenom
tehdy vyňato z ustanovení Šivaostenského řádu,
pokud počet zabíjeví odpovídá rozsahu hospodát
ství a pokud zabíjení a vysekávání provádí rolník
sám nebo svými hospodářskými dělaíky Či po
mocnými silami a to ještě jednoduchým způsobem.
jeuž odpovídá rázu hospodářství. Provozuje-li však
rolník zabíjení a vysekávácí dobytka pravidelné
tak často, že to není v poměru k rozsahu hospo“
dářství a také ae za pormoci obyčejných dělofků,
nýbrž silami v živa -sti vycviČenými a 80 zvláštními
zařízeními, pak to již nelze pokládati za vedlejší
živnost hospodářskou, poněvadž se pak jedná o
živnost samostatnou, nikterak vedlejší. Pak by se
ovšem dostal rolaík do konfiiktu a trestním usta
novepím živnostenského řádu.

Staré voštímy čisté a zachovalé uschu
vejme. Jakmile nastane bohatá suůška, dejme je
d> úlů, aby se včely nemusely zdržovati stavbou
nového díla. Získá se takto bojnost medu i tam,
kde vydatoá snůška trvá jenom několik dnů, když
včely jsou v patřičné síle. Da brace na roztopeí
nechma jen.m voští plesnivé, zkažené, porouchané.
Jinak však i v plodišti starší dílo dobře poslouží
a netřeba a vyměňováním tak spěchati, jak se

| 96hc PÍC « výhodněošatiti
UL Vyžádejte si ihned vsory pánských látek

| knahlédnutí.(Zvláštěvzorlátky»Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
První český vaslletelský sdvod ©soukenného sboší
22 sal. r. 1876. sess

naL0vNÍ KOČÁTOKlský

levně se prodá. Bližší v administraci t. l.

láskyplné ošetřování zesnulého.

Vít Štěpánek,
administrator.

vypravení pohřbu.
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Velkozávod krej=
čovský pro pány
: a obchod soukenický:

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, šelezsných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení

Plápy a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

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

OEP*>Závod založen r. 1898. "SBA
VARHAN A okrámyelektro-pneumat., pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší svustavy.

——

Selonní varhany i v nejmenšímpro
vedení, taktéž i

všech soustav, vše
HARMONIA důkladněz nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otavitelotví varhan a harmonií

v Staré Boleslavi.
Rozpočty a návrhy Nejlepší odporučení.
zdarma a franko. Záruka pětiletá

Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

Lidové Letáky
agitačníměsíčníkpro katol. hnutí a propěstováníY
a vzájemnosti všech, kdož stojí na katol. a křesť. soc.

stanovisku.

Věcnýobsah. (C Slušná forma.
Čís.1.: Zhoubnost liberalismu.
Cís.1.: Sociální demokracie — nepřítel.

V každém číslo četné obranné a uvědomující správy.

Bočnípředplatné:
3ex. 96 h; bex. 192 K; 10ex. 220 K;20 ex. 490K;

Aex. 6%K; 40 ex. 820 K;50 ex. '10— Katd.
Objednávky dopisnicí na:

Lidové Letáky v Praze, Lípová G.
Odebírejte hromadně pro své osady, obce,

spolky a orgamisace.
Posilíte tím mašehnutí.

Šob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu) :::

přijímávklady na knišky

= za 449 až B" —
úrok ato dle výpovědi.

PEP“ Složnílístky na požádání zdarma. “UN

Uhlí23)Jakost

Velocipedy
jen zaručené jakosti s písemnouzárukou, jeko

1 veškeré geušásti prodává v levných cenách

Fr. Vodehnal, Hradec Kráteré,Velké náměstí 17.

Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle
a levně.

Úenníkyzdarma afranc.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslaLparameniů|
prádla, praporů. příkrovů, koberců u

kovového© náčiní ve výrobnách nejstaršíhuzávodu v Čechách, © a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímů levnější
Ceny aš o 309, neš všude jizde.
Jabil 100 let. trvání a 40 let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné 80 vyprošuje.
já =
Proč?

je kněžské náprsenka bez háčků
pohodlná a ponejvíce

se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2, u náprsenky tóto od samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u nápre. s háčky nutné.

9. nomá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl 4 Byčiště
a prádlema a zbožím

Eradoe Králové, Šiříkova třída. -a
CSDXCBDXČOI XEBI X CSBX

Jan Horák,
soukenník $

v Rychnově nad Kněžnou X
zasílá na požádání vždy X

dle roční saisony kollokci
nejmovějších druků pravých

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

zemských.
-—

Četná uznání zvláště< kruhůvele
zm důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

ye sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třicešiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry
V648na ojtátky bez zvýšed von!

X685x|E

ž

Xi

|

zhotovujeoděvy. ďnovějších angl.

couzskýchar

apále 

FRačtesi psáti o vzorky
firmě

Tkalcovská výrobní společenstvo.

(EB „„Wzájemnost““ mm| s v Hronově Čís. 186. "8
Vývoz lněného a modmiho zboží.

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vlněnéi vrací, dámskéi panské
plátna, damažky,abrusy, račníky ZefÍry na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů.

m9“Výbavy pro nověsty "U
za levné, porné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 m sbytků vkusně rozdružených=— za18K. ===
Obdržíte te nejlepší! Nřesť.sociál. podnik!

FOTOGRAFIE

nejlepší při cemách nojpříznivějších dodává

ole. král. dvorní a komorní fotograf

um Hradec Králové, Adalbertinum.am

Velké obrazy od 10 korun výše.,

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
: (protokolovaná firma) 1

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
E (bratr P, 2. Hoškudiy, farále ro Výprachtieleh)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
i svůj osvědčený a Često vyznamenaný

' výrobní závod i
jvšech kostelních paramentů,

MCennfky, vzorkyi roucha hotová na ukázku i
: se aa požádání franko zašlou.

ZZIUUUULZIUUTUNNICTTUMIZIUUIILIUIZÍIT

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ručiti veškeré kostelní nádoby a
nášíní a to: mo.s.rance, kalichy

cibáře,nádobí „vsténky, paciikáy,
orioj lampy výroby: předbtetů

prorokyky BtáréB Be LY iea
platkusanovéKo ac. nov uje.

zasílá na a

JAN STANĚK,paséaolselour
PrahaI, ul.KarelinySvětlé,čís.19.z.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CZ| HRADECKRÁLOVÉ.(C

zal. r. 1960. Provádí ve
- Přijímá Akc. karitál: škeré bas

vklady na K 15,000.000| kovn, směnárenské a bur
knížky vk'adní Res fondy: sovní obchody.

na úrok K 2,500.000-- Ejkont

44 Směnárua
kaz kb FIMÁLKY: Uhlí, cement,

Na účty dle Prah“, vápno, sádra,

ujednání. Jičín, strojní oleje,
- Semily, petrolej a cukr.
- Turnov,

Krakov.

Nad výhní.
„Jen pokrokově, proti | klerikalismu|"

biměla hesla v některých státech, až pod stře
lam! protikatolických kalometů padly hradby
řádů starých. A 00 všecko si sliboval omámený
lid z poh ch 1 ooelálnteh--rosběhk
dernicb!

Nyní vládnoucí činitelé těcbže států, kteří
dříve s bezcharakterní rafinovaností evalovali
nejrůznější ovísele a katastrcfy na „klerika
lismue“, stojí bezradně vůči reptajícímu množ
ství, které bylo ve svých nadějích tolik zkla
máno. Státy nacházející se v rakoa voloomy
Šlenkářů bezděčně dávají hrozivými fakty ná
sorné poučení, jak malicherné mozečky to
byly, které se chlabily moadrostí sokratovskou,
jak chabé, rozpačité ruce enažily se dokaso

vai Berkalovakou sílu sdviháním papírovýchčinek. :

Lid francouzský volal po demokratičtěj
ším ministerstvu, než jakým bylo Briandovo.
Jestliže se neosvědčil rudý revolucionář Briand,
jakmile zasedl na křesle presidentekém, snad
budou ráznější demokrat jíní? Tedy začal
vládnouti kabinet „demokratičtější“. To amá
menému lída nevadilo, že sasedlo na mini
sterské stolce Šest millionářů; věřil jejich ra
dikalismo ústnímu. Ale — sociální poměry 80
nyní ' ještě přiostřily. Válka občanská bývá
nejbolvstnější. A francouzské vojsko má nyní
celá léta daleko pernější práci e odrášžením
útoků revolačního obyvatelstva domácího než
s nepřáteli zabrsničními. Po nejosudnější stávce
železničních zřízenců nastala davová vzpoura
vinařů, která zuřila nejvíce asi 100 km od
Paříže, na půl cestě z Paříže do šťastnější ka
tolické Belgie. Bouřili se vinaři zvláště z de
partementu Aube, kterým neprávem bylo od
jráno osnačovati láhve čaumivéhovína znač
ou „Champagne", čímž trpěli velikou peněžní

újmu. Odetrkovaní vinaři napadli privilegované
závody kapitalistů-vinařů marnekých, ničili vi
pice a vinné oklepy, roztřískali statiníce lahví
s šampaňským, obraceli v prach a popel celé

továrny, aš na Bře město Ay jest spola sni
eno. „Noviny odbadají škodu na 25 millionůaků.

Kapitalistický ministerský předseda Movie
sklamal 'soa. demokratické vinaře důkladně.
Bém má mocho vinic, vede veliký obchod ko
ňakem; proto kdyš otázka vinařská vstapo
vala do stadia velice palčivého, nechtěl po

škodíti ani své„přát zájmy sní finsnce kaitalistů — kollegů. Senát (vyšší aačmovna
ucousský ohtěl roslaštiti spor aubskýc

e marnskými spůsobem liberálně-kapitalistic

kým. Ať se viané okrsky šampaňské, aťsi vínaří označují láhve dle libosti! Ale tak
by melí vinaři podlehlístejně přemoci kapitálu.

Proto neapoko enci napsali ve svém rovolučmím provolání: „Od sněmovny poslanců ne

můžeme čekati žádné pomocí — nei jsou
očtšinou úplatní advokáti a jspu hmotně závislí
na vládě. Nemůžeme čekati pomoci od senátu,
v němě teliký kapitál má Nepomůže
nám ani vláda, která s obledem na státní fi
nance, cla a veliký vývoz Šampaňského do Ci
tiny přeje velikému kapitálu.“ Proto vzpoura;
Monis poslal na pomoc napadeným četné voj
sko. Teklo mnoho lidské krve. Právní rozhod
nutí o vinařích se však nestalo. Vláda a po
slanecká sněmovna nechtějí slyšeti o povolnosti.

A tak sociálol otázka vinařů pobybaje se
dále nad palčivou výbní. Aby bankrot nové
vládní „demokracie“ nebyl příliš křiklavý, aby
se zdálo, že be ostře liší od režíma Briandova,
přimloová se vláda, aby propuštění želesniční
stávkáři byli znovu přijati do služeb šelez
ničních společností; nebudou-li tyto povolny,
vymůže si Monis od enémovny zákonné pro
středky k donucení. Takové akce potřebovala
vláda ve francouz. sněmovně nutně, aby po re
volací vinařské uhájila aspoň kus reputace.
Monis ví, jak přestává býti popalérním.

A to Portugalsko! Ozoamují se nové ve
liké násilnosti na katolících, aby zednářská
vláda názorně osvědčila, jak rozumí rozluce
olrkve od státu. Volnomyšlenkářští čachráři se
hledí 'održeti při kormidle nejletivějšími knyfy,
politikou protilidovou. Telegram dne 18. t. m.
sděloval z Lisabona: „Úřední list uveřejňaje
dekret, kterým se kapitán dělostřelectva Palira
Conceiro propouští ze aslužby.“ A telegram
z 19. t. m. dodává: „Ooudeiro byl jediným
důstojníkem, který po vypokoautí revoluce sku
tečně kladl odpor republikánským (správně
křivopřísešným !) sborům. Nedávno vydal pro
volání k národu, v němž navrhl, aby národ
referendem (zprávou) projevil jasným způso
bem svá přání, poněvadě za 6 měsíců od sa
vedení republikánského režimu nenastalo zlep
Šení v eitaaci Portogalska.“

Tyto telegramy mluví za celou knihu.
Conceiro zachoval svou věrností při revolnění
litici svou vojenskou dest. Proto se spekulo
valo, jak by byl odkráglován jako konserva
tivní soudcové a jiní úředníci, kteří zednář
skou bescharakteruost a tyranii nemohli na
zvati poctivostí a svobodomyslností. Příležitost
k vylití vzteku se naskytla, když Conceiro
v „lidové“ repablice vyzval lid, aby projevil
ová lidová přání; takový projev by přece ne

-byl ještě protirevolací. Ale zedaáři, kteří ji
ným důstojníkům popřávají hlasovací právo,
bn.d se chytili záminky k potření „nebezpe
čenství vzpoury.“ A přece sami úředníci sa
vlády královské veřejně, svobodně a bestrestně
propagovali idey republikánské, tedy zřejmě
protivládní, převratné, K bouřlivým, ano 8
narchistickým projevům si tedy osobili právo
pouze zednáři se svými pomocníky. A jakým
právem trestají „srada“ ti, kteří sami jen
vlastními zrádnými pikly stali se pány Sí

tuace f
Proti elavnostem Vzkříšení provedli vol

nomyščlenkáři letos smluvené, předem promy
šlené demonstrace, ačkoli ve svém programu
uznávají také „volnost projevo náboženského,“
Na př. v Bnuarcosu se nastavili pokrokáři ve
velkém počtu před průvodem, aby hned bylo
zřejmo, co znamenají jejich klobouky na hlavách

před Nejsvětějším. Volali proti katolíkům pe“tapná slova. Seřadili ee do protiprůvodu, bí
seli po obrazech svatých. kamením a do krve
stloukli některé účastníky. Ministr epravedi
posti(!) Alfonso Costa místo potrestání vinníků
zakásal všecky katolické průvody a veřejué
výkony. Dává pokoj tento muž aspoň katolic
kým obrámům? Dne 19. února t. r. zahájila
vláda řadu přednášek ve prospěch rosluky
církve od státo. Costa předsedal jedné takové
scbůzi, která na urážku katolíků se odbývala
v katolickém chrámě, Takovým lacíným spů
sobem tedy zodnáři hledí se vlichotit do přísně
davů, které jsou 90 sociálními poměry nespo
kojenější než za vlády Mannelovy.

Mladotarci v boji proti saltánu Abdalu
Hamidovi těšili se veliké chvále volnomyšlen
kářského tisku; hodili do ověta také mnoho

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

hesel, odpapouškovaných dla vzoru francoaz
ských pokrokářů. A nyní rdousí svoboda kře
stanského obyvatelstva způsobem vpravdě be
stiálním. Proto se nachází půda Makedonie a
Albanie v sopečném vara.

Tyto a jiné hrozné poměry z říše „svo
body a pokroko“ volají hřímavým hlasem ko
všemu katoliotvu : „Nevěříe řemesinýmdemago
gům, kleří v sájmu risku vlastního slibují modré
8 nebe! Prohlédněte přízi klamu, jakou vás obe
tkávají přátelé francouzských zednářůl A při
nynějších volbách dokašte svou uvědomělost
zvolením poslanců katolických, kteří vykládají
situaci správně a ukazují na cesty vývoje
sdravého! —

Volné listy,
Volní myšlenkáří a sásraky. „Přírodní zá

kony jsou věčné a neměnitelné. Zázrak jest
nemožný, protože by znamenal prolomení zá
kona.“ Tak do nekonečna žvatlají volní my
šlenkáři. Že nemají pravdy, okázal jsem mi
nule, když jsem uvedl scela jasné a určité pro
lomení přírodních sákonů. Z toho plyne, že
přírodní sákony jsou prolomitelné. A právě
tak i věčnost přírodních zákonů jest velikou
otázkou, kteroa po jisté stránce osvětlil jsem
již minule a dnes ještě doplňuji. :

Že zákony přírodní jsou věčné, mohou
lidé jen vdřiti, ale nikoli věděti. Novodobá věda
dovozuje zákony přírodní tak zvanou indukcí,
to jest: ona pozoruje jednotlivé skotečnosti a
výsledek odvozuje a převádí (abstrahuje u de
dukoje) na všechny podobné skutečnosti. Jest
to tedy odvození neúplné, a proto zákon takto
odvozený nemá nikdy úplné jistoty, nýbrž jen
větší nebo menší důvodnost. Plnou jistotu měl
by jen tenkrát, kdyby pozorovány byly všechny
skutečností — a k tomu by masil býti člověk
věčný, vševědoucí a všudypřítomný. Když však
přece zákonům těm lidé přikládají jistota, pak
masí mlčky činiti ddlešitý předpoklad, že pří
roda jest vi ve svých jevech věrna, předpoklad,
kterého nikdy nedovedeme dokásati, protože
zkušenost naše zůstává neúploon a zkušenost
do bndoacna nám vůbec chybí.

Uznávámo ovšem i my katolíci, že jest
zákona příčinnosti a že přírodní jevy žádají
pro sebe dostatečné přírodní příčiny, ale jest
ukvapeno hned z tobo odvozovati věčné a ne
prolomitelné zákony. Pronikneme-li k jádra
věci, poznáváme, še ta slavená neměnitelnost

řírodních zákonů jest v ústech mnohých lidí
Jenom poahou frasí. Nechťse.jen zkasí některý
přírodní děj přesně zákonem příčinnosti vy
světliti. Potom nabademe poznácí, že jest to
velmí těžké a mnohdy i docela nemožné.

Příčinné vysvětlení bylo by tehdy snadné,
kdyby v přírodním a světovém dění šlo jen
o jednodaché řady příčin, čehož však uení.
Všechnove světějest individualisováno,to jest :
vše jest ve ovětě individuum, celek, který jest
částí vyššího celku, aloe zároveň skládá se
z částí, z nichž každá zase pro sebe tvoří
celek, Čímž zdůvodňuje se věta: jeden pro
všechny A všichni pro jednobo. Proto Carlyle
nazval svět božským tkanivem. Z toho jest

trno, že každý děj vnitř tohoto individua
jstního zákona jest nanejvýš složitý a není

podmíněn jednou toliko příčinou, nýbrž pří
činami maoohými. Nejsou to tedy řady příčin,
nýbrž celá tkaniva příčin, která nám zdělávají
správný ubraz o. vzájemné světové spojitosti
jak ve velkém, tak v malém. Na tyto věci
málo se myslí, ačkoli jsou tak důležity. Po
mysleme, na jak mnohých okolnostech závisí
skušenost, které nabýváme! Jest nám žasnouti
pad množstvím nití, jež se všech stran sbíhají
ge k témuž bodu, nad množstvím okolností,
námahy a práce, aby sebe nepatrnější událost
stala se skutkem. A sledajeme-li věc do mí
polostí, satočí se takořka člověku hlava vshle
dem k četnějšímu všdy sečlánkování příčin, jež
přivodily nějaký jev nebo událost.

Tím neříkám, že by nebylo příčinnéspo
jitosti. Světové dění jest zcela jistě příčinné,
ale my lidé nemáme ani stopy po důkazu, jenž



by nám vlastní a pravou spojitostpříčin odbalil,
protože přírodní dějství rozplývá se nám
v obromné příčinné víření, takše nám pod
statné posnání příčinných vztahů uniká. Jest
hiže jenom jednou = těchto příčioných niter
nějaké dění jest pozměněno, již dostaví se
něco jiného, neš co jsme mohli očekávati a
předpovídati. Pak nemůžeme toho pochopiti,
naše poznání selbárá a pomáhbéme si proto
rčením, že se tu přihodila máhoda©Náhody
věuk není, jest jen naše nevědomost o veške
rém přírodním dějetvu. Z toho plyne, že pro
sotva snateloou směna přírodního tkaniva-na
jednom místě doatavoje se následek na místě
docela jiném na které jeme vůbec ani nemyalili,
a soulad světa se tím nikterak neruší.

Proto jest také bemožno poznati, když
vyšší Moc v příčinné dění zasábne a je po
změní. Necí předně nutno, aby se tímto za
sažením přivodila katastrofa, jak se povrchně
soudí a tvrdí, a za drobé, což jest blavaího,
není nám možno věděním avi malý okres ově
tového dění obsáhnooti a budoucí podoboujeho
předpověděti. Nemůžeme říci, co se stane a
důsledně nemůžeme tvrditi, že by se to bylo
musilo státi jinak,

Nelze tedy vylačovati možnost zasahování
Božího v přírodní dějstvo. Vždyť takové zasa
huvání děje se již od samých lidí, kteří roz
ličné ty nitky sami řidí a utahují. Všecheu
koltarní vývoj lidstva není nic jiného, neš ne
ustálé spravování nitek v afti příčinnosti. Čl 
věk podrobil si síly a aákony přírodní. V určité
oblasti, jejichž spojitost a povaha jasněji po
znává, člověk stále samočinné zasabuje, tady
nit utahoje, tam povoloje, jinde jinou oatí na
neobvyklou cestu. Slovem, člověk nemobl by
na dráze vzdělanosti ani kroka očiniti, kdyby
světové dění probíhalo dle ztublých a nemě
niteloých zákonů. Nikoli, nic není ve světě
ztuhlé a neměnitelné, nýbrž naopak vše nastává
z oh-bné s měkké látky, kterou musí člověk
snáti a © ní oměti zacházeti, aby ji mobl ří
diti dle své vůle.

P 
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Pořádek a soulad. Tím dokásal jsem, že
koltorní vývoj člověka podává zřetelný příklad
o tom, jak dění přírodní možno ovládati, když
v ně zasahuje silná a inteligencí řízená vůle.
Ale nutno vyvozovati důsledky další. Jako se
děje v malém výkroji lidské koltury, právě tak
se mnsí dáti v eoubora světovém. Ponechá-li
člověk síly a látky samým sobě a upostí-li od
řízení jich, nepracají a nesměřují již zákooně
k cíli, ke kterému byly řízeny. Proto právě
svět bade jenom tebdy k cíli pracovati a bude
plný inteligentních myšlenek — a kdo by chtěl
popírati, že tak nečiní? — když bude podlébati
silné vůli, která jej na dráze účelnosti a zá
konnosti řídí a udržaje. Dá zajistéi nevybrou
Šený rozum, že tam, kde působí látky beze
smyslu a bez cíle, nemůže povstati pořádek.
Všechno dění světové nepostapoje směrem pří
močárným, nýbrž rozvíjející ne altí nesčetných
příčio, kterážto ekutečnost okazaje, jak veliká
jest tu potřeba řízení a ovládání inteligentní
Válí, nebot jinak bylo by naprosto nemožno,
aby svět měl zřetelně vtisknutou pečeť roz
umovosti a velikolepého soulada. To všechno
bylo mi říci, aby bylo jasno, že nesprávně jed
nají, kdož upírají možnost zázraků. Z toho, co
uvedeno, poznáváme, že ohromná část přírod=
ního dění nniká našema poznání. „Zázraků není
a nejsou možny“, mohl by tvrditi jen ten člověk,
který vnikl v hloubku a skutečnost světového
dějetva. Pouze mechanické vysvětlení bes Boba
dávno již nepostačoje. Ten, kdo toto vysvětlení
příjímá a zamítá zasahování Boží v přírodu,
žádá vlastně, aby svět nebyl obsahově boha
tější, než jak ci toho přeje jebo představa. Ta
kové počínání volných myšlenkářů jest pro
testem proti Moci, která jest nejhlubším pre
menem všeho bytí a působení, jest to antro
pomorfism, jeně chce všechno násilně strkati
do svých formulek,

Konečně výkřiky, že by zázrakem rozru
čena byla sákonnost, jsou hrozně naivní a
vbodně zobrazují malichernost lidi, kteří svou
maličkost dělají měřítkem, podle kterého má
se říditi ovětové dějství. Jest to směšna popice,
když volní myšlenkáři s děsem ve tváři a Jo
míce třesoucíma se rokama stojí na té naší
seměkouli a volají: „Lidičky, prosíme vás,
nedotýkejte ae, ať se nestane hrozné neštěstí.“
Jakoby vaše zeměkoule byla křehoučkým astro
jem, nějskoa jemně vybroušenou skleněnou
baňkoo, která nejmenším dotekem rozletí se
na tisíce kusů. Pak ovšem at ani přírodozpytec
optickými přístroji neobýbá alunečního pa
prsku, nebot mobla by povstati hrozná kata
strofa sluneční.

My nemáme tolik strachu, neboť podivo
hodně vytvořený světový stroj nevybočí ze
svých kolejí uní nesčetným svobodným sasa
hováním lidí, ani zasahováním jeho moudrého
Tvůrce.

+ .
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Jiné doklady. Volaí myllenkáři hrozí se
slova „zázrak“ jako moru. Oní ovšem nevědí,
že největší nčencí a mmyalitelév badání o zá
badách osvětových došli až tam, še jim me
zbývá plo jiného, než vyznati buď sásrab, nebo
podrobiti se nesmyslným odporám. Na příklad
osa palčivá otázka, jak povstal na zemi život,
když vědeckými pokusy jest dokázáno, še šivot
vám sebou z hmoty neústrojné povstati ne
může! Poslonšíme volným myšlenkářám, kteří
učí, še povstal Bivot sám sebou vývojem ze
bmoty, professorem Vilémem Brancou, jenš
Jest ředitelem geologicko-palRontologického ú
stava oniversitního v Berlíně, Branca dí: „Bě
ží-li o vysvětlení původu života na zemi, věda
přírošní přijímá sásrak“ A protože volní my
Šlenkáři ee svým tatíčkem Haecklem hlásají,

bude s prospěchem, když i v tomto ohledu u
vedeme jemnou ironii Brancovu: „Že kdysi
některého due spojily ee v nějaké formě oblík,
kyslík, voda, ammoniak, nebo v nich obsažené
živly, a že vytvořily počátky rozumu a doševní
činnosti? Náklonnost k lebkověrnosti pořád
jest ještě silná; zbědovanější pohádky nelze
si jiš vymysliti. Opravdo, kdyby církev nás
natila takovým nesmyslům věřiti, všichni pří
rodospytci rozhodně by to odmítli.“ Branca
velmi dobře volné myšlenkáře karakterisuje.
Nebof i u vás v Čec..échsvětový a životní
názor volných myělenkářůpřijímají lidé, kteří
v těchto vědeckých a filosofických otáskách
jsou beze všeho hlabšího vědění a kteří, lebko
věrností svou vedeni, musí rosam svůj oběto
vati vštěpovaným nesmyslům,

Vrobolu komičnosti však dosabují volní
myšlenkáři tím, že odmítajíce zázraky, záro
veň sézraky' přijímají a jim učí. Sasmovolné
plosení z bmoty, jak věrně po Huecklovi od
říkávají, jest skutečně zázrakem. Branca o
tom dí: „Kdo přijímá s«moplození, mnsí ci u
vědomiti, že přijímá sásrak. Neboť samoplo
zení jako jev dějící se proti přírodním sáko
nům, jest přece zásrakem.“ Ovšem volní my
šlenkáři také podle Haeckla papovškují o věč
ném životě. Tím totiž Haeckel nedostatečnost
samoplození chce nějak vykličkovati a vy
kládá, jak prý tělesa nebeská se srášejí a vy
tváří nové světy, na nichž se život obnovoje,
ale zmíněnýBranca podotýká: „Z dosavadních
fysikálních vědomostí jest patrao, že takové
věčné srážení těles nebeských a opakování vý
vojového postopn jeou nemožností. Tím však
mizí důkuz, že vesmír se věčně obnovuje“

Obrana.
©č se národní dohoda volební stro

skotala. Naši poslanci v ohledu národním
mají štít nejčistší. Při jednání o společný
prospěch věcí národní byli vždy v řadách
prvnich. R. 1907 v červnu vetonpili do Společ
nébo českého svazu, téhož roku v listopadu do
Náérodníhu klabu; r. 1909 právě na cávrh na
Šivců utvořila se Slovanská jednota. Letos
snovounaši poslanci postavili se do řed Jednot
ného českého klubu. Tato i jiná četná takta
svědčí, jak upřímně křesf. 800. poslanci čeští
starali se o jednotnost české delegace, kdykoli
hrozilo nebezpečenství, že útoky společného
nepřítele by české poselstvo pro musvornost
zdolaly.

Ale opravdové národní práce neplatí nic
pro lidi, kteří hned vyrážejí fanatické skřeky,
jakmile slyší alovo „katolík.“ Proč v „Národ.
radě“ nebylo dooíleno soustavné dohody? To
prozrazuje nár. soc. „Lid“ těmito elovy: „Ná
rodní rada česká uvažovala o tom, aby pře
dešla volebním zápasám, provésti v celých Če
chách volby deklarantské. Záleželo jí na tom,
aby volebními bitrami oenaneslo se do českého
života příliš mneho jedu, sášti a rozporů,
které puk byly by překážkoa nstavoní se
jednotného klubo. Leč pro odpor ý
stran ku klerikálům, kteří jsou součástkou
ného klubu, nebylo Ise bule očo provésti.“

Totéž číslo „Lidu“ prohlašoje v příčině
nadohásejících voleb: „Roshodnévšakmusejí být
s dohody vyloučení klerikálové, tato plevel © čaském
šivotě. A jako půjdeme otevřeně a bezohledné
proti mamičům dělnictva, sociálním demokra
tům, tak stejně ostrým masí býti náš boj proti
klerikálům. Internacionála černá jako červená!
V zájmo národa jest, aby do parlamenta přišli
svobodomyslní lidé a ne takoví Myslivcové a
vyšeptalí dědečkové Horští l“

Tedy náble se zapominé na boj proti
Binertbovi, proti německo-šidovským liberálům
a Wolfiánům. „Pokrokově-národní“ etly obrátí
Se celou mocí proti českým katolíkům, aby
dokázaly, jak „milejí národ“

Ale páni zvolili zbraň dvojsečnou. Odko
pávavný český lid katolický spruči se jen ještě
více, aby ulázal dvéře paracitům, bojujícím
sa Gizí, sbankrotělá hosla, která náš národ
tolik poškozují. Náš lid přemýšlí stále více a
dokáže, že panování ztřeštěných frásí jiš ztrácí
věecku přitažlivost.

Není drond jako droud; prší
však straka. Jest jisto, še s00.- té i

pýrámnícíropouM kn rod spívatiorosdovi. pov špatné hospodářství
Drozdovo 00 nejrázněji a široce odsusoval ka
tolický tisk, kdešto. jiné etrany o svých stra
kánh uveřejní mějakoa notice jeu tenkráte,
vidí-li nezbytí. A ještě obyčejně se onaží dle
možnosti mouřeníny omývati.

1. Drosd nekradi, ale kradli moderní hu
sité. Největší zloděj Drosdovy záložny Josef
Ort dal velké peníze na pomník Hustv.

2. V sáložně Drosdově nepřišli ani o baléř
ti lidé, kteří nejvíce sa aféry Drozdovy proti

3. Zato však přišli o veliké obnosy kněží
a jiní katolicí; a za o, že knětstvo, jež kata
strofa nezavinilo, na záchranu obětí záložny
namooze všecky své skrovné úspory vydalo,bylo
co nejvíce tupeno od štváčů, kteří ani haléře
Da poškozené nedali. Žádný stav trapnon zkou
šku nepřestál tak čestně, jako duchovenstvo.
Nikde se nejevila tak horlivá snaha napraviti
Úoanční nepořádky příslušníka stavu jeko a
kněží. Ale proti kněžím pomáhal si Drosdem
sám Kudrnáč

4 Drosd byl satčen r. 190 a odsouzen
r. 1909. A po tak dlonbé řadě let ještě stálo
připravají naši protivaíci s jeho jména pa
priko. Jest patrno tedy, že tekový Drozd jeut
v naší straně zjevem velice řídkým. Ale jek
veliký počet podniků agrárních a soc. demo
kratických od té doby skrachoval|

6. Přes to, že nikdo Droadovi nemohl do
kázati, že hrabal ze záložny tisíce mepoctivě
pro sebe, fanatikové mlovili o Drozdovi bhavě
jako o vzoru velikého sloděje. Žatím však samy
mladočeské „Nár. Listy“ dne 1). října 1910
po umrti Drozdově napsal, :

„Před 8 lety, když bylé zavřena svato
václavská záložna a její hlavní Činitelé odve
deni do žaláře, byla rozšířena pověst, že sta
rosta tóto záložny msgre. P. Jam Drozd má
ohromné jmění v londýnské bance. Také se
vyskytli lidé, kteří dokoncetordili,še P. Drozd
byl v Loadýně a že ho tam viděli. Po odšou
zení Drosda na sedm roků těžkého žaláře za30
lidé vypravovali: „Což on seještě dobře bude
mít! Až vyjde ze Zaláře, vybere vklady z lon
dýoské banky!“ P. Jan Drozd dlomhodoba ša
lářování přežil, ale pu dosažení svobody ne
odjel za hranice pro peníze, nebof mékde ne
měl mijokých obladá. Ubytoval se v Karlíně
v domě č. 328 u své neteře pl. Marie Rydva
lové, manželky cukráře, hdo šil ©pravdě velmi
shrovně. Abym opalříl olsopoňnojnutnějšíchpro
dlředků k napsal své paměti o hi
storii av.-václavské záložny a také nalezl mesi
svými svrchky některé cestopisy, jež před dáv
nějšími lety napesl. 'Úyto rukopisy v několika
rodakcích nabízel, avšak odevšad byly mu vrá
ceny. Cestopisy nebyly ládným sensačním dílem
a oo věděl P. Drozd o av.-váolavské zálošně,
to edělil již při trestním vyšetřování a při
hlavním ličení. A tak Drozdovy rakopisy ne
mohly nalézti odbyto — azaplacaní. Pozůsta
lostní jeho fnecikl u karlínského okresního
eooda je velmi skrovný. Obsahoje úmrtní zápis,
na němě je posnámka referenta p. okresního
soudceKošťála:„Proúplnýnedostatekjměnípro
Mlášenopozňslalostní řísmí na skončené“ — A tak
ee rogzprohly pověsti o báječných vkladech
Prozdových u anglické baaky ..

Tedy Droudovy kradené milliony byly
pouze fanatickým, nokřesťanským výmyslem
našich vepřátel. Stařeo po vyjití ze Šaláře
dostával ročních 430 K, což ovšem bylo k nej
skrovnějšíma živobytí málo. Proto se dopro
šoval katechetuké pence, ale bezvýsledně. Zato
Ort nakradl v záložně sám 9,185.150 K 78 h
a obnos ten probil. Když se babno valilo ven,
tu Be otrávil 22. března 1902 ve vlaku na cestě
do Černošic Hlavní zleděj tedy unikl svět
skému rameni zbabělou sebevraždou, kdešto
Drvzd aspoš novyhoal se zaslonženéma trestu
násilnou omrtí; přisonzených 7 let odseděl,
pykaje za svou vina. Kdo tedy byl celkemhorší?HesitačiDrozd?

meni šleckJaký Jest přece poměr
ton a 4 ? Věru fanatické zapírání
agrárního tisku budí úžas u každého rosum
ného člověke. Jestliže řekneš jen slovo, že
Šlechta něco na sgrární bnatí dala, vyskočí
agrární pohlavár, jako by bo někdo vidličkou
Pichl a odříká se šlechty jako cikánů, jako
lidi trpíoich nakažiivým avrabem, Agrární lety
přijímají šidovsko-ačmeocké imserty, aby vlas
tenackéma nadšení noescházelofinanční palivo,
agrárolci k vůli kandidatnrám emlonrali se
s Němci, e němackc-agrárním Posohkou si náš
agrární poslanec tykal, s německým židem ve
spolku agrárníci obstarávali veliké dodávky
oves. Ale spojení se šlechtou? Fi! A kdyby
to býval i vlasteneoký Harrach anebo jiný
šlechtic, který se obová k naší národnosti ú
plné spravedlivě. Což pak šlechta nemá žád
nébo zemědělského zájmu? A jastliše největší
Její část naše politické hnatí katolické nepod
porovals. co činila v posledolm desítileli ? Může



někdo ropamně tvrditi, še složila race v klín
anebo še agrárníci ji příspěvky vrátili? Ti
agrárníci, kteří se přece novybýbají stykům
ani. s kapitalismem distě německým?

Anobo snad sesoslý brab. Harrach pod
val r. 1907 našeho kendisáta, když na

ako statcích skoro šmabem se volilo po a
ku? Na Necbanicko by 6e docela dobře

mohlo mluviti o nejvlídnějších stycích někte
rých silných agrárotků « kapitalismem — i
scela německým. Ale Slechtici jsou prý kapi
talisté! Jářku, nemají někleří agrární pohlaváří

více než někteří menjí šlechticiP Coš rod
Práškův? Jak řečeno, rozamný člověk, který
dobře povabu sgrárníků zná, nijak nedovede
pochopiti zlostné protesty agrárníků proti mí
nění, že by šlechta agrárníky podporovala.

Když uveřejnil „Štít“ prohlášení hrab.
Dobřenského v Šlechtické nodpoře agrárního
boatí, vyekočily agrární redakce, jaku by jím

oko podložil pod bolá šlapadla řeřavé uhlí.rospacich sehnali agrárníci prohlášení p. Jama
hrabšíe mladšího Dobřenského, že v Chrasti byl
Jednou před 16 lety, ale děkana a kaplana
vůbec nezná.

Ve „Štítě“ však ee jednalo o výroku ji
méhopána, totiš p. br. Dobřenského staršího.
Tedy podskok agrárníkům ne nezdařil a nyní
hraběcí rod může si očiniti správnou před

stava o lidech, kteří od něho byli podporováni.
Víme, še šlechta z vysvětlitelných a při

rosených důvodů nerada vstepuje do veřejné

vřavy politické a proto lehce lze pochopiti.proč mnobo o podporách udělených nemloví
Ale pravda jde přece ven. Konservativně-šlech
tický „Vaterland“, který jest orgánem i kon
servativní šlechty v Čechách sidlící, napesl:
„Když v Čechách zeložena byla strana sgrární,
doufalo ae v katolické stravě, že tato strana
přirozeně t. j. ne vlivem svých absolutně kon
servativních zásad aapoň nepřímo bude sloužit
krnservativním zájmům. Proto zakládání agrární
strany bylo se etrany katolicko-kooservativní
vydatně podporováno. Než naděje tyto zkla
maly. Podvratoým živlům podařilo 6e zmocniti
se vedení strany a savést ji do vod liberál
nich." Co se tu praví? Mloví-li se přesně o
honservativních zájmech (nikoli tedy o věeob.
hlas. právu es pod.) a docela o podporající
straně katolicko-koneervatiení (vikoli křest. soc.
mebo katolicko-moderní), pak uhodne každý,
kdo vlastně agrárníky tolik podporoval. Co
prohlásil též kníže Colloredu-Mansfold? Právě
syní by měla dáti šlechta jedoomyslaou, ve

pelnonOdpověď na slobné záchvaty lidí, kteříou vědomě,protožeotěchpodporáchvědíagrár
nici daleho Mp a víc neš katolic.

Nepelepěltelní Iháří. Přesspravedlivé
prohlášení katolického tisku opakují znovu to
likrát přemílaré lži agrárnioké, že „Obnova“
a „Štít“ dostávají podpory od Piova spolka.
To by nebylo žádnou neotí a proto bychom
neměli žádné příčiny k podobnému zapírání,
k jakému se atíkají listy agrární, kdyš se jim
jen někdo smíní o penězíchšlechtických. Tyto
dva listy neškemrají o židoveko-německé in
eerty, Také na vydržování těchto listů nedá
vajt se podpory ani obecní ani okresní. Proto
dietáři nedovedou pochopiti, jak mohou naše
listy vycházeti bez extra-sabvencí.
, Proto šádáme přímo, aby sedokázalojasně,

ksty od Piova spolku (anebodle vaší terminologie

od nee jeme dostali. Myprohláduj přibližně,co a kdyjsme dostali. eme,Je jsle
včdoměa besncinělhalítolikrát, kolikrát jste svou

šlenímuo vydršovánítáchto dovu listů Plovým
li. Dokažte pravdivost svých

tvrsení aspoň tak, jako náš tisk vám dokázal
podpory Šlechtické. A my pak přisnáme, že
jeme tatlali pravda — ale až pakl Veřejnost
má právo znáti vaše důvody, které vás vedly
k tomu tvrzení. Co jste i, „oyavětlete
-a adůvodněle| Víte-li něco určitého, věonějšího,
než co si vykouzlila vaše zlobná fautasie, pře
ce nebadete váhati „dorazit klerikály.“

Politický přehled.
Ned smerem společného postupu projevuje

předseda České Nár. rady dr. Podlipný veřej
ným provoláním pocit rostrpčenosti. Zároveň
šádá včak snažně a důtklivě veškeré pracov
niky jednotlivých stra1 českých, aby volební
boj veden byl důstojně a věcně, aby průběhem
volebním nebyla ztížena pro budoucnost žá
doucí jednota a společný postap českých po
olanců bez rozdílu stran v novém parlamenté.
Třeba míti především na paměti zevšad ohro
šovanou naši apolečnou věc národní a nesesla
bovati jednotnou frontu proti společnému ne

radi aprosí dr. Podlipný. Ovšem p. předsedaČeské Nár. rady měl arčitě vytknouti, kdo
soemožnil dohoda, měl mošně pookůzati nu
kazimíry národní svornosti, jimiž se u nás
ukázala především strana ugrární.

Strany mani abou. Ve straně národně-to
elálsí jest veliká nespokojenost s volebním
kompromisem sjedoaným s mladočechy; mnozí

dočeské straně jest vloe podobných rortrpčenců.
Proti prof. dr. Drtinovi kandidojí mladočeši
královébradeckého starostu dr. Ulricha. — Na
neděloím sjezdu důvěroíků státoprávnů pokro
kových sneseno, aby strana kandidovala va
mostatně, ale aby zvolení poslenci vstoupili
do apolečného klubu českého. Zamítooto, aby
60 dále vyjednávalo o dohoda se stranoa mla
došeskou nebo národně-socialistickou. — Mezi
autonomisty a centralisty eoc. demokratickými
ani k volbám nenastala dohoda. Autonomisti
postavili v Čechách, na Moravě a ve Slezska
vlastní kandidáty ve všech voleb. okresích. —
Čechové vídeňětí postaví si tentokráte také
samostatné kandidáty. Za tím účelem svolen
svláštní ústřední volební výbor, do něhož
vedle toho straoa katol. národní a národně
sociální vyšlou po dvou sástepeiob.

Bar. Bienerih v práci. Bar. Bienerth pra
coje parou na vybudování své nové většiny.
Chorvaty si zujišťaje drahami v Dalmacii, Slo
vioceudělením popilární jistoty kražské zemské
půjče a pro BRusíny připravoje ofsařské roz
hodontí, které jim přísná právo na vlastní
universitu. Jen ne s Čechy| Všeckoproti nim!

Bar. Bílenerth je. V „Neues W.
Journal“ vyslovoje bar. Bienerth mínění, že
národní otáska pozbude oné sktaální platnosti,
která jí dosud náležela, a že v novém parla
menta hlavní slovo budoa míti záležitosti bo
spodářské, otáska chleba. Hlavním účelem bade
dále rosmnožiti parlamentní zastoapení ně
meckóho občanstvu, jehož prý jest velice třeba.
Bar. Bienerth jako obyčejně mnoho mlaví; bez
naprosté rovnoprávnosti národní nebude pa
třičného klidu ku pracím národohospodářským.

Uherští socialistése usnesli, Zebudou pod
porovat stranu Jasthovu v boji za všeobecné
volební právo a v odporu proti zvýšení břemen
vojenských.

Vapouravinařůve. Frenoii (kraj Champagne),
která byla résu revoločního, udašena. Veškeří
vůdcové vinařů, jichž jest 34, byli pozatýkání
a budou postavenípřed vojenský soud. Škody
vzbouřenými vinaři způsobené jsou strašné,
počítaje v to i škody požáry způsobené. Bídla
velkoobehodníků a vínem opálena a rozbořena.
Letošní víno bylo téměř zničeno. Celková Škoda
odhaduje se na 25 milionů franků.

Povstání v Albanii. V Cařihradě so vy
chloubají, že povstalcům připraveny hrosné
porášky a že celé albanské houtl ocitá se
v koncích. Tato vychloubavost tureoká potřena
však zprávami s tureckého tábora, že turecké
vojsko očekává posily, aby mohlo proti po
vetalcům postupovati.

„Aletaktice klerikálů všechnadest buď vsdána.
Ukásali smovu,jak jsou velice vyspěloustranou.
Obratní to věru politikovéa č.líaš radost. Vědí
dojista výborně,kam svouposornost obrátili, kde
třebapráci jejich podpory“|

„Čas“ 1. ledna 1909.

Zprávy mistní a z Kraje.
Generální vlsitace a sv. biřmování

ve vikariátu pardmbském. Dne22. dubna
zavítá J. E. nejdp. biskup dr. J. Doubrava do
Býště, v neděli 28. dubna do Rovně, 34. Moravany,
25. Dříteč, 36. —27. Dašice, 28. v pátek odpol.
Sezemice, večer vždy v Holicích, v sobotu v Se
zemicích, veder Pardubice.

Zprávy dlecésní. Jmenován Jest:
p. JÍ Uhlíř, biskup. notář, farář ve Skuhrově
n Habrů, osobnímděkenem;ustanoveui jsou
pp.: Janu Šmika, administrator v Nové Vsi, za
faráře v Hočvkovicích, Jan Rameš, farář v Obni
šťanech, za faráře ve 3midarech, Váci. Říha, fa
rář v Telecí, sa faráře do Ličaa, Rudolí Kozel,
katecheta v Králíkách, za faráře v Ulleradorfa,
Frant. Kočí, kaplan v Žamberku, za administra
tora v Klášterci, Ant. Mikan, kaplan v Brandýse,
sa kaplana do Žamberka, lgn. Dovrtěl, kooper.
v Klášterci, za kaplana do Brandýsa a. Orl., Voj
těch Láska, administrator ve Žlonicíob, za admi
pistratora do Hlušic, Josef Červinka, administra
tor ve Smidarech, sa administratora do Ohnišťan,
Jan Vašek, administrator v Hněvkovicích, za ad
ministratora do Nové Vai, Vít Štěpánek, koop.,
za udministratoraveStěžerách. U prázdučná
místa: Praobenda Logdmanoská,přikatbedrálaí
kapitole v Hradci Králové; jmenovací právo pří
sluší J. Veličenstvu, od 25. března; fura v Obni
šťanech, patron Felix Čížek ze Smidaicbu, od I.
dob.e, fara ve Stěšerách, patron hrabě Harrach,
od 10. dubna běžícího roku. V pánu zesna
Ti pp.: Matěj Kubek, (V Vuln.), bisk. notář, fa
rář Kanvaldaký, oa odpoč. v Žamberku, + 13.
března 1911, (naroz,-1800, vysvěcen 1874), Seb.
Karásek, (V Vulo.), tarář Býštský, oa odp. v Ká
cově, + 99. března 1911, (naroz. 1853, vysvěcen
1877), Vinc. Procházka, (V Valo.), farář ve Stě
žerách, + 4. dubna 1911, (naroz. 1867, vysvěcen
r. 1892.)

Slavnost Vakříšemí vydařilase tento
kráte překrásně,jelikož byle poboda velice příz
ulvá. Jebo Exc. mejdp. biskap dr. Josef Doubrava,
který v pašiovém týdnu kopal posvátné obřady
v chrámu sv. Dnoba, v sobotu o Ó. bod. vedl sa
četné assistence slavnostní průvod z kaplo svat.
Klimenta na náměstí a odtad do kath. chrámu,
kdež adělil přečetným účastalkům požehnání. Pak
ještě ne sáčastoil o 7. hod. průvodu z kostela P.
Marie. vedeného od vadp. kanovníka Megra Mu
sila. Účast věřících i tentokráte byla veliká. Ve
čer, upomínající živé na blahéó vzkříšení, byl daem
v pravdě slavným. .

Dobročinný komitét dam v Hradci
Králové konati bade svojí řádnou valnoe bro
madu doe 25. dabna o 4. hod. odp. v místno
stech nového „Radolfina.“ Uctivě se svou všichni
P. T. členové a členky spolku.

Politický klub křesí.demokratickýpořádal dne 18. t. m. večer echůsí, aa níž před
nesl praktické a všestranné pokyny 0 pojišťorání
p. Krésa. Pojištění na život jest důležité jsk pro
jednotlivce tak celé rodiny a národ. Kdo vzhledem
k vlastnímu slušnému mejetka necítí potřeby po
jištění, může tak učiniti ve prospěch účelů ná
rodních, humánních nebo jiných ideálních cílů.
Řečník odměněn za odborné pončení potleskem.
Nato vedp. dr. Šulc vyložil politickou situací.
Poukásal na důležitost císařského reskriptu £ r.
1871. Od r. 1860 mělo Rakousko 21 ministerstev.
Toto rychlé střídání neneslo nám však prospěchu.
„Čím dále, tím bůře“, můte říci náš národ.
Beckovým ministerstvem započala nová éra z6
vedením tak sv. všeobeonéhohlasovacího rovného
práva. Toto však není všeobecné, protože ho ženy
postrádají, není rovné, protoše při něm platí 100
Němců tolik jako 141 Čechů, 260 Rusínů atd.
Ministr Peschka byl národnostné útočným, kdešto
min. Prášek neosvédčil příslušné ráznosti. Za doby
těchto ministrů porušováno právo českého jazyka
v soudnictví. Za vlády Bienerthovy pak vydáno
famósní jazyková nařízení Mattajova pro poštovní
úředníky. Delegace pracovaly; říšská rade skla
mala očekávání, de mmoho věcného provede.
Hlavní věci, jež měla v programu, sůstaly v po
lovici cesty. Panovala zde veliká rozervanost, Na
sestátočných drahách platí pasažéři více než dříve.
drabote stoupala, vydání na státní nutnosti stálo
větší, v obledu národnostním stále jest pro náš
národ trapněji. Parlament pro nepříznivé okol

noati vaější byl častomalomovný. Zemský sněmbyl oejubošší; jema vůbec nebyla poskytnuta
přílešitost k práci. A pak jest sestavenna zá
kladě tak nespravedlivého volebního práva, jako
snad nikde jinde. Nedělností jeho trpí nejvíce ú
stavy humánní, jsko by platila zásade: Když es
páni perou, žebráci, nastavte záds!“ Vyhlídky do
badoucoosti jeou temné. Každý, kdo s národem
upřímně cítí, uvítal by rád volby jednotné Leč
nastává doba nového jitření politických stran. Chybí
amysl pro spravedlnost, protože chybi duch ná
boženský. Starejme se o to, aby do říšské rady

řišli poslanci, kteří budou cele proaikonti ideru
fanskon| Přednáška přijata byla s velikou

pochvalou. Pan předsedající Fr. Šupka poděkoval
oběma pp. řeční<ům. Učastenství tentokrát pro
vnější okolnosti a poněvadž schůze byla dosti
pozdě ohlášena, bylo skrovné. Nechť při schůzích
příštích dostaví se tak silný počet jako jindy.

Voličská schůse dra Drtimy konala
se 19 t. m. v 8 hod. Dr. Drtins prohlásil, že vo
lební doboda musí býti obmozenu na strany po
krokové a znamenati koalici proti klerikaliemu.
Prý sos. demokraté postupovali ve všech věcech
národních sebevědomě a rozhodně s ostatními če
skými poslanci, zachovávali 8 nimi jednota a 80
lidaritu a nyní jejich rozpor 8 centralisty tím vice
Je přiblíšil občanským stranám českým. Drtina
chce dohodu pokrokových „protiklerikálních“ stran
českých, které by pak atvořily v říšské radě a čes.
soc. demokraty a stranou katolioko-národní spo
lečný klab. — Tedy společný klub dru Drtinovi
jest věcí velice důležitou ©Soc. demokraté však
uevstoupili sni do čoskéh> svazu ani českého klaba
ani do Slov.jedooty. V těchto adručeních naši po
elanci konali svoji národní povinnost, zatím co
soc. demokraté čekali na vrchoí pokyn velitele
rudé části Vídně. Tedy solidarita soc. demokratů
nebyla přílišná — a to v době, kdy naše delegace
sápasila do amdlení. Jestliže 8e 900. demokraté
nyní přiblížili k jiným občanským stranám, jest jisto,
že stáli dřív od niob dále než našinci. Bienerth se
nejméně zalekne koalice všech „protiklerikálních“
stran, zvlášte když už nyní vidi, že Český polkro
kář má raději německého liberála než českého po
krevence. A konečné příměří, které uzavřeli 83c.
demokraté čeští s Adlerem, dává tušiti blízký smír.
Jde-li dr. Drtina tek rázač se všemi proti „kle
rikálům“, pak nechť si pamatují katolíci, že o
Jejich hlasy za žádné ani nejázkostlivější situace
nestojí. Nebý.i hlasů mnoba katolíků, pak zvítěsil
r. 1907 proti dra Drtinovi Hampl. V. prvé volbě
dostal Dr. Drtina 1599 hlasů, Dr. Reyl 1874,
Hampi 2910 | Při užší volbě rozbodli zvolení
Drtiny hlavně mludočeši a pak blasy našinoů,
kterým se zdála býti kandidatuře Drticova pří
znivější než sov. demokratické. Drtina ohdrž-I
4048 hlasů, Hampl 3689. Na nř. v [) brusce u
stal Drtina 980, Hay: -11. Odevzda'o h'usy c-l



kom 444 voličů. Při prvě volbě blasovalo cel
kem 592 občanů, od nichš dr. Reyl obdržel 315,
Drtins pouze 119, Hampl 187. Patrno tedy, že
Hamplovi přibyl opatrný slomek, ale Drtina
stoupl o 117 blasů. Mladočeši sde při první volbě
měli blasů 6, Choc 71. Odkud tedy tolik hlasů
Drtinovi přibylo v jediném městě, jestliže mu ne
dávali hlasy katolíci? Pozor tedy, protože ta „pro
tiklerikální“ koulice by mohla být nejnebezpeč
nější právě mandátu Drtinova!

Pévecké sdrašení moravských něl
telů uspořádalo sde ve dnech 16. a 17. dubsa
+tři koncerty. Zbytečno by bylo psáti chválu to
hoto sdružení, které ae již tolik proslavilo; než
poukázati dlužno na úžasnou námabu, píli a vy
trvalost, kterou věpovalo sdružení svému zdoko
nalení a vyškolení, jak z každého čísla vysvítá.
Ovšem že je to sdružení pěvců jinak hudebně
vyspělých (což u jiných pěveckých jednot ae
bývá); odtod pochází, že intonace sůstává vždy
Čistoo a neomyloou i při rozčleněném vudení
hlaců a obtížných nástopech. Nádherné hluboké
basy působí sytý zvuk, zatím co tenoři ve všech
hlasových nusncích jsou pečlivě vycvičení. Zkrátka
je to sbor pěvců, hudebníků a umělců za řízení
sbormistra, jakých je málo. Každá fráze doka
zuje, že byla evědomitě cvičena sbormistrem, s
přednes celkový ukazuje, co života a porozamění
dirigent do skladby vložil. Neváhbáme však při
znati, že některá čísla jak přednesem tak pro
pracovaností nad jiná vynikala. Jaou to především
Křížkovského „Utonulá“, jejíš podání bylo nedo
stižné; je to Janáčkova „Maryěka Magdónova“,
Knncova „Lašťověnka“ a Hegarův „Tábor mrt
vých.“ Návštěva byla veliká, přijetí nadšené. —
Na sbledanou|

Hadobní a pěvecký spolek v Hradci
Králevé odkládá svůj drahý filharmonickýkon
cert v nezměněném programu se dne 23. dubna
na den 4. května 1911. Listky Ise dostati v před

rodeji v knihkupectví B. E. Tolmana v Hradci
rálové.

Přírodovědecký klub pro severových.
Čecby v Hradci Král. konal avoji první členskou
schůzi 5. t. m. Přednášel dr. Drož ze Žďáru o
radioaktivitě a radiotherapii. Pracovníci přibývají
v míře slušné. Klubu jde v první řadě o zřízení
botanické sabrady. Byla podána městské radě žá
dost sa propůjčení velmi vhodného místa mezi

usionátem a isolační nemocnici. Místo propůj
no a plány pro úpravu jsou již od p. městské

ho zahradníka Valeše hotovy. Drahým důležitým
úkolem jest upravení sbírek, z jichž výtěžku by
se později saložilo přírodovědecké české museum.
Jest si přáti, aby hojně členů přistupovalo, Při
eplvající člen platí ročně 2 K, činný 4 K (a 1
K zápienébo). Jednatelem jest p. prof. K. Prokeš.

Středelabský komitét pořádádne 23.
dubna t. r. o 11. hod. dopol. v míatnostech sála
Sokolovny v král. městě Brandýse n. L veřejnou
scbůzi iateresentů polabských, na které probírána
bude otázka: „Stesky na odklady na úprava a
splavnění Středního Labe.“ Refferenti: JUDr. Fr.

Irich, zemský poslanec a starosta král. věnného
města Hradce Králové, Václav Váňa, statkář
v Lénech na Důlku a místní zástupoové pvstiše
ných okresů a móst. Do této schůse pozváni jsou
pp. zástapcové korporací vládních a autonomních,
jakož i sborů zákonodárných. V král. věn. městě
Hradci Králové, dne 13. dabna 1911. Za Středo
labský komitét: V.Váňa, jednatel. JUDr. Fr. Ulrich,
předseda. Dr. tech. Hanaě Karlík, Jan Kotlant,
místopředsedové. V. Pilař, pokladník.

Divadlo pdrnených měst východečeských. Pokračování Šestésaisony v Hradci
Králové v Klicperově divadle bude východočeskou
společností řiditelstvím Autoše J. Frýdy-Friedla
zahájeno dnem 11. května a potrvá do 1. června.
Zahajovací představení bude operou „Nížina“ od
Eng. d' Alberta. Další opery budou: Smetanovy
„Dvě vdovy“, Čajkovského „Oněgin“ a Gounodův
„Fanst.“ V operetě bude novinkou Jarnovo „Mu
zikantovo díté“, pak „Malý vévoda,“ „Jarní vánek",
a „Panenka“.Včinoberní repertoir jsou vřaděny bry:
„Salome“ a „Florenské tragedie“ od Osk. Wildea,
„Dábel“ od Molnara, „Lehkomyslná sestra“ od
Perzsynského, „Paníz námoří“ od Ibgena, „Velký
Galeoto“ od Echegeraye, „Čokoládová princesna“
od Paula Gavaulta, „Cyrano de Bergerae“ od Ro
standa v titulní úloze 8 p. E. Vojenem a „Král
Václav IV.“ od Arn. Dvořáka s p. R Schlag
hamrem. Her v předplacení bude 10. Předprodej
deaních lístků, jakož ij předplatné převzal 8 ne
všední ochotou p. B. E. Tolman, knihkupec na
náměstí. Soubor osvěžen novými ailami v opeře a
operetě a sice: místo sl. Saldini pro operu el.
Valla Černá, pro operetu sl. Joža Radimská. Sou
breton jest paní Karla Moorová. Pro partie to

norové v opeře angažován 4 Mikuláš DemkovodPlzeňského divadla městského a p. VI. Wuršr pro
úloby barytonové. V činohře angašorán p. Fr.
Roland pro úlohy milovnické. Předplatné na 10
her: Lože bě K, křeslo v přísemía na balkoně
14 K, sedadlo I místo 10 K, sedadlo II. místo

9K, sledujícígalerii 6 K. V o Dadrahrányná cí opery, operetya číaohry: „
žina“, „Oněgia“, „Drě vdovy“ „Musikantovodítě",
„Malý vévoda“, „Čokoládová princezna“, „Paní

s námoří“, „Lebkomyslná oostra“, „Ďábol“, a
„Velký Galeoto.“

Odbor Ústřední Matice Školské
v Ponchově a Hradee Králové vytěžilna
rok 1910 s růsných sdrojů příjmů K80 —, jež
odeslal pokladaě metiční. Fankcionářům, přísniv
cům a spolupracovníkům odbora poděkováno.

Hadba chrámora v Ústí m.Orlicí.
Jute doma na chvíli. Je Boží Hod. Ubíráte se
„Na velkon“ a cestom teplem vzpomínek so salóvá
Vám srdce, še zase si po delší době poslechnete
milé blasy těch, jež slýchali jste jako malí boši
tlsníce se u mřížky půed oltářem, že snova radostí
vám duše zajázá, jsk Úsločtí zpěváci a masikaoti
se drží. A správy, ješ oostou alyšíte, jen tonbu
vaši svyšojí. „Jaroslav Kocianů je tul“ A věru
uš o Vel. Pátku večer osob. dirigoval sbor 8Očlenný,
Jenš do tklivých chvil sapěl „Miserere“ od Casciai
linibo a „Stabat Mater“ od Fr. Witte, při čemž
a varhan byl věrný jehe Fr. Špiadler. Tašíte: To
dnes zas bude „Mše“| — Zanotujete „Vidi aguam“
a slavnostní skladba J. N. Škroupa vám jásavé, mo
hutné odpovídá. A pak božíbodová Měe! „Mises ju
bilaei solemnis“ pro smíšený sbor a orchestr od V.
Říhovakého! Hleďte, nač se na všecko ti Ústečtí
odváší. S osvědčenou virtnositou ovládá tu p ře
ditel kůru Petr Koeiao 52 účinkujících nadšenců,
již mistrným provedení“ všech detailů, labodným,
jemným přednesem potvraojí snovu slávu ústec
kébo kůru. Při Graduule velikonočním pozdravem
pějí „Haec dies“ od Fr. Z. Skuherského, a při
Offertorium „Terra tremnit“ od Jos. Grubra mo
hutě dojímá srdce vaše. Vznešená, velkolepá
modlitba, plná chvály a slávy a nadšení neso 20
od „Kyrie“ až po „Agaus“ těmi milými prosto
rami ústeckého chrámu. Končí jemným „Pange
liogna“ od Jar. Kociana. Jdete z „Velké“ v hla
bokém pohnutí, s čistou radostí v duši, co všecko
v Ustí dovedou, a v duchu v pokorném údivu
tisknete ordečně ruce všem, kteří takovýmto spů
sobem ušívajíce převzácných hřiveo svých nejen
Boha oslavají, nýbrž i cítění lidu sušlechtají učíce
bo i takovouto cestou milovat vše krásné.

Nechanice. V referátu o schůzi Drtinově
W Nechanicích řekli jeme, že bychom rádi věděli,
kam přece naše městaká rada patří. Odpověď jest
zde. Veliké štěstí pro nás i pro obec, Ze máme
na radnici fangličky. Ty se velmi dobře větrem
otáčejí. Dívat se na ně aměle můžeme, protože jsou
obecní. Aby náš pokrok lépe vynikl, svolali vlád
cové schůzí obecního zastupitelstva na veliký pátek
o 10. hod. dopolední s programem: kde opatřit
peníze na stavbu nového hřbitova čili jak fortelně

nlpmat ap poplatníků,aby nevzbodilse veliký rámus. Volbadvou bifdačů obecního majetku,
aby se neroshazoval. Cejehování pokrokářů atd.
Leč s 24 členů zastupitelstva dostavili se právě
4 — pana purkmistra v to počítajíc. Zrovnatolik,
aby si mohli sapěti čtyřhlasně pohřební Vašákova
„Milosrdný“ atd. Fiasko tedy ohromné. Zase musí
se sahat k donncovacím paragrafům za krátký čas
jit po třetí. Proto -o elavnosti Vzkříšení zahalila
se radnice ve amotek; byla černá a neosvětlena.
Stejně zachoval ae okres a jako předošle j škola.
Náš pan řídící pověděl nám jedenkrát, že ve ové
rodině je šetrný; tedy ge mu nedivíme,že nesvítí.
Že však radsice i okres chtějí jíti jeho příkladem,
velmi pocbybujeme. Po našem okrese vrabci si
štěbetají, še místo štěrkem opravujeme gilnice die
tami. Proto jsou tak často rosbité, A u obce šetřit

netřeba; všdyť máme teďpoměry brillantaí, penězdost — ovšem vypůjčených. Ža úsporného sy
stému jistě i naše přirážky snačně klesnou a to
my vřele uvítáme. Dnes zavádí se všude vyučo
vání názorné. Proto maluje 8e straka na vrbě a
lčí ne vše v barvách růžových. My však chodili
do té staré dkoly a proto díváme se poněkud
mtřízlivěji. Pro znázorační naší ajtnace předklé
dáme 2 rozpočty a ice na rok 1910 a 1911.
Rozpočet na rok 1910 vykazuje. úhradu 44.575 K
68 bh a potřebutéž 44.575 K 63 h. Narok 1911
úhradu 29.606 K 19h, potřebu zase takovou totiž
29.556 K 19 b. Jak ta čísla u porovnání k sobě
se hodí, to může pověděti toliko náš finnoční re
ferent p. Vaačara. Ten umí v takových peněžních
mochlanicích velmi dobře chodit. V jiném obora
však trochu kulhá. A což, pánové, nesdělili byste
nám, kolik se před lety na našem městekém úřadě
opravdu spronověřilo ? Přece bychom se to mohli
také jednon dovědět. Snad k tomo máme také
trochu práva. Nedivíme se potom, že na radnici
tek houževnatě vspírají se občenatvem požadované
rovisi obecního majetku. Maskovraným pokrokem
nyní se nejšikovněji pozornost od skutečnosti od

vraci. Jestliže p důkladně všecko mevyloší,snad se to došsvíme aspoň | prostřednictvím
semského výboru a c. k. okros. hejtmanství.

Paa řídící vynalesl úsporný sm svláštníhodrahu. Na jedné nár. soc. achůzi odporučoval,
abychom místo přírodního másla jedli kunerol.
Inu člověk neví, po čem stloustne. Kříž sice udělat
ještě dovede, ale do kostela jen tenkrát jde, když
jest neodolateluě puzem z bůry (na začátka a na
konci škol. roku, o nábož. zkoušce, o jmeninách
Jeho Veličenstva). Jinak se nechává doma, aby

te vědělo,„n výborně Jest kvalifikováe k náboženské výchově, kterou aliboral Ví omad s Ko
menského, že příklady táhnou. Proto jistě děti
v sájmu náboženské výchovy jsou tak příkladem

vedeny k znebování 5. přikásaní — čili k plačnl
náboženských povinností ové círisvo.Jeho pomocník
však jde jíž dále. Vždyť jest nyal u pokrokářů
pravidlo: ším kdo mladší, tím jest: osriosnější,
učenější. Ať se modlí zs něbo děti: samy! On se
sa oč modlit nebude. Lopší jest procházka -po
Školní světnici. Tak nezadá aspok svému „pře

Ovšem kdyš jsou tací hrdinové před
definitivou tásáni úředně pod přísahou, zda chtějí

nábožensky vychovávati, ta strčí své „přesvědčení“do náprsní kapsy hned a zapnou kabát, aby ze

vyčahovalo. — Ovšem mládot při té nejmoder“nější paedegogické methodě nijak se nereformuje.
Uliénictví vyzývavé otále stoupá. Nablíší se v noci
do oken, zasílají se anonymní dopisy. Dopisoratol
pokrokových projevit radost, že nám. „mosky roz
mrzejí“. Ejble, u nás tedy jest vývoj, pokrok!
Hůře však jest s mosky, ofouknutými mrasivým
severákem, dujícím z pošidovstělé Varšavy. S-těmi
uni příroda nic nesvede.

Semily. Svobodomyslnosta pokrokovost
stran svobodomyslných a pokrokových v plné
záři se ukázala při spolkové veřejné schůzi »Se
milské odbočky všeodborového sdružení křest.
dělnictva« o velikonoční neděli, ve které měl
promluviti vadp.kanovník Th. Dr. Frant. Šulc
z Hradce Králové o původu člověka, Schůze
se konala ve 3 hod. odpol. v městském divadle,
ale ku přednášce nedošlo, poněvadž vydáno
bylo heslo: řečníka nepřipustiti ke slovu! Od
1,2 byla většina sedadel (obsazena příslušníky
stran pokrokových; a pokrokovými nazval pan
Dr. Zeman (Antal Stašek) při zahájení předná
šek, konaných minulého roku v tomtéž diva
dle, všecky politické strany v Čechách, kromě
strany katolické — resp. křesťansko-sociální —
tedy národně-sociální, sociálně-demokratickou,
státoprávní a radik. pokrokovou i stranu mla
dočeskou; a předáci těchto politických směrů.
také nerušeně své programy předčetným.poslu
chačstvem rozvinovali a vykládali. Letos pořá
dal vzdělavací pokrokový klub semilský. za sou
činnosti pokrokových stran politických veřejné
lidové přednášky českých vysokých škol Praž
ských a mluvili tu pp.: Dr. Weignero půvo
du člověka, Dr. Foustka v sociálních zjevech
moderní doby a Dr. Čáda o základech výcho
vy — nikým a ničím nerušeni. A pan Dr.
Zeman v loni loyálně přiznal, že luchač
stvo jest smíšené, a že dojista nebudou při
žádné přednášce všichni souhlasiti s politi
okými snahami strany toho kterého řečníka, a
proto apelloval na politickou vyspělost poslu
ohačů, žádaje, aby zachovali naprostý klid a
řečníka nerušili. V předpokladu, že volnost
projevu v rakouském státě jako dobré právo
každého občana jest a má býti zaručena i pří
slučníkům, kterým strany výše uvedené. po
krokovost upírají, uspořádalo křesť. dělniotvo
všeodb. sdružení veřejnou spolkovou sohůzi,
kterou jim však znemožnily strany, které- si na
svůj prapor napsaly: rovnost, volnost abratr
ství. Voláním »vo oo de« byl věhlasný lidový
řečník přivítán, s sotva že vyslovil jjméno
»Bůh«, ozval se potupný chechtot a pak se
vřava jen na okamžiky utišovala — mladíci
sotva Škole odrostlí »uplatňovali« své zásady
o volnosti a svobodě a hulákáním. a zpěrem
plné */, hodiny trvajícím přiměli předsedu
k rozpuštění schůze. Výzvy přítomného pana
vládního komissaře, aby účastníci ihned míst
nosti opustili, z rozjařených hlasatelů svobody
a volnosti nedbal nikdo a začali vycházeti
teprve, když místnost opustili sami „členové
křesť. s00. organisace, z liché asi starosti, že

RI so v téže místnosti mohla konati schůze.důvěrná. Klidně pozorujícím bylo patrno, že
už sociální demokraté mají lepší pojem o
slušnosti a více respektu i k odohylnému pře
svědčení a [názoru svých politických odpůrců,
nežli národní socialisté, jejiehž předák svým
chováním, pro něž člověk těžko bynalezl při

než roztrpčení v řadách dělnictva křesťan.
sociálního, poněvadž jen sekundoval — ži
dovi Svolavatelům této schůze bylo dosti
učiněním, že i političtí přívrženci obou pá
nů, jimž pojem vzdělanosti a slušnosti není
veličinou neznámou, jednání nezralé mládeže,
ovedené a najaté, odsuzovali a za ně se hanbili,
ale nenalezl se v řadách výtržníků žádný, jenž
by byl svým stoupencům zadeklamoval ze
»Šlávy doera«: »Sám svobody kdo hoden, evo
bodu zná vášiti každou.« Člověk si marně léme
hlavu, proč cásíživlové mohli město saše, které
se tak rádo nazývá pokrokovým, skvrnou to
hoto násilného skutku zostuditi, zmařívše před
nášku čistě vědeckou? Uvážili již hrdinní ví
tězi ze dne 16. dubna, že by nebyla možná
žádná veřejná spolková schůze, kdyby strana
nepokroková, t.j. křesťansko-sociálníchtěla se
řiditi jejich taktikou? Ježto řečník nepro
nesl ani jediného slova, jimž by se byl mohl
někdo oítit uraženým, jest za to míti, že zma
řli přednášku z obavy, aby se jim ten do
mnělý pokrok v jejich světovém názoru pod
logickými argumenty nezhroutil anebo mezi
»studenýmie se nerozebřál a neodplynul. Proto



volili židovský způsob za vedení žida, podobně,
jak už Písmo konstatuje: »A oni zkřikše hla
sem velikým, zacpali uši své a obořilise jed
nomyslně na něho. A vyvedše jej z města,ka

menovali ho.«, Zde aspoň rykem „aJpkřkováním, sebraným z pražského Podskalí.

Ku dodávání

knih a časopisů

v

Různé zprávy.
Řeholnice mebejí se ami mora. „La

Croix“ napsal v době asijského moru: Ve Tšifa
vypukl plicní mor v nejhorší podobě. Že by, jek
v novinách stálo, Čínská vláda byla uchopila se
energických opatření, není pravda. Lidé oa útěku
domů přinesli 8 sebon nákazu | Následkem toho
je panika v obyvatelstva hrozná. Běbem jednoho
roku měli jsme sde — píše missionář ze Tě'fu —
neštovice, osypko, difterii, cholera a nynější mor
je borší, nežli všecky jiné nemoci dohromady.
Z každého nemocného vane mrivolný zápach.
V jednom domě ve 2 dnech zemřelo 12 osob. Does
ráno, 20. ledna t. r., nalezly Mariánské missionářky
v jednom domě vedle mrtvé matky — živé novo
rozeně. Lékař nad tímto byl v úžasu. Matka mu
sila si sama pomáhati, načež, položivši díté vedle
sebe, zemřela. Sestry Františkánky oabídly se
k ošetřování morem zatížených. Za tměstem byl
veliký dům přeměněn v uemocnici. Ale jaký to
je špitál. Má jen upěchovanou hlínu, není ami
stropu. Nad postelí je vidět střechu bez cken,
pouze dřevěné mříže, zalepené papírem. Ode dvou
dnů dvě sestry spravují tu nemocnici, jim pomá
hají tři mladé Číňanky. Dnes ráno jsemtem sloušil
mši sv. Obcování e nemocnými je nebezpečné.
Obetřovatelé musejí si úste a nos zavasovati gá
sem. Nemoc trvá jen tří dny, někdy jen několik
bodin. Začíná bolestí v plících, načež vycházejí
s nemocného smrduté cbrchle, pak následojí pradké

sinfekční prostředky se+trám k disposici. Modlete
se nás, neboť jsme v zajetí emrti. Lékař je zde málo
placen a ponechává milosrdným Bestrám volnou
ruku. Číňané ke všemu nechtějí za žádnou cenu
nechat se přenášeti do isolačních baráků. Včera
konečně přišli dva dobrovolně. Iteklí od svých
rodin. Kdyby tento list byl můj poslední, přijměte
díky za všecko a modlete se sa nás. — Fr. Moraad
Gaeng, 0. F. M. — Dodatečně „La Croix“ uvádí,
že obě hrdinky křesť. milosrdenství moru jiš pod
lehly. A kde pak jsou pánové, ohánějící se mo
derní „lacinou“ humanitou? Kde pak jsou ti volno
myšlenkářia Ferrerovci?

Panovačnost sociálních demokratů.
Zemská živnostenské rada uspořádala letošího
roku vzdělavací kurs pro typografy. Kura započal
ve svátek v sobotu dne 25. břesna, pokračováno
bylo v neděli due 26. března dopoledne i odpol.
po oba dny. Nikomu ami ve snu nenapadlo, še
v místě, kde konají se čistě odborné, vzdělavací
přednášky na zemský odklad pro dělnictvo knih
tiskařské, mobla by se vydařiti půda pro atran
nické štvanice. Mesi posluchači byli tři členové
křesť.-sociální odborové organisace kuihtiskařské,
ostataí pak byli příslušníky organisace sociálně
demokratické. Předáci aociálad-demokratické or
ganisace knihtiskařeké, kteří kurs oenavštěvovali,
najednou nařídili avým členům, kurs navštěvují
cím, že nesmějí společně a členy organisace křest.
soolální v přednášce voděti a šádali pořadatelstvo

by postaralo se o to, aby Členové křesť 

soejální organisace byli s kursu vyboštění, poně
vadž s „neorganjsovanými“ společně kurs navště
vovati nebudon. Pořadatelstvo kursu diktátu soc.
demokratickému tak bladce vyhověti nemohlo. Na
to měla býti další přednáška dne 2. dabas. Óle
sové socialistiché organisace dostavili se korpira
tivně se svými vůdci Tburnerem a Blažkem do
kursu a opět žádali pořadateletvo, aby křest -40
ciální typografové z přednášek byli vykázáni. Po
řadatelstvo nevybovělo diktátu socialistů a pobro
zilo, še kurs raději rozpustí. Na dumlava několika
míročjších čes. knibtiskkařů ujednáco pro tem den
příměřía po půlhodiuné stávoe kursistů přednáška
sapočala a pokračováno nerašeně po celý den.
V týdnu měla se pakt záležitost urovnati. Němečtí
socialističtí vůdcové knibtiskařů stáli však na svém
jostamontu stále a českým členům poračili, že 8
křesť.-sociálními kojbtiskaří kurs společná navětě
vovati nesmějí. Těm pak, kteří se proti nesmysl
néma terroru osvali, vypadali.

Kdo se hromadí zepřetršítě velko
kapitál? Prý v Rekoucku vládne klerikalismus!
Jen malou ukášku s četných jiných, kde vlastně
jsou peníze a moc! Vídeňský bankovní spolek
(Wiener Bankverein) kousl před třemi týdny za
předsednictví ředitele Beraarda Popp*ra valuou
hromadu, při níž vyšly na veřejnost tyto zajíma
vosti: Baokverein v uplynulém roce operoval ka
pitálem 63 124916000 a založil po celé říši ve
liký počet nových filiálek. Z obchodů Bsnkvereinu
za zaznamenání atojí alespoň tyto: Podíl na státní
půjče rakouské 360 mill. koran, a uberské 250
mil. kor., říšsko-německé 340 mil. marek a pruské
140 mil. marek. A dále súčastnil ee Baokverein
velikýmkapitálem na půjčkách: japonské, turecké,
marocké. na zemské půjčce bukovinské a haličské.
Kapitázem 6 mil. levů založil Bankverein buoka
balkánskou, spolapůeobil pří bance Crédit Foncier
de Bulgarie, jest súčastnén při bance orientálních
drab, založil ruskou banku pro zahraniční obchod
(40 mil. rablů základního kapitálu), má 876 akoie
a peníze v zemské bance bosenské, v rumanské
s terstské obchodaí bance, v centrálním sdružení
uherských spořitelen (závodní kapitál 200 mil.
kor.), v Rima-muráňské akciové společnosti (zá
vodní kapitál 40 mil. kor.), v pražsko-duchoovské
dráze, v lodoí společnosti „Austro-Americuna,“
vúčastněn jest velikým kapitálem při půjéce na
dráhu bagdadskou a při značném počtu velikých
továren rakouských a uherských na výrobu gumy,
emailu, elektřiny, cihel. lokomotiv, motorů auto
mobilových, koberců (Filipa Haase synové), va
good, kabelů. Penize Wiener Baokvereinu jsou
v západočeské uhlářské akciové společnosti,v čel
ných batích a ocelárnách, vo spojených akciových
sp“lečnostech pro doprava po Lobi, v průmyslu
petrolejovém, sametovém, drátěnném, Vpivovarech
(v Sarajevu), papirnách (Leykam v Josefodole),
v rakouských elektrických továrnách Siemens
Schukertových, v půjčce města Vídně, a pojišťoven

(„Kotva“), lesnických akciových společností atd.
— W ener Baokverein měl za loňský rok přízaa
ného čistého siska 22,816 197 koran Hlavní slovo
vedly tyto osobnosti: Artbar Brunner, Sigi Lóbi,
a Jalius Stero. D> dozorčí rady byli svolení:
Gustav Blob, Max Goldeck, Erwin Pollak, Max
Rechtnits, Julius W oteroite. Igaatz Neumana. —
Předložili jeme ct. čtenářům tuto pobledku, aby
se přesvědčili, v čích rakou vlastné jsou otéže
veškerého obobodatho a průmyslového rachu nejen
u nás, ale i jinde. A yní sí přímysleme, že
Wione: Bankverein není sám, že je tu ješté
Aoglo banka, Lšoderbanka, Ústav pro úvěr po
zemkový, Úvěraí ústav, Dolnorakouská a eskontof
banka, dopravaí banka, Orientální banka, v nichž
blavními činitely jsoa: S. Liadesbsrgor, Eag:a
Miokas, Julius Herz, Joachib Horzfeid, [dor
Hirsch, Hugo Sioger, opět sami česneková šlechta.
A nyní soukromé bankovaí domy, Rothschild a
vě ší počet židovských baakéřů menších.

Ku podiva rychle a levmě připraví
se dnes přirozená, silné bovězí polérka; Maggih>
kostka polije se prosté vařící vodau. Získaná tak
hovězí polévka neliší sa ničím od domácně při
pravené, ueboť „Maggiho kostky“ jaou čistá, o:j
lepší polévka z hovézího masa v duchómu stavu
a obsahují také již potřebnou sůl a koření. Každá
kostka stačí na talíř (1/, Ltru) silné polévky a
stojí pouze 5 baléřů. Dlužno však dbáti jmóni
„Maggi“ a ochrsnné známky „kfížové hvšzdy“.
Jiné kostky nejsou od firmy Maggi.

Liberaliemus a rolaletve. Co nedo
vedla robota, to dokázali liberálové svojí naukou
o evobodě dělení a prodeje selských statků, o 300
bodě zadlužení nebo hypotekárního zatížení půdy,
o svobodě pobyblivého majetka, která v sobě: za
bírá též svoboda 8 penězi aakládati avobodué, je
ukládati svobodně, půjčovati dle libosti, jakož i
svoboduě stanoviti podmlaky půjčky (zrušení zá
konů proti lichvě). Tato kletá svoboda vyhnala
tisíce a tisíce rolníků z jejich statků a ještě více
jich učinila na dlaabé časy nevolalky židovského
kepitála, kt-rý se ukázal krutějším, beszobledněj
ším než panský dráb. Dodnes pociťuje rolnictvo
vásledky liberální oauky. Hypotekární dluhy na
usedlostech rolnických | obnášejí tisíce milionů
korun. statisticky je zjištěno, že v Rakoasku přijde
ročně 10.000 selských usedlostí oa buben. Země
děletví přichází tím o 10.000 samoetatných ho
spodářů, kteří pak se svými rodinami rozmnožují
řady bezzemků-proletářů, nebo se atěhají za mofe,
aby se tam bonili za vidinou Štěstí, jež jim doma
nepřálo. Za 68 milionů korun prodává se ročně
v Rakousku selských statků v nucené dražbě. Li
berální zásady staly se zlatým dolem pro židov
stvo, kterému volná zcizitelnost se'ské půdy jde
nejvíce k duhu. L bzrální zásada o svobodé ob
chodu přivodila opét lichvářský obchod 8 obilím
a ostatními zemědělskými výrobky. :

Do kefliku dáme Maggi
ho polévkovou kostku
u polijeme ji přesně od

měřeným '/, litrem vař.cí

N vody.

Do druhého kofliku dá

me kostku jiného půvo
du za 5 neb za ha
polijeme ji taktéž '/ I
vařící vody.

pravenou z jiné kestky.



Počet obyvateletva v jednotlivých
korunních somíchRakouska jest dleprávé

pablkovaných předběžných cifer o věítání v r.1910 následující: Čechy 6,774.809, Morava
2,690 914, Slezsko 756590 obyv., úhrnem země
koruny české 10,151.813 obyvatelů. Dolní Rakousy
3,530.698, Horal Rakousy 853.667, Solnohrady
214.997, Štyrsko 1,441.606, Korutany 394.785,
Kraňsko 525.088, Terst s obv 329.475, Gorice a
Gradiška 261.720, Istrie 845.050, Tyroly 946.498,
Vorariberk 145.794, Halič 8022126, Bukovina
801.364, Dalmacie 646.062 obyv. Celé Předlitevako
28,567.895 obyvatelů. Obytných stavení jest v Ra
koneku 3,879 958.
——Kolik bude ma světě lidí za 1000
Jet. G. Labadie-Legrave uvažuje ve „Figaru“:

sjištěn byl za posledních 25 let, ještě 893 leta,
3 měsíce a 9 dnoí, bude právě tolik Evropanů,
kolik je čtverečních metrů na zemi. A kdyby
stejně kvapně vzrůstal i počet obyvatelstva ostat
Dich dílů světových, bude obyvatelstvo země zu
1000 let od dneška tvořití tak kompaktní maseu,
še člověk bude se tíeniti k člověku zády k zádům.“
Sou'asně však proti všem jin“m tbeoriím o vlivu
racy, podnebí, velkoměst atd. na plodnost opírá
novými doklady pravidlo, prohlášené prof. Bren
tanem: S rozvojem hospodářským klesá poměrně
počet porodů . . . Jeví seto na zmenšování počto
dětí u dělníka anglického a zvláště v Australii,
kde vede se mu nejlépe.

Olsí tisk ©raských umivorsitách.
Francousský vynikající list „Journal des Débata“
píše: Není pochyby, že universitní- bouře oa Ruei
konány jsou na rozkas výboru torroristů a že
měly být počátkem nové revoluce. Ministerský
předseda sám nařídil četné domovní prohlídky,
při nichž nalezeno mnoho kompromitujícího mate
tiálu, revolučních proklamací k dělnictvu, aby se
spojilo se studentstvem k boji 8 „tyrany“ atd. Na
základě konfiskované ©korrespondence lze dnes
tvrditi, že plán k revolaci byl vybotoven v Lon
dývě, v Paříži, v Ženevě a v Carychul Dále zji
šténo při domovních prohlídkách, že potřebné pe
níze k bouřím universitním byly dodávány z Finska!
— 1 „Kreuszeitung“ píše o této věci: Lse-li se
diviti přísným trestům, s jakými ruská vláda vy
stoupila proti universitním rovolucionářům? Nikoliv.
Vláda musela usekati zabraniční race, jež chtěly
vésti nitky revolučních loatek ua Rusi! Proto se
z toho jen těšíme, že ae Rusku podařilo a Rigy
sajati parník „Generál Gurko“. jenž pul z Londýna
do Ruska a v němž skonfÉskována byla celá
aepoustarevolučních proklamací|

Účelnost v přírodě. Pod 400 metrů
hloubky nepronikne v moři žádný paprsek své
telný. Pod plochou tou je úplné temno, věčná noc.
Některé s tvorů, žijících v tmavých těch říších,
vyzbrojila příroda ovíticími ústroji. Brětlo slouží
jim jednak ku přívábení kořisti, jedmak chrání
tvory ty před úplnou slepotou, protože kde není

př. u bosočné ryby v jeskynich kentuckých.

OdebírejteLov....
. . OBZOR

místo dosavadního OBZORU,který33 let
v Brně vycházel. Bude vycházeti v 8
archových měsíčníchsešitech u

-————————

|

Záložna v Hradci Králové

I I Vkladyna 4,4 II
Půjčky na směnky a hypoteky s úmorem.

Uvěry stavební. — Eekont směnek a účtů.n r“
ma unud.——
K volbám
, doporučujeme tyto důležité spisy:

Ukoly sociální politiky
z péra Dr. Fr. Reyla. Cena 3 K.

Zpráva o V. všeobecném sjezdu ka
tolíků českoslovanských v Hradci
Králové r. 1909.

Sestavil Dr. Fr. Beyl. (Celé řada vážných programo
vých řečí.) Cena 3 K.

Z domácnosti sociálních demokratů.

Sestavil J. Hradecký. Cena I. řady 16 hal., II. řady
16 haj., III. fady 24 hal.

Svobodná škola.
Napsal Dr. Fr. Reyl. Cena 8 hal.

Slovo včas o právu volebním a ji
ných občanských právech ve státě.

Sepsal Fr. Navrátil. Cena 8 hal.

Objednávky vyřídí

Bisknpské. Imihtiskéma v Hradci Král

a
Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrčrspol.
v Hradci Králové.

l Sklady: KE
gap- 768stránek -8 |. vr.ka. Ň

l o vybraným cenným obsahem pošt, VII.kor Józselkčrát 15 =. — Praha,
za roční předplatné 8 K. Umělecké pří- Ferdinand tě. 48

vě lohy. Red. F. Dohnal. - - - - - - ova U. 45.—
, Vídeň-VI., Mariahilferstr.

I. číslo vyjde Výbzr nejkrásnějších proslavených obrazů 86 M
během měs. klasických mistrů 8 textem professora k. :
ledna 1911. Wellmera. V ročníku I. bude 48 obrasů Cenntky zdarma a

smistra Rafaela a Rembrandia a pře- franko
98 || ledemjích činnostía života.- - - - . :

Prosim snažně, by se v každé obcineb spolcích alespoň Nejnižší měsíční
4 abonenti získali, 5. výtisk pošlemepak sdarama. splátky.

NakladatelR. Promaberger, knihkupecv Olomouci. P. T. duchovenstva zvláštní výhody E

|

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstaršíodbornádílna pasířskéRarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stolních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů,od nej
jednodněšíhodonejak vostně).
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

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

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Milostí reride
vány.

Mečšní nádoby jem v ohmi
slatím sa ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvécené.
Vo rozpočty, nákresy i

hotové skok naukázkufranko
te zašlou.

Chudělm kostelem možnosplácet bez Hrážek.

OB“Staodporučeníačestnýchusmáníporace.“ij
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přísoň

a důvěruzávodudomácíma.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

JANSTOUPA V PRAZE,Jindřišská ul. 1.,
doporučuje:

želesné skládací po- železné mycí vakysteleod. .K 780Od.. - —
čelesnéskříňovépo- šejonnénočal E

od . „K 87— daty od K 1—

Úplné zařízená lůžka od K 88 —.:)
Skládací polní sedátka
dd... . . K 1— , ,

zahrad.aklád.lenošky Zahradní té)od... .. K 5- l
sahradní patentní svi- —————
novacízástěnyK86— =

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů

ta ceny nvláště výhodné.

Jan Movotný,
strojní kamenoprůmysl

v Újezdě Podhorním.SD
Doporučujeme



Velkozávod krej
čovský pro pány

a obchod soukenický : v Hradci

oooo0000000000

zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a fran

Král. :: | Couzských vzorů.

o00000000000oo

Josef Štěpán, |
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venatvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelon, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakoš i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a rásných předmětů venku se nalo
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku za cestovné.

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

OMY*>Závod založen r. 1898, "BB

VARHANY:st|
elektro-pueumat, poeumat. mechanické, jen
nejdokonalejší suusfavy. .

Salonní varhany i v nejmeuším„ovedení, taktéž i

všech sonstav, vše
HARMONIA důkladněs nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejivědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otavitelotví varhan a harmonii

v Staré Boleslavi.
Roxpočty a návrhy Nejlepší odporučení.
zdarma a franko. Ji | Záruka pětiletá
Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším sacho
valým varhanáém mechan. co nejjednodušeji a lerně.

Lidové Letáky
„agitační měsíčník pro katol. hnutí a pro pěstování svornosti
a vzájemnosti všech, kdož strjí na katol. a křesť. soc.

stanovisku.

Věrnýobsah.(C7 Slašnáforma.
Čts. 1.: Zhonbnost Jiberalismu.
Cls.1.: Sociální demokracie — nepřítel.

V každém čísle četné obranné a uvědomující zprávy.

Roční předplatné:
3ex. 98h; bax. 182 K;10 ex.2-20 K;20 ex. 490 K;

90 ex. 620 K; 40 ex. 820 K; 60 ex 10— K atd.

Objednávky dopisnicí na:
Lidové Letáky v Praze, Lípová 5.

Odebírejte hromadně pro své osady, obce,

0000000 :0G000G0GGGE

v Hradoi Králové,

= za 449 až 5%

Uhlí nejlepšíjakosti

Vi úvěrníspolečnost,
u (proti Graodhotelu) ::

úrok a to dle výpovědi,

co nejlevněji. :

Posíláte tím naše hnutí.

zapsané společenstvo s ručením obmezeným

přijímé vklady na knížky

4P“ Složní lístky na požádání zdarma. "PN

JEJOOOAO OE

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kopní pramen v Rakousku veškerých

koslal,pramenů
rádia, praporů. příkrovů, koberců a

kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bes velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímž levnější
ceny aš o 30%, nož věude jinde.
Jubšl. 100 lot trvání m40 Jet. vlastní čimnosti.

+
'
!

Adresování vždy doslovné se vyprobuje. ,

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí,
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitae““ v HradciKrál.

jenž založen jes r. 1908 na zásadě křesťanské|
avépomoci, za dobu svého trvání běbem necelých ,
3 Jet vyplatilv 12 případ.úmrtí celkem18.675 K,

afskav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jsko pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže i šeny od 34do A5let,
každoroční obnáší 3 K, zápisné

jednou pro vědy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, do 45 let 10K. Každý člen 80 zuvazuje, še
splatí při úmrtí spolučlena A K, jež se vyplati
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
boru za svého života osnačil.

Spolek střádá jměví pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záruku svým kmenem žijících členů, takše
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými peněsí neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové.

Dr.Fraut. Reyl, Václ. Jenšovský
předseda. Jednatel.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo.
EB „„Wzájemností mm
Se“ v Hronově čís. 186. "8

Vývoz Inčěného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zímní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky, ubrnay, ručníky ZOfÍPY na košile,
— — daty atd., překrásných modních norů. — —

mp“Výbavy pro nevěsty "08
za levné, perné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chralných uznání. — Objednávky v ceně přes 30 K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 m zbytků vkusněrozdružených=- za18K. =

bObdršíteto nejlepší! | řesť.-nociál.podmík1

FOTOGRAFIE

nejlepší při cenách nojpříznivějších dodává |

ole. král. dvorsí a komorní fotograf

J„ F. LANGHANS
mm Hradec Krélové, Adalbertinum.am

Velké obrazy od 10 korun výše.

i Skupiny rodinné.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

Paramenta. .

Ignáce V, Neškudla Syn
! (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškodly, faráře vo Yýprashtleleh)

ji doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,i
spolkových praporů a kovového máčiní
m Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

» ne na požádání franko zašlou.

ŠR Brn MÉJan Horák,
i soukenník gv Rychnově nad Kněžnou %
X zasílá na požádání vždy x

$ dle roční salsony kollekcinejnovějších druhů pravých
A vlněných látek
X své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

v zemských.
Cetmá uzmámí zvláště z kruhů vele

ma důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
X sluze méhe ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než třiceiletého působení.
Učiňte, prosim, malou objednávku na

zkoušku.

oWolejemnéelátky na taláry.
Ý Též na splátky bez zvýšení cen!

Veledůstejnémau
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+oreluje11dopo
rměiti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: mo :rance, kalichy
cibáře, nádobky, -+.énky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
utd. ové olasiní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v„irodní intenci av ohsi zlatí s stříbřínebo proti do
platku sa nové vyměňuje. Hotové
předměty ueb výkresy zasílá ns n
kázku franko bez sávuznosti kospě
Vše vsposílá posvěsoní.Práce ruční

Silad veškerýchslatých a stříbrných klinotů, jako: řetěz
madonek, kříšků, pratýuků,uáramků au. ss Motáře
protony, lab y, jídelní náčiní zestříbra pravého

1 čínského vědy nu skladě.

Stareslate, stříbro © drahokamy kupuje za uejv Šlí ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleurX685GBXče)XGaXteba Praha I,.ul. karoliny Světlé,ča 19. m



Česká banka filiálka v Hradci Král.
Centrála v Praze. Fillálká v Liberel. Expositura na Smíchově.

Vklady na knížky a běžný účet 4'|.—4%.
Eskontsměnek1faktur Velkoobchod uhlím Vadisa kauce =
Úvěry všeho druhu Z a koksem. C Bursovní obchody

Gtěnému obeconstvu doporučuje

sklad dobré hotové obuvi
Jan Metelka

w Hradoi Král.
proti Grandhotelu č. 80.

Ryze český odborn
závod.

TTFTTT an
MAL | POKLADNÁLEZEŇ|- zz 1 Hlávka,; : ; alíř círk. obrazů

: : t v léčivých účincích pravého = 'fungojící pneumatiky se všemi jes . : , < .
možnýminovinkamidůstojo. českého medu, jehož hojné (| Praba— Král. Vinohrady
kléru i.slavným patronátním zásobySe zárukou neporaženosti JA Puchmajerova ul. 68.,

úřadům doporučuje | = doporačuje v levné ceně —:: L | . doporačaje veledůst. duchoKarel Č ek, m /, venstvu
(dříveB.F.p) Jos. „JELÍNEK, oltářní obrazy, kříž. cesty

zavod stavbu varhan
a harmonii v Hradci Král, na podsíni.| "i " plátně,Booneon provedení,

POLIČKA (ČECHY)|! 30600G00G0C0BGGGGGGKC | Nákresi nory fraako.© Nejlepšídoporučení.

| ZÁLOŽNÍ UVERNÍ ÚSTAV
: ZALOŽENR.1868.. V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868.

Akciový kapitál K 15,000.000—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. © Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

M jm

, , Přijímá vklady na běžný účet, vkladní kníšky a pokladn. poukásky na úrok a4 =Ko
Daš důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní kníšky a složní lístky poštovní epořitelny zdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY.

Koupě aprodej osnnýchpapírů nkládaních,losů, rent, doris,valut skl.
ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.

Provádí veškeré obchody do bankovnictví opadající, jako: Úvěry všeho drubu. — Fisancování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadis a kauce. — Eskont faktur a eračnek. — Bursovní rozkazy na k
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem sprovým. — Výměna kuponů. — Iokasso tažených Ú

papírů. — Promessy. — Správa cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre- kky, ditivy. — Rembourení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho druha.
5 Skladiště spojeno Zolemnišníkolejí s nádražím. —Výhodaroexpodice. —Informační oddělení. — Úement, So

DO sádra, strojní oleje, potroloj a cukr. DO

UHELNÁ CENTRÁLA
dodávávoškoré druhy uhlí. —Anglický, bolgiský, vesttálský a slezskýamthraait. Koksyslezské a svalehoviský. —Bikoty. M

PEPEU

Folečsn:HradoeKrálové č. 9 a 29,Praha č. 4500,Somílyč. 21, Turnov č. 27. k
Felegr. adresa pro centrála, jakež | veškeré filiálky: »Kralobankac.
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Majitel: Pelitieké družstvo tiskové v Hradel Králové — Vydavatel a sodporědný redaktor Antonia Poohmea. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradel Král.



Volební hlídka.
Přátelé! Jak Vám všem jiš snámo, roz

pustile vláda Bienerthova říšskou radu a vypsala
nové volby na úterý 18. června, užší pak ku doi
20. června 1911. Rozpuštěním parlamentu dosábla
vláda tobo, co chtěla: zbavila se parlamentu, po
volila si rozpočet dle $ 14. až do konce roku 1911
a co blavoího, nemusí provádět a uskutečnit sta
robní a jovalidní pojištění lidu (děloictva, živnost
nictva a rolnictva), po oómž 10 milionů chudších
lidí v Rakonsku volá a tonží a ku zabezpečení
svému je potřebuje. K tomu všemu dopomobli
vládě Bienerthbově čeští agrárníci, kteří pomáhali
parlament rosbíjeti a tím vládě vám tak nepřá
telské přímo du rakou pracovali, vzdor tomu, že
tím trpí široké vrstvy lidové, volající po svých
právech a domábající se zlepšení svého postavení.
Český lid musí proto <účtovati jak 8 nepřátel

skou vládcu barona Bienertha, tak i s nepřáteli
lidu a lidového parlamentu, sgrároími poslanci.
Proto musí i naše česká strana křesť.-sociální
aúčastniti se těchto nových voleb a proto také
postaví kandidáty své jak ve všech skapioách
venkovských, tak i ve akapinách městských. Aby
chom však při volbách těchto Čestoé obstáli, aby
chom nejen svých 7 říšekých mandátů udrželi, ale
i nových získali, je nanejvýš outoo, aby všichni
naši důvěrníci, stoupenci a přátelé chopili se co
nejásilovněji práce a agitace a k volbám těmto
náležitě se připravili. I Nejdůležitější prval po
vinncet všech našich důvěrníků, stoupenců a přátel
jest, aby ihned v každé obci zhotovili 8: sami
soupis našich voličů a těch, o nichž Ise předpo
kládati, že našebo kandidáta voliti budou; volič
ské právo do říšské rady má každý 24 roků starý
muž, který 1 rok v obci nepřetržitě bydlí (tedy
nejméně od 12. června 1910) a nebyl trestán pro
nějský přečin Či zločin ze ziskucbtivosti spácbaný
(krádež, podvod, podvodný úpadek atp.). II. Nej
důležitější drubou věcí je dávati pozor v obci, kdy
voličské seznamy u obecního úřada budou vylo
ženy a kdy vybláška o vyvěšení tom na obecní
tabuli vyvěšena bude. Kdo by ve voličském se
znamu správně (křestní jméno, příjmení správně)
zanesen nebyl u kdyby o právo své v reklamační
lhůtě ládenní se nehlásil, ztratí své voličské právo
a mobode moci dne 13. června 1911 voliti. Obecní
úřady někde jíž počaly, ačkde počaou v nejbližších
doech vykládati voličské seznamy a obecních úřadů
a proto prosíme, byste bedlivě prohlíželi obecní
tabule a návěstí, zda tam visí již vyhláška o tom,
še voličské seznamy jsou ode dne vyvěšení vy

po 14 dnů vyloženy u obecního úřadu k ve
řejnému nablédnutí. Jakmile voličský seznam u
obecního úředa vyložen je k veřejnému nahlédoutí,
masite v každé obci ihned jej probládnouti, zda
v něm není některý náš příslušník strany či stou
penec vynechán. Pak-li by byl někdo ve volič
ském sosnamu vynechán nebo nesprávně zapsán,
musí ve lhůtě roslamační, t. j. ve lhůté 14 doů,
kdy voličský seznam byl vyložen a vyhláška o tom
vyvěšena, své právo reklamovati. Učiní to as tako
výmto podáním: „3

Slavné o. k. okresní hejtmanství!
K volbě říšského poslance v soudním okresu

kolínském jsem i já podepsaný Váciav Šantrůček,
rolník v Nové Vsi č. 4 oprávněa. Jsem 324roků
stár, v obci déle než 1 rok nepřetržitě bydlím a
jsem zachovalý. Jako doklad přikládám domovský
(neb křestní) list (vojenský pas či vojenskou knížku
atp.) A konskripění arch.

m proto, abych v seznamu voličů za
obec Novou Ves dodatečně byl zanesen a aby mně
doručena byla volební legitimace s hlasovacím
lstkem.

V Nové Vai, dne 15. dubna 1911.
Václav Šantrůček.

Když je reklamace po celé šířce archu kan
celářského papíru nopsána, složí se arch po délce
Ba půlku a pak zevně po pravé straně se napíše
tak zvané rubram tohoto znění:

Slavnému
c. k. okresnímu hejtmanství

v Kolíně!

Václav Šantrůček, rolník v Nové Vsi čp. 4
okr. Kolín
reklamuje své volebsí právo k volbě říšského po
slance, jež se koná dne 18. Června r. 1911.8přílohou<

Reklamace tato se e a může v ní
býti reklamováno i právo volební více osob do
voličských seznamů nesanesených z jedné obce.
Reklamace nejlépe podat osobně nebo rekomando
u © k. okr. hejtmanství.
0« Pelební komisař ustanovaje se z vo

Hěů dotyčného volebního místa. Ten ustanovuje
k d l běhCo

méně neš
miso.

| jmenuje tří, v obelch, které mají

-Má povianostdbáti:opořádekpřivolbě
obyvatelův, dve členyvolebaí ko

volbu komisaf sám. Nemá vósk práva ani agitovat
ani oátlak činit na voliče.

Volební komise. Obecní výbor zvolí tři
členy volební komise; v obcích, které mají méně
než 10.0 obyvatelův, volí obecní výbor jen dva
členy volební komise. Volební komisař jmenuje
též tři členy, nebo dva Členy v menších obcích.
Tito svolení a jmenovaní členové volební komise
svolí si sedmého (v menších obcích pátého) člena
volební komise. Kdyby aci při druhé volbě sedmého
či pátého člena volební komisa nedocílilo se vět
šioy, jmenaje volební komisař i tohoto sedmého
či pátého člena volební komise. Členové volební
komise musí sami míti volební právo. Komise vo
lební svolí si pak ze sebe avého předsedu. Při
rovností hlasů rozhodaje los, jejž táhne volební
komisař. ©Voleboí ©komise rozhoduje většinou
hlasů: a) o platnosti odevzdaných lístků hlasova
cích; b) je-li učiněna při volbě námitka proti to
tožnosti některého voliče; c) namítá-li se, že volič
v listinách volebních zapsaný po skončení rekla
mačního řízení volebního práva pozbyl. Námitka
proti totožnosti voliče a oprávněnosti k volbě
může býti učiněna i od volebního komisaře i od
členů volební komise i od každého vuliče ústné
neb) písemně, zvláště však od důvěraíků, jež ai
jmenovati voličové mají právo. Tito důvěraíci
mají právo býti ve volební síni po celou volba.
Jaou-li námitky podávy, přeruší se vo.ba až do
rozhodnutí komise volební, Jména důvěrníků třeba
před volbou eděliti okresnímu hejtmanství.

Volba. Jen legitimací opatřený volič má
přístup do volební místoosti. Jakmile lístek odevzdá,
má odajíti. Za volby nesmí se ve volební síni ani
v domě, kde se volí, ani v nejbližším okolí ko
nati volební řeči a nesmí se agitovat. Volba po
číná ustavením volební komise Kdyby se volební
komise £ jakékoli příčiny neustavila, řídí volbu
volební komisař. Komise má se přesvědčiti, e-li
volební osudí prázdné. Na to odevzdají lístky hla
sovací členové volební komise. Pak volí, t. j. 0
devzdávají vyplněné volební lístky ostatní voli
čové. Každý se musí vykázati volební legitimací.
Předseda přijme od voliče volební lístek složený.
Přesvědčí ge, není-li najednou odevsdáno více
lstků a lístek složený vloží do osudí. Rozdělati
volebního lístka nesmí. Jména voličů, kteří hlasy
odevzdali, zapisují se do zvláštního seznamu,
který se vede dvojmo, w to od zapisovatele a od
jedaoho člena komise. Volbakončí v ustanovenoa
hodinu. Voličové, kteří jsou v tato dobu ještě ve
volební síni, mugejí býti ještě k volbě připuštěni.
Jen ve výjimečných případech může býti doba
volby prodloužena, po případě na druhý den od
ložena. (Na př. když v obci vypukne požár, přijde
povodeň nebo jiná živelní pohroma.) O prodloužení
této nebo odložení volby rozhoduje volebaf komise
sa souhlasu volebního komisate. Odloží-li sa volba,
mu:f se volební osadí zapečetiti.

S kým půjdouorganicovaní něltelé
ve volby? „Věstník“ č. 26 us úvodním místě
zmiňuje 8e o rozpuštění parlamentu a nových
volbách. Praví: „Národní učitelstvo má málo
příčin želeti tak neslavně končícího parlamentu.
Měli jsme tam málo opravdových přátel. Těch
několik laciných alibů, klamných nadějí, jimiž
jeme byli živeni, tím nám umírající parlament ne
přiroste k srdci. Naopak. Leč bade po nových
volbách lépe? Bude — nebade. V první řadě zá
leží na nás samých. Buďme si toho vědomi, že
budoucnost naše leží ve vlastních rukou...
Starých zkušeností dlužno zdůrazniti, že nesmíme
totiž slepě každému věřit a zadarmo sloužit. Ná
rodní učitelstvo nesmí býti nadále ani bezděčnou
hříčkou politiky říšské.“ Nám organisovaní učitelé
nikdy uesloužili, my je také lacinými sliby a
klamnými nadějemi neživili, tedy platí roshořčená
nálada organisovaného učitelstva stranám pokro
kovým, kterým učitelstvo dělalo opravdu slepého
berana. Pokrokářské špihaly nejvíce sklamala
strana agrární Framarovy „Učit. Noviny“ dae
12. dubna hudou podobnou píseň: „Na české
ačitelstvo nebere se v „české politiee“ prašádný
obled. Nepravíme, zda je to vinou učitelstva či
českých politiků. Pravda však jest, že ustavičně
voláme k českým politikům o pomoc, k poslancům
nejrůznějších stran s. nejrůznějšími názory na
školství, na učitele a jeho postavení, oa drahé
straně však zůstáváme hodně oplati nad politi
ckými stranami, ponecháváme možnost nejrůzněj
ších výkladů o svém poměru k nim a urážíme
tek účinky svých styků e nimi. Dosad skoro
každá akce, k níž učitelstvo pozvaloposlance,
končila kocovinou. V Praze n anec na své
vášné a opravdové půdě, nýbrž doma,ve svém
okresu, a tam jsou učitelé jeho voliči, tam má
(míti) mravní moc nad jinými voliči. Nechceme
tim říci, že by mělo očitelstvo ohtít každého (na

př. i klerikálníhonebo klerikálně srárího) Beolance sískati pro své požadavky, ale že by
pracovati k ovládnutí okresu jinou politickou mocí,
přísnivější. To by ovšem žlo po jiných cestách,

nešli jest nízká demag gická agitace nebo „šlágry“
oblupajících plátků Vliv mravaí mo21. politi ské
maosilby vycbézeti z ačitelských spolkových těles
i z učitelů samých. Ovšem opět ne tak, jako Si
vedla jistá jednota, která prostá vyzvalu poslance,
aby sdělil, co jeho „strana vykonala pro uči
telstvo“ . . . Malé úctě se těšíme v našich poti
tických stranách | Jsau v nich asi tři učitelé
poslanci (Slavík, Trojan, Lysý), ale pro Školství
a zejména pro ačitelstvo co který z nich zna
mená? Totiž: příslaěné atrany postavily tylo
učitele «a kandidáty jako příslošníky avých stran,
ne jako učitele. To víme. Avšak každá z nich
pomocí jich učitelstvo získává. Tam pak, kde jde
o Školství, jsou i tito učitelé odkopauti jako
ostatní všichni. Pro řídícího učitele Siavíke. ne
měla agrární strana jiné práce nažli náč:loictví —
v pojšťovně dobytka! Nechceme, aby učitel
poslanec, zvolený ns program jisté atrany, pro
vozoval „učitelskou politiku“, jež se jinak netěší
přízní jeho strany. Nelze ale také připustiti, aby
tito učitelé byli volavkami . .. Snad jsme tímto
nedostatkem ohledu i sami viani, Vynikáma nebo
aspoň známe věci, které bychom jak) ačitelé
znáti měli? Zejména věci, jež jsa podkladem
politické práce? Zfízení státaí, zemské a vetejné
vůbec? Není i náš program politický založen na
nejasném a prázdném češství? Nejsme těmi, kteří
voláme k cizím národnostem po ochraně Češství,
sami nepracujíce? Nejsme příliš ploi češství 4
nenávisti k říšskému zřízení — tak plni té ne
návisti, že se až stáváme neschopní porozumět
poměrům/ Nebylo by účinnější aspoň poněkud Se
snížit a bledět docíliti, co se docíliti dá? Ive
školatví, třeba z Vídně? A což zkusiti politika
jednou mozkem a ne plicemi? Zvláště pak ve
Školství? Dnes jsme ve slepé a'ičce, pomoci si
nemůžeme. A tak Čekáme na milostivý rok. Co
udělat, aby 8e dostavil okamžitý úspéch, těžko
říci za označeného našeho poměru k politickým
stranám. Když už si necháme klidné říci nesmysl,
že změna $ 55. říšského zákona byla by na újmu
autonomie semí — pak už si musíme nechati
všechno říci a opravdu. čekati a čekati, až —
ministerátí, militarističí, fímětí i trampetoví
sutonomisté vyožejí učitelstva v | případných
zemských volbách a znovu je odkopaou.“ —

Udržalo lidovém parlamentu. Dne
17.t. m. řečnilUdržal v Opatovicích.Die „Nár.
Politiky“ (ze dne 18. t. m.) pravil 8 důrazem:
„Áno, my vědomě, na základě uvážení a přesvěd
Čení pracovali k rozpuštění říšské rady, my vě
domě a v zájma zdravějšího aspoň parlamentarismu
zabíjeli parlament, který ničeho lidového neměl
a který byl paskvilem lidového parlamentu, po
něvadž pracoval, jen když vláda brozila jeho roz
puštěním, aby tak u jedněch poslanců vyvolala
obavu před případným nezvolením, u drahých pak
strach. že nebudou míti diet. (Hlačoá pochvala a
potlesk a stoupencův agrárních )“ Ovšem Udržal
neřekl, že agrárníci sami pustili se do dvou bez
výsledných obstrukci, takže naposledy byl Udržal
rád, když mu pomohl Krek « louže. Paskvilem
lidového parlamentu byly legrační řeči o koních atd.
za obstrakce. Paskvilem lidového parlam“atu bylo,
že jeho místopředseda Zázvorka dle způsobu
uctivých byrokratů sekal veliké komplimenty před
německýmia maďarskými velikáši, kteří naší ná
rodnosti ničím neprospěli, Paskvilem lidovosti
zde bylo. še v parlamentě zasedali ti čeští agrár
níci, kteří malé řepaře (tedy lid) zradili.
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T Pro májové TY© pobožnosti $

= právě vyšla
májová kázání

vldp. gymn. prof. Fr. Kohouta v Čáslavi:

České drahokamy

v koruně Královny nebeské,
32 rozjímání májových ze života českých

patronů.
Rozsah 161, tiskových archů velké 8, Cena
1 brož. výtisku K 280, frankovaně K 3—.

Objednávky přijímá a hned vyřídí

ZOS04088|ls čdkokě



Kostelní právo
pozlacovačské a řezbářské,

seovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULHEC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Cefná uzmáné od vid. úřadů duchov. k disposici.

Nejnovější příklady agrárnického
hospodaření.

Bylo velice charakteristické, jak agrární
tisk malomocně spílal, když katolický „Štít“
uveřejnil přesně doložené zprávy o nepořád
cích v drožstvu německo-brodekém. Ale na
jednou nová veliká rána, nepočítáme-li ani vel
kodefraudanta agrárního Nonfrieda. Dle zpráv
národně sociálního tiska v sgrárním skladišt.
družstva pardobském za 6 let hospodaření či
nila ztráta 87.000 K. Předsedou družstva byl
V. Udržal, bratr poslance Fr. Udržala. Notno
sde uvésti předem slova, která dle „Venkova“
(ze dne 4. dubna) pronesl Udržal dne 2. dubna
oa schůzi v Pardubicích: „Ten, kdo není hotov
nésti těžké oběti, kdo ge nenaučil podřizovati
vědy a všudy zájmy osob % stran
všenárodnímu, ten, není schopen nejkrajněj
šího odříkání, když se jedná o jeho já, ná
schopen obětovali mnejkrajnější: Ten af se neodva
žoje ocházeti o přízeň voličetvall . . Jen ten,
kdo je hotov nésti oběti a kráčí s tímto pře
evědčením, může kráčeti k pravé metě.“

Tak mluvil Udržal za velikého nadšení
agrárníků. Ale lidem, kteří mají trochu širší
obzor, hned tanulo na mysli: „A což ta řepa
Udržalova rodu, kdy malořepaři nesázeli 9“ Jak
se hodí k těm krásným slovům o nezištnosti
praktické jednání?

Ale ještě něco významnějšího! Když po
elanec Udržal shledal, jak se v družstvu par
dubském hospodařilo, řekl spravedlivě: „My
jsme saméagrární heslo, sgrárnictvím oplýváme,
alekaždýs náschosjensevšehotěší a kořistit.“

Nespěchali jsme © uveřejněním tohoto
upřímného (a nota bene pravdivého) projevo,
čekajíce, co houknou agrárnická hrubá děla.
Ale ta byla tiše. Jak se srovnávají slova Udr
žalova, pronesená o agrárním družstvu, s tím
kazatelským tónem o nezištnosti, jak bylo sly
šeti na schůzi voličské?

Udržal se zapíral, odříkal a obětoval ve
lice málo. Prášek ještě méně a Zázvorka
nejmíň. Udržal však, který se snaží bašty
agrární poslliti, přece svým přísným vyston
pením nechtě: škoditi velkodietářům z tábora
vlastního. To by býval raději předem prosadil,
aby se svých faukcí vzdali. To by byl nemlovil
tak ostře v Lounech proti Bergmanovi, a ve

odeuzovaly ostře Práška u Zázvorku, dalo by
se to vysvětliti. Ale co říci, když agrární tisk
surově upílal tém, kteří se odvážili konstato
vati o agrárních dietářích pouze holou pravdu?

A sotva veřejnost česká měla kdy tu

správu ztráviti, jiš oznámily (minulý týden)„Selské Hlusy“:
„V hospodářekém družstvu ve Žďáře zji

štěno revisí, že schání na 90.000 X.! Družstvo
žďárské bylo pod komandem agr. posl. Sáblíka,
který nyní vino zvláštními letáky svádí na
lidoveckého posl. Růžičku z Matějova. Ťenzas
usvědčoje poslance Sáblíka. Mezi rolbictvem
na Žďársku je ohromení! Sáblík dobyl mandáto
lživým útočením na p. řed. Sobotku pro druž
stvo náměštské a zatím — má Sáblík, patron
pokrokovébo rolnictva — za krkem 30.000 K.

ká omn DA západní Moravě nyníte7“ Nejnovější opráva však sní, še schodek
obnáší na 46.000 K.

Jest ještě v čerstvé paměti, jaký ryk byl
způsoben ve Žďáře od najatýchindividaí proti
missionářům. Bylo od soc. demokratů a jiných
volnomyšlenkářů prudce rozkazováno, aby 8e
neopovášili missionáři v katolickém kostele
mlaviti. Taková tyranie protináboženské jest
v tomto čase něčím ohromojícím. Snad kato
líci někde zakasují rabínům a pastorům v je

jo vlastních chrámech kásati? Ale proti poojným mužům katolickým, kterým se nad to
všecko nedala dokázati ani nejmenší zná
fanatismu, řádilo se jako proti zločíneům.
sionáři se vyháněli jako psanci; seštvané davy
myslily, že vyhánějí korropci. A satím pro fa
natické řádění protikatolické volnomyšlenkáři
městštíi venkovštíanineposorovali,jak se jim
rostahoje přímo před obličejem korrapce aku
tečná. Jak se tenkrál opval agrární tisk proti su

o pi“ . . | l
"lomne“ a zátím análvěděli, jak vyhánějí
poctivost.
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A jest snad již koneo nejnovějším hospo

dářským nepořádkům.ngrárním ? Nikoliv. OblaŠuje se panama nová. V Kostomlatech pod Ří
pem v agrároím spořitelním a bospodářském

spolku Bošao se tak, že schází přes30 000korun. Společenstvo zapsáno jako „s ručením
neobmezeným.“ V čele stál výbor samých pev
ných agrárníků ; pokladník Josef Vorlíček a
předseda dozorčí rady Jos. Svoboda byli velice
horlívými agrárními agitátory. A nyní shledali
tři revisoři, če ve spolka bylo hospodařeno
nepoctivě jit od r. 1905. Svoboda místo rovi
dování financí strany proklepával s posuzoval

horlivěhospodářstvíjo jiných."tatně jiš první agrární vůdce,
učitel E. Hrubý. Jako přední bojovník řepařů
proti cokrovarům vzal úplatek 2000 zl., načeš
stal se zrádcem řepařů. Poblaváři o tom konsko
věděli, ale kandidovali ho přece jak do zem
ského tak do říšského sněmu. Když věak Hra
bý sabal po tučiém sousta, které bylo určeno
pro Kubra (6000 K ročního platu), ta teprve
se veřejně vyčtla zrada Hrabébo, čímž byl
tento „odkráglován.“

Málo český semědělec bes obavy svěřité
výmos svého velikéhodření sištným sobcům ? Vědyt
přece jest patrno, že při rozdělování výnosných
fonkcí agrárníci mehledí tak ma spolehlivost a
rysí poclivost jakospíše na hbitý aohytrýagi
fační jasyk. V několika málo nedělích tolik
nově objevených nepořádků! Pánové, kontro
lujte napřed důkladně své vlastní finančuíky
a pak teprve mluvte o sobectví stran jiných|
Z našich předáků nenahromadil kapitély s or
Gapisační činnosti nikdo.

6hcefe 20ofhodněošatitiP?
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmira«)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEN.=
Proní český uasllatlsbý vóvod| svubenného vboší
dtm sel. r. 1876. 890

am ICuptosi za K 1-70důkladnýople mmm

»ZRCADLO POKROKOVÉHO TISKU.«

Objednávky vyřizuje Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové

Hospodářská hlídka.
Kde jest jádrem zomědělského

stavu? Mamiči lidu soaží se namlouvati, že
ochranou semědělství podporují se nejvíce velko
statky. Všimněme si však výmlavných číslic!
Z úbrané výměry plodné půdy orné v Čechách,
celkem asi 2,621.890 ha obnášející, náleží malým
a středním zemědělcům2,145 660 ha, čilí celých
820/, a velkostatkářům (přes 200 ha) pouze 476
tisíc 230 ba, tedy pouze 189, Z celkové vý
měry luk v celku asi 520.791 ha obnášející,
vlastní malí a střední zemědělci406 873 ba, tedy
celých 79*/, a velkostatkáři (přes 200 ha) 144.418
ba, tedy pouhých 21*/,. Tato čísla ukazují jasně
a sřetelně, že pánem plodné půdy, pokud somě
dělskyv Čechách se obdělává, jest malý, nejmenší
a střední rolník, a velkostetkáři mají pouse ne
patrný zlomek v držení vlastním, a i ten alomek
jest z největší části pronajat, a proto slomysloou
jší, na oklamání zemědělského lidu vypočítanou
můžeme nazvati tvrzení, že by ochrama našeho
domácího zemědělství prospívala pouse velkostatku
a byla na škodu malých zemědělců. Ovšem lesy
jsou zase ©ponejvíce majetkem velkostatkářů,
v jejichž rukou nalézá se 72*/, celkové výměry
lesů v Čechách, kdežto v rukou malých země
dělců a venkovských obcí jest pouze 28, všech
lest v Čechách. Ovšempřipočítáme-li k polím a
lukém i celkovou výměru lesů, vidíme, že v pro
centech poměr poněkud by se aměnil a obaášel
by u malých zemědělců asi 68/,, n velkostatkářů
kolem 37*/, úhrané výměry povšechné plodné půdy
v Čechách. Než ochranná opatření zemědělské
týkají se více plodin polních a lučních, čili pol
ního hospodářství a méně hospodářství lesního,
a tedy vědy každá hospodářská vymoženost pro
spívá daleko více malóhu stavu zemědělskému,
nežli velkostatkářům.

HNilovníkůmzvláštnosti sadařských
doporučujeme pěstování jemných odrůd tabulových
v brncích nebo kbelících. K tomu účelu 1—2roční

láňky rajčat (Pr. M. Parides) pro jabloně,
onle pro hrušky, plané trnka pro alívy, maba

lebka pro třešně, trnka damasceska pro broskve,
traky pro meruňku se spojují či kopulují s jara
na místě. V jeseni se štěpky vyberou, skrátí a do
těžší hlíny kompostové nasadí v hracích, okolo
20 cm. širokých. Hrmce zapastí se do semě a
pokryjí setlelým hnojem. Na zimu Ise stromky
ponechati venku, ale lépe je, dámo-li je do mist
nosti nějaké, arcit netopené, ba stačí obyčejná
kůlaička dřevěná. Po třech letech se vyklopí, hlína
se poněkud odstraní a stromek do čerstvéaponěkudvětšíhohracezasadí.V těo0 vý
bonky zaštipují a v jeseni větvice přerostlé skrátí,

přebytečné vyřezají. Letorosty se zkracují na
1—8 pupeny. Stromky v době vzrůstu občas sa
Mvají se tekutým boojem. Takto lze i v nejdra
nějších polohách pěstovati nejjemnější a nejran
nější ovoce na malé prostoře.

Koroptve ma polí nonejí hospodátivýborné služby jako — policajti. e jeký červík,
mlžík, slimáček, bousenka, brouček, kuklička, sr
níčko plevele, zmisí ve voleti jejich. Jsou vědy při
dobré chuti, nepobrdoou bohatší kořistí a od jara
do zimy neúnavně čistí louky a nivy, čímž pro
kasují bospodáři neocenitelné dobrodiní.

© skotu v Argentině. Územíjihoame
rické republiky Argentiny zabírá celé S miliony
čtverečních kilometrů a žije na něm obyvatelstva
tak málo, že na 1 čtvereční kilometr přichází
pouze 1'/, obyvatele,kdežto přisvém míraén pod
nebí uživiti by moblo snad třistanásobný počet.
Skot přivezl do Ameriky už Kolumbas. V Argon
tině na travnatých nivách úžasně so rozplemonil.
Ale dlouho žil téměř sám oa sobe odkázán. Lidé
se zmocňsvali dobytka spíš lovem nešli chovem.
A zožitkovali z ulovených zvířat jen kůži, rohy
a lůj pro vývos; teprve později vyvážena též vina
a lůj ovčí. Za čas spekalanti skupovali za babka
ohromné pampy a na nich chovali skot. Dra tři
skotáci, gaučové či peoni na koních doblíželi na
tisíce kus dobytka. Měl-li se skot Částečně odpo
rážet, gaučové chytali jednotlivé kuay lasem. V Ar
gentiné se teď pěstuje ve snačaé míře pšenice.
Výnos půdy mohl by se zvýšiti tak, že by ee
odtud mohl snad zásobovat cslý avět. 8 dobytkem
se nyní dělají zoamenitější obchody. Na jatkách
se poráží po továrnioku, vše jde parou. Zvíře je
savlečeno do úzké chodbičky, kdež kyjem byvši
usmrceno ihned se Čtvrtí, a práce další rozdělena
Jest na zvláštní dělníky, s nichž každý jen jistý
druh práce vykonává. Jeden dělník od rána do ve
čera zbavuje poražený kus krve, jiní zvíře stahují,
odděla,í blavu, vaitřoosti, vybírají kasy ke kon
servování, jiní odstraňojí tuk, kosti. Skutečné to
vároy se tu vyvinuly, kde vše se zužitkuje.

Fazolová polévka předělvýživnostívšechny jiné a e chlebem na sádle omašeným nahradí

všeliké pokrmy masité. Vaří se z fazolí přes nocmočených. Voda ae ráno sleje, nahradí čerstvou a
v té fazole rozvaří so na měkko. Pak se vše sítem

prosadí a jíškou čili podlitou sásmaškou zavaří.ezitím se na kostky pokrájí sastaralý chléb,
trochu posmaží na másle nebo sádle a do hotové
polévky přidá. Toť znamenité polévka postal. Roz
ředi-li se hověsí polévka třebas od včerejška a
svaří s jíškou ze čkvařených kosteček slaninových,
mariánkem okoření, získáme chuteou polévku pro
doby obyčejné.

Jak te vlastně myslí agrární po
hlaváři s malými řepaří ©„HlasyVenkova“
dne 7. dubna zvěstají: „Sohůze řepařeké organi
sace hradecké konána v sobotu doe 1. dubna
v zasf. sími okresu. Schůze definitivně akončila
otásku pěstování řepy. Cukrovarníci sa šádnou
cenu nechtějí cenu 2.10 (2) K zvýšiti a problásili,
te je to jejich poslední slovo. Smlouvy uzaali
odské. Na ponižujících emlonvách, o nichě jeme
psali, se přece neodvášili trvati. Schůze přijala
tedy cenu 2.10 (2) K, ale je řepařům

ten af omezí co nejvice. Ještě je možnost svýšení
ceny! Je to v našich rukou, řepaři! Omezite-li
pěstění na nejnižší míru, přidají cukrovarníci sami.
Dovosy ponechány ku projednání místním ní
sacím.“ To doporučení uš malořepaři velmi dobře
znají. Vědyť přece jednou nebylo jen doporačeno,

ale od agrárních pohlavárá přikásámo,aby
se řepa mesásela. Předem problašován za prašivou
ovci takový řepař, který by se odvášil jednati
proti zákazu. A Prášek, Udržal, Zázvorka? —
Vádcové hnutí leckde sázeli vlas
neš rok předtím, Jeastliše se nyní místo příkazu
pouze „doporučaje“ řepu nesázeti, tu nastává
Ještě větší možnost, že bohatí topaři na úkor men
ších poslušnějších toto doporučení prolomí. Nadto
neklerikální „Loumské Hlasy“ dae 14. dubna sdé
lojí: „Agrární generálové zuří, še jsme po sáslose
odsoudili jejich prorada ma malých řepařích a
myslí, že tento zločin zamaskují, budou-li jiné vi
niti z nečestných skatků a křičet „Cbyftte ho“,
aby se zatím zapomnělo na mě. To však jest Re
možno a sůstává faktem nezničitelným, že lidé,
kteří po několik let, aby nalákali domkáře, křičeli
dryúčnicky: „stejná cena pro všecky“, podepsali
letos následující odstavce smlouvy 8 cakrovaralky:
„Ohledněoemy tém, kteří pěstují přes 100 měr
řepy, ponechává se oubrovarům solná ruba.“ A to
že není prorada? Vědyť ještě den před prodejem
protivně a farisejsky vykřikovali, že kardinélaím
požadavkem řepařské organisace jest parita, t. j.

stejnácena a ko podmnapř Sbřitoe jenžekóyikrovary na tuto sku nepřistoupí.
došlo k jednání, tau se pánové „omluvili“ a pode

j méněcennost malorolníka s domkáře. A dom

si tento účet věrolomaosti a srady vyrnvsai.

Te dobapřijde. Ostatně jest otáskou, sym byliletobní dohasovači pověření. Aaiž b 00 po
sastavovali nad legračním číslem 10iiňioat g(!)
řepy, kterou nabíseli páni + Praze, ,

žena leadvLounechprodávali"WWanižby
mělí nějakou orgasitaci u poadvadě ade
vůbec Orgasisace není a níkdo se mostaral, aby



byla a čepu skatečeě upeala. A že už není ře
peřské orgenisace, jest bospodářskou škodou
celku, zavícěnou ovšem nesvědomitými vádci. Jaká
te tedy děje vová hra s malořepaři? Věade jinak.
Proč pro letošní rok nebyla stanovena všade do
hoda stejná? Agráraí vůdcové se chlubí, k jek
veliké elle přivedli sdrušené rololetvo a nyaí fe
pařeké sdružení netroufá si vystoupití proticakro
varám jednotné, důsledně a 4 týmiš požadavky
ve všech krajícb.

BRozšiřujte "UB
spis dra Novotného:

| Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiekárna v Hradoi Králové.

Sociální besidka.
Z tábora see. demekratickéhé. Bývalý

posl. soc. dem. Petr Cingr oznámil sem. vý
bora českoslov. 800. dem. strany ve Slessku,
že přestává býti členem strany autonomistů.
Zajímavý je doprovod, který Prokešův „Dachb
Času“ k dopisu Ciogrova připojaje: „Když
Jsme četli dopis ten, jimž Petr Cingr apácha:
na celé své dosavadní činnosti a celé minu
losti aebevraždoa a na své cti harakiri, pomy“
alili jaune sí to jediné! [ ty, Brate! A s honsem
odplivli jsme si nad bídáctvím sekretářů, kteří
starého veterána, Petra Cingra, k tomuto kroku
dohnali. Opakujeme, dohnali. Neboť víme, že
snad v celém životě, ač Ciogr mnoho trpkostí

-sašil, nebylo mu tak trpce, jako pří psaoí do

p jímš účtovsl a celou svou mminalostí"Třicet roků byl příslušníkem českoslovanské
sociální demokracie, stál u její kolébky, trpěl
pro ni moka a broznou persekoci a nyní, na
roskaz panovačnýchsekretářských potvor, masí
ji jako zbabělý desertér opustiti. Zločin spá

-chali sekretáři na Petra Cingrovi. Vyožili jeho
úctyhodného stáří a stísněných bmotných po
mérů a a ďábélskou rafinovaností sí řekli:

Cingr musí dělat, co my chceme. Zvánec,a to
dosti okrovný Švanec, od Unie a mandát sa
slezské obce by ma vzali, kdyby movešel na

„jejich podlý plán. Nakřivdili se mu dost. Brda
ma způsobil v fivotě snad více bolesti, nešli
kdo jiný, ale nejobarnější zločie spáchali ne
něm tím, še jej k toma kroku donotili. Případ
ten řve přímo a úkasoje, že centralističtí ve
kretáři jsou největšími ničemy pod sluncem,
jimž nic není evato. Dovedou člověka hmotně
ničit, mravně vraždit a ještě se ty potvory při
tom tváří, že tak dělají ve jménu nefalšovaného
socialiemn.“ A tací lidé se ohlabili, jak pé
stají liduvost, volnost a bratratví! Tito lidé
tvrdili, še z reformních stran jsou nejlepší.

Hlasatelé bratrství mezi sebou. Žaloba
„autonomisty posl. Vaška proti Nádvoraíkovi
byla odročena, ješto soudpo novém přelíčení
před okresním soudem vBrač doe 12. dabna
roshodl se postoupít spisy státnímu návlad
oictví pro zločiny křivého svědectví, s nichž

„jednotliví „soudrazi“ bylí podezřelí. Tedy ani
křivého svědectví jeden proti drohému 80 ne
štítí „soudrazi“ a blasatelé „bratrství“| Jaké
zbědované, nelidské poměry panují mezi s0u
druhy, svědčí výroky jednotlivých svědků:
Edvard Doubek na otáska, zda bylo některému
autonomistovi, po případě šalobci se strany

-centralistů vyhrožováno, praví: „U nás v Hu
govicích je to na denním pořádku, tam 5e vy
basuje a fackuje o sto šest. Když jsme si sa
kládali svou skopinu, chtěli nám ji centralisté
rosbít. Hostioský je vykázal a tu rentralista
Vacíř, který byl také členem depatace z Děl.

-domu, šel domů, ovlékl si kabát a s vyhrnu
tými rakávy vzpíral se na dvéře.“ — Svědek
red. Tusar udává, še jednoa přišla před půl
nocí do redakce „Rovnosti“ deputace čítající
asi 60 osob a způsobila tam divokou výtržnost.

„Bylo mu vyhrožováno slovy: „Přeráste mu
druhou noho“! Na locerno s ním!“ „Hrozilo
se vám častěji?“ tázal se soudce svědka. „Io
jeo0: maličkosti, opakují se denně a:jsme už
sa só-zvyjií“ ... — V s00,-dem. táboře na

-Ostravsku oentralisté a autonomisté--vedou si
jako dvu kohouti na jednom smetišti. A jedna
strana .oprostější drahé. „Otec“ s00. dem. na

"Ostravsku Pioter Cingr osaámil své vystou

pnl z českoslov.socikinědemokratickéstrany.pozatista Prokeš, který od rospaštění par
lamenta šije v neastálém strachu, že mandátu

„jiš míti „ehude a še proti němu centralisté
postaví. didása, práská přímo suřivě do
centralie oDuebe Česu“ i,.aa. schůzích. O

tnzém- Ckypoeitzadi da obážlmyzkrátí roznm,
soše ša samé pošetilosti. Sokrotář Byla„obhajaje Úingra praví, še Cingr, ačkoliv jest

jit starým, má pro dělnictvo více ceny, nežli
sto takových Prokešů a že Prokeš se evými
frásemí a měšťáckou oafoukanustí nesahé, co
se zásluh o dělnictvo týče, starému soudraboví
Cingrovi ani po kotníky.

Za pomíze všesko. „Revoluční“sociálal
demokracie chová se jako beránek, slyší-li
cinkot grošů, které by se mohly kutálet do
radých kapes. Byrokrati nejlépe vyzpytovali,
jak zavřít ústa radónu Jvu. A tak seocitla
v inšprockém tisku zpráva, že tamější aociali
stická pekároa dodává pečivo inšpracké Gir
nisoně. A tak protimilitaristé zu tučný plat
diví vojáky.

Úpadek sociální demokracie v Berlíně.
V Borlísé, kde sociální demokracii poměrsě
nejlépe se daří, ubylo při letošní říšské do
plňovací volbě ve IV., výhradně průmyslovém
okresu, sociální demokracii 12.000 hlasů. Byť
i tento maadát podršela, je to přece jen pro
ni obrovská mravní poráška. Tohoto volebního
okresu smocnila se sociální demokracie již
r. 1877 a od r. 1684 počet blasů pro ni stále
stoupal. V r. 1907 člaila většina 80c.-derno
kratická o 13000 hlasů více. Nynější úpadek
je tl nápadnejší, že r. 1907 postavila strana
konservativní i liberální levice své vlastní kan
didáty, kdežto letos obé tyto strany kandidátů
neměly, a ještě pokrokovoi volili se sociálními
demokraty.

Sociální demokraté pochovali vlastní
návrh ve prospěch horníků. V sociálně-poli
tickém výboru jedanlo ee o návrhu Cingrově,
aby horníkům byly dávány výplaty týdaé. Při
prvním blasování svedlo se pro návrh Cin
grův 13 rakou, proti 9. Výbor však nebyl způ
sobilý k usnášení. Schůze na 16 winat přera
šena a vládní poslanci všude shledávání. Ale
i při drabém hlasování brozila vládním stra
nám porážka. Aby zamezili porášku vlády a
nemilé jí přijetí návrhu svudroha Ciogra, 0
dešel před blasováním vůdce 800. demokratů
dr. Adler. Tak padl tento návrh 18 hlasy proti
151 Socialisté tedy pomábalí vlastním návrhům
pod stůl, aby nynější německo-byrokratické
vládě nestala ve ani nejmeoší nepříjemnost.

B
ew- Právě vyšel důležitý spis. "90

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a « nstavičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Br. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strášcs kathodrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice osnnou Jhuto imíhu rodakos „Obnovy“ „00
nejvřeleí odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

ON

Kulturní jiskry.
EmmaDestinnová—Alfons Macha

Velikonoční dvojité číslo Můáje přináší sajímavé
pohledy do mepřístapného jinak soakromí dvou
českých omělců: Emmy Destinnové a Alonso
Machy. Slovem i obrazem avádí čtenáře do bobs
tých, překvapujících sbírek uměleckých a staro
žitnických předmětů proslavené pěvkyné a 80u
Časně prozrazuje spůsobem velmi poutavým, ja
kými oměleckými eny vyzdobiti bodlé mistr Macha
promátorskoo síň Obecníhodomu pražského. Článek
doplněn třemi reprodukcemi.

90.000 opiritistů a 600 ch
medií čítá město Berlín, jehož rudé a pokro
kářeké davy do nedávos hlaboce ee kořily proti
křesťanské, materialiatické vědě Haecklově. Tedy
i sde se osvědčuje pravidlo: Kde zmísela kře
stanská víra, tam sačíná bujeti povéra. Veliká
chlouba monistů, materialista iteleký Cesare Lom
broso také na konec upadl do pověry spiritistícké
a věřij naivnostem přímo zvráceným. Takové jsou
konce materialistického nazírání, které, jak všude
patrno, koní nejšalostaějším bankrotem. Duše
v Člověku sapřít se nedá žádným haockelismem a
tato duše lašaí po potravě nademyslné, jaké mate
nalismno nikdy dáti nemůše. Proto je-li duše o
loupens o víru, cbytá se pověry. Ztťeštěný spiri
tismas slává se víren velkoměstskou; lidé, kteří
a cymickou vynalézavosti šťárali po povérách ukry
tých prý v církvikatolické, kteří se pyšaili, jak

nakešení asi jedinou „římskou pověrou“,
slouší celému ziřeštěnému systému po

věrečnému. — Zejímavo též, jsk dobře se daří
celým stům vykladačekkaret v Berlíně iv Paříži.
Do rukou to podvodných osob bromadí veliký
kapitál právě dámy s krubů inteligsace, které se
o křesťanskou vírou rozešly.

Pokrokářství má slató dmo. Jest
botovým slatodolem. O tom se nejlíp přesvědějli
čeští otitelé vídeňsko-židovakých volnomyšlenkářů.
Kavčí bystré oko nalezne peníz, který dlouho
byl od kolemjdoucích lidí nepozorován. A pokro
kář dovede dobře vyčenichat,jským wertheimkám
má skládati bold, aby se to vyplatilo. Proto mo
derní chamtivci hraou se do pokrokábského tábora
valem. Tam to vynáší. Aby svému bamišnému
shonu dali punc idealismu, aby zakryli účel svého
„moderního snašení“, vykřikují do světa růsné
tráze o -bohatství církve. Tak se odvrací pozornost
prostomyslných od plných žoků židovských a —
od pokrokářských výnosných kšeftů. — Pokro
kářství však nemá jen zletého dna v sektě rea
listické. Výnosné obchody provozují se i v pokro
kářských sektách jiných. Jak veliký zápal pro
agrárnický třídal zájem projevili pokrokářstí učitelé
při volbách! Dálo se to z idealismu? I nikoliv.
Jedoalo se jim o protekci mocných zsmanů při
obsasování ačitelských míst. Kdyby měli katolíci
tak velikoa moo a vliv, jaký jim lživé přičítají
pokrokáři, pak by se chamtivci v politickém boji
brali jiným aměrem; nebo nepoň by zůstali ne
utrálními. Ale čím se jim mobli odyděčiti katos
ličtí chuďasové? Proto za hesla „demokracie“ šlo
se pomáhati zemanům proli — drobnému lidu. —
Učitelští agitátoři věsk byli namnoze zklamáni
slibnou osdějí. Tučné sousto jim leckde sebral
od úst jiný pokrokářský apolabojovník. Jinde se
domohl lepšího místa učitel koaservativní, poctivec,
proti jehož dobrému právu všecky intriky byly
málomocné. Proto dostavuje se veliká novrlost,
která nacbásí ohlas i v tisku. Agrárních pomocaík ů
s řad učitelstva bylo maobo a proto těžko upok o
jíti všecky. Zato však saamenitých Časů sažije
ten, do se vyšplhá vysoko na žebříku samého
pokrokářekého „Zemského ústředního spolku jed
not učitelských“ Tady kyne lepší kariera než ve
vysokých krazích byrokratických. Samy pokro
kářské Framarovy „Učiteleké Noviny“ dne 12.
t. m. ironicky poukazují, jak se z učitelů při ú
středí stávají kapitalisté: „Předseda Zás jednot
učitelských v král. čes., Jos. Černý, je honoro
ván ročně 4000 K, ne prý z organisačních pří

čvků, ale z organisačních podaiků až od r. 1906.
To vymohl vrobní ředitel banky „Prahy“ V. Rašín

© rooe 1906, když odcházel z učitelatví. (Český
učitel v čís. 49.—40., ročník IX) Spisovatelem a
šuroalistou Černý zůstal, jak svědčí Časopiey a
publikace Zás a Dědictví Komenského, ale stal
de také finančníkem. Zasedá v dozorčí radě Ú
střední záložny učit. Českoslov. v Praze a také
ve výbora banky Prahy (tu je za schůzi 30 K).
Roka 1910 poctěn byl tak vzácovu důvěrou, že
je ku podivu, proč ani Český učitel, ani jiný
apříznéný Časópis nenalezl jediného slova, aby
význam toho ocenil. Jak velký úkol avaluje se
na oposiční tisk! Předseda Zá3 Jos. Cerný stal
se členem ředitelstva banky „Prahy“, jedním ze
tří, jimě sa rok 1910 patří celkem 10%, čistého
zisku, to jest 1601315 K odměny za jejich dů
ležitou práci v pojišťovně „Praze.“ Tož 600263
K ředitelské odměny dostal aučitelstvo o tom do
sad nesvědělo. Proč bychom neřekli „organisova
mómu“ něčiteliaspoň my, kdo a jak duvede eman
cipovat náš stav, tak dlouho odetrkovaný? V roce
1904 stal se členem řediteletva „Prahy“ první
učitel, Jos. Rašín, a sůstal ješté v letech 1900 a
1906. V roce 1907, kdy už byl ředitelem „Praby“
V. Rašíp, nastoupili noví učitelé do ředitelatva
„Prahy“: známý spisovatel Jos. Můller a málo
unámý řídící Jos. Teppe. Ti brali tisícové tanti
emy v letech 1907, 1908 a 1909. Po velevý
saamoé valné bromadě „Praby“ v roce 1910, kdy
J. Černý 8e tolik přičinil, aby co nejrychleji save
deny byly nové stanovy, ustoupili výše uvedení
učitelé £ členem ředitelstva svolen o „Prahu“ sa
sloužilý Jos. Černý. Nyní mu konečné přibyl k ho
noráři předsednickéma, upisovatelskému, redaktor
akómu, výborskému (za schůze Správních rad) i
ředitelský.

Než nebuďme jednostrananí, Vizme též práci
a přičiněníjiných. Jednatel Zás, B. Skála, dovede
být oeúnavným funkcionářema sástapcem Zús,
v „Praze“ rovisorem účtů, v Ústřední sálošně
členem představenstva; revisorem „Praby“ po
kladoík F. Richter; au — těško krátce všechnu
ta starostlivost a práci všech předáků a praco
vníků v Zús vyjmenovat. Nesvedou všichni stejné
mnobo: Jirava a Meinich stačí snad jen ma Ú
střední záložna, Kubín vedle toho snese i práci
v „Praze“, ještě vytrvalejší zdá se Jos. Můller,
Lad. Horák, méně sdatoý uč je asi K. V. Tuček,
Jos. Teppe, L. Kratochvíl, dosti rozvinout ae me
může V. Pivnička. Tdšbo je ovenit práci všech

j ahonorářůss Zds,s Čes.Učitelea Čes.
, učítel. nakladatelství, učitelskéhodomu, Dd

dictví Komenského, Ústřední sálodny, pojištovn
„Prahy“ a j. menších, ae způsobilost mnobých
učitelů « těchto sdmžení je úvojkodná; potsalu
nebude odbora, ve kterém by se ten 8 oden'me
dovedl vydataé uplatnit.“ A pak še asní pokro
bářetví zlatodolem! Kdo se přihlásí do oechu, má
velký taleat k placsáým faukcím hned!



Otázka poměru mozi vědou a vírou
rosluštil hlavní zástupce bezbožeckého směru
v Dánsko Heoegard, který poučen skouškami ži
vota napsal svou „paedegogiku“ (osuku o vycho
vání) takto: „Jen s pocitem zármutku vspomínám
těch dnů, kdy jsem (tu knibu začal, zebo jsem
netušil, jaké starosti mi osud přinese. Zkušenostmí
života, jeho útrapami a bolestmi má duše se
otřásle, a sáklad, na němš jsem chtěl stavěti, se
rospadl. Spolébaje úploč na vědu, domníval jsem
se, že jsem našel bezpečné rozluštění pro všecky
případy. Však přelad tento minul. Nebcť, když
přišly bouře, a má duše opadla ve smutek, trbale
se zpuchřelá lans vědy, jako niti. Tu však chopil
jsem se pomoci, které se jiní přede mnou chopili.
Hledal jsem a našel pokoj ve víře, v nábožen
ství. Od té doby jsem 8e sice vědy cezřekl, ale
vykássl jsem jí až drahé místo ve svóm životě.
Když se v duši stmívá a všechna naděje mizí, ta
máme jen jedno místo pro kotvu: prostou víru
křesťanskou. Šťasten, kdo nenechá dojiti k nej
horšímu, nýbrž svou kotvu v pravý čas spustí na
pevný základ.“

Katolík stal se presidentem „nej
vyššího soudu“ ve Spojených Státech.
President Taft jmenoval na ten úřad, nejvyšší po
úřadě presidenta Spojených Států, katolíka White.
Soudce Wbite není však katolíkem matrikovým,
ale takovým, který vzorně plní avoje povinnosti,
gvláště v příčině nedělní mše svaté a častého při
jímání avatých svátostí. Nejvyšší soud má ve Spo
jených Státech takřka nejvznešenější postavení, on
je strážcem ústavy, vrchním strážcem, aby sákon
nebyl porušen ani nejvyššími úřednísy. A proto
jmenování toboto muže na takové místo sajisté
snamená velmi mnobo. Ve svém problášení praví
soudce White: „3 pocitem osobního potěšení se
cti, kterou toto povýšení jest, pojí Be vědomí, že
budou následovati větší a vážnější povionosti ú
řední. A proto prosím Božskoa Prozřetelnost o
síla k hodnéma jich plnění.“

Boj e miliem. Debata o procesuFerre
rově ve španělské sněmovně rozvířila veřejnost,
leč o jedné z nejdůležitějších pohnutek, které ji
vyvolaly, nebylo doaud veřejně promlaveno. V celé
debatě nebylo nejdůležitějšího bodu, který revisi
onisty nutí až do jistého stupně, žádným roční
kem vspomenuto. Cílem revisionistů není zjistíti
nevinu Ferrerovu — to jest naprostou nemožností
i pro nejvřelejší jeho obhájce — nýbrž zrušení
koofiskace Ferrerova jmění, jež Španělské úřady
zabavily a odpírají je vydati dědicům Ferrerovým,
jimiž jsou Petet a Villafranca. Ferrer žádal, aby
jebo majetku užito bylo k zřizování „volbých škol“
nejen ve Španělsku, nýbrž i v cizině, V sensačním
spisku píšo nyní žák Ferrerův Bertram: „Z pra
menů spoleblivých jest nám dobře známo, že vláda
Canalejova jest pevně odhodlána otázku Ferrerova
odkazu rozřešiti spravedlivě. Slovem přeje si kon
fskaci zrušiti a dovoliti i znovuotevření Ferrerova
knihkupectví. K tomu účelu pracojí i vysoké
vlivy. Zámysla tomuto jsou však v cestě jisté zá
konité překážky. Canalejas již dvakráte samezil
dražebnímu prodeji majetku Ferrerova v Mongatu
a instruoval mimo to soudy. aby slíbily dědicům,
že stane se jim po právu. Současně bylo dědicům?
řečeno, aby čekali a měli trpělivost Jak dlouho
Až ukončí se ve sněmovně Ferrerovskádebatta ?“
— Ve Španělsku rozumějí velmi dobře slovům
této brožury. Canalejas jest veřejně upomínán 0
splnění svých slibů, byť mu to bylo velmi nepří
jemným. Jmění Ferrerovo má býti zachráněno
k účelům Ferrerem označeným: to jest smysl celé

- debatty ve španělské sněmovně. Lože chce míti
milion a užívati ho k rozšiřování náboženství ne
přátelských ideí. Tím osvětluje 8e také předivo
lží, jimiž dokasoje se „nevina“ Ferrerova. Nejsa
jimavějším však jest, že t> jmění Ferrer podvodně
vylákal na zbožné, katolické ženě. Zednářům tento
původ peněz nevadí.

Dánovní kočárek ÚčÍSKÝ
levně se prodá. Bližší v administraci t. 1.

-Ahat

Proč?
je kněžské náprsenka bez báčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. v náprsenky této odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u nápra. s háčky nutné.

8. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr

| ne háčkyDr4. poně je osna, u to ry
chleji připnutých náproenek,

. velmi nízká.
Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgi 4 Byčiště.
obchod prádlem a galantarním zbožím

VKUSNÉ E
NAVŠTÍVENKY

ZHOTOVUJE

Biskur. K NIHTISKÁRNA

v Hpapci KnRáLovÉ.

Pana professora Vendelína Honzíka,
státně zkoušeného učitele těsnopisu v
Hradci Králové, jenž naučil mne v 68 ho
dinách písmu korrespondenčnímu i ko
mornímu theoreticky i prakticky, doporu
čuji každému, kdo sí umění steno-tachy
grafické brzy, lehce, důkladně a levně
osvojiti chce.

Josef Kříň,
advok. úředník v Hradci Kr.

-—= =

| Právě vyšlo:
Dr. Rud. Šetina: »Eocce,aacerdos
magnus'« Slavnostní sbor k uvítání
biskupa. Pro smíšené hlasy s prů
vodem varhan 1 K 50 h. Partituru
velkého neb malého orchestru za
půjčuje nakladatel: u

Fr. A. Urbánek, Praha, vodlo Národního divadla.

D0

JARO-LÉTO 1911.

MODERNÍ

ZALOŽNNOR. 1834 TELEFON 64.

poplatníci,3.roservnífond
spořitelny.

Stoupencům našich organisací,

Odporučojemegvřele křesťanský čoský závod

-vypšívadek a šišek >Záštita<Sv Chrasti
B €:: nOhrudimie

(EB Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
prožnověsty, přepychové i jednodaché vsorně ob
stará „Záštita“.Ved.duchovenstvanaskytáse sde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dlo
předpisu sa oeny mírné. Učiňte objednávku na
Akoušku a budete jistě spokojení!

O> Odporačujteroorémokol! <:

(LLHANNHRNHHHRGDEUU

Velocipedy
písemnou zárukou, jakož.

prodává v levnýchnáchi veškeré součásti

A. Vodehnal,r3dec Kreré
Veškeré opravy vesvých odborných dílnách rychlo

a levně.

Genníkyzdarma 2Íran00.



hl 14, ovsa bl 196, prosa hi 0, jehel kl 00, jetelového
semene hi 00, máku hi 0, nmelíkop, oerele kop 00,
kapasty kop 00, drobné eleniny kop 52, petršeje
kop 000, mrkve pytlů 23, cibule hl 19, brambor hi
272, jablek hl 8, hrašek hl 000, čeostek bočak 00,
vepřů kusy 3,podarinčet kusů 1003, kůzlat 136.

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jane Nep. v Hradci Králové
bude

vestředu Úno 3.května1911, ©2. hod. odpol.
v dieoásním spolkovém domě „Adalbertinn“, Jiříkova tř.

8. 800—1. v Hradci Králové.

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

Továrna na cottagová americká

KÁRMONIA||
též evropského systému

Rudolí Pajkrák spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII. kerJózsel- NÍ
kórát 15 =. — Prala, H 1
Ferdinandova tř. 48. — TE
Vídež-VII., Mariahilforetr. ZE:

86. 

Cenníkyzdarma a ko;
franko. M

Nejnižší měsíční
splátky.

t

P. T. dachovenstvazvláštní výhody. ©"
Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medaiiii.

Veledůstojnému duchovonstvu
doporučuje te

první snejstarší odborná dílna pasířská

BRarlaZavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stolních nádob ze stříbra,
bronsu a jíných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
žího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu
Vše přesně, čistě a důkladné

shotovoje se v mé vlastní dílně
jen rněně, číměomožnéno
mi dodati valedůstojnému do
chovenstvu prácí trvalou a

Mešní nádoby Jem v obní
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stolních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše sasílám jen posvěcené.

Cnudším kostelem možnosplácet bea Firášek.

ORP* Sta odporněenía čestnýchuznánípo ruce. “i
Prosím veledůstejné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvéra závodudomácímu.
'Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových al.

uměleckou as ceny přiměřené.
Veškeré vzerky jseuJeho

Biskupskon Milostí rovide
VáBYy.

zo , rospočty, nákresy i
hotové z žína ukázkufran o
se zašlou.

Velocipedy
jen zarudené jakosti spísemnou zárukou, jakož

1 veškeré aakásti prodává v levných cenách

Fr. Vodehnal,Hradec Králeré
Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle

a levně.

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Maveloky. Plášťě do deště.
Příkrývk

flanelové, se srati velbloudí.

Pokrývky
Da stoly a Jůžka.

Župany v každévolíkc sti.

—

koberců
sa znadně

apÍžené ceny.

Právě vyšlo:
Dr. Rud. Šetina: »Eoce,sacerdos
magnus!« Slavnostní sbor k uvítání
biskupa. Pro smíšené hlasy 8 prů
vodem varhan 1 K 50 h. Partituru

velkého neb malého orchestru 28
půjčuje nakladatel:

P.A Urbánok,Praha;vedloMirvdzíhodivadla.
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Veškeré plechové

hudební záslroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve K. J. Saibert.)
Tamtéž Ise dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté“
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizají:

.

| 'Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v HradciKrálové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše av.
Prodávám paka zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 96, K 1-10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

ns W HUMPOLCI.
Mnoho pochralných dopisů po ruce.

ASR2 ve|„M

lé M
ACM8m20nAN

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

odborný

—umělecký závod —| i
pro Malby

oken kostelních.$
PRAHA,

č. 145 st., Malá Karlova JÍ
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přesN
60 roků na Malém ná V SR Ý

městípodne ne dopo-Pěce Rku dodání oken ohrá- PR |5 ě

pasýchodnojednadetDAkod
šíhoaš kbohatémufi- INTZA 3guralnímuprovedenía jdC500

Sice $ se delesnými :
rámy, sítěmi, vsaseními.
Veškeré rospočty, aklzxy | odborná rada bezplatné, beze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PE- Nesčetná)vařejná| písemnápochvalnáuznání,U
Založeno reku 1830.

Otlnému obovonstva doparnčnje

Jan Metelka
w Hradci Král.

proti Grandhotelu č. 80.

Ryze český odborn
závod.

velmidobrého skovce, ve keré
oonkromých

spravenou zásobou 20.000 m*
kostelů, škol, veřejných a

jan Movotný,strojní kanseno .

3 ÚjezděPodhorasata |



AK S02 IBO
. aanka filiálka v Hra

prodává k nejbližším tabům

Hlavní výbra Tah Cena
K

89/,pozemk.lesa II om.| 60000 | 5 krótna| K 550
8*/,pozem.losu I. em 920.00. |15., E 50
4*/,uher. hyp.banky losa | 40000 (16.0. (K 4— |
Oelé uher. prém. losu -| 200.000 |15..). | KE550

" Půlkyuhor.prém.losn| 100000 |15... (K 050 =
© : č E AP VÁ KA KAP VÁL <. © a JSA

Doporučujeme £ .

našimrodinám (NOHISKOU CIKOTKU:

—— 220630000LUGGG0G0GGOGE ,% | Atelier procírkovní malbu

POKLAD NALEZEN J. Hlávka,
nedostižné intonace, skvostné ; ; malíř círk. obrazů.

; ; jest v léčivých účincích pravého —
mofnýminovinkem|důstoju českého medu,jehvžhojné | „Praba—Král Vinohrady

| kléra i slavným patronátním zásoby sezárakou noporušonosti Puchmajerova ul. 68.,

M ú Karel Čánek 2 doporačujev levnéceně k doporačaje„relední dechorov | Karel Čápek, JOS. JELÍNEK :
IDE JJ (dříveB.F. Čápeb) denZemek.ča, paka © oltářní obrazy, kříž. cesty

n ——eh Azavodpro Slavbuvarhan v Hradoi Král, na dsíni. | *td.na plátně,plechuv aměleckémprovedení,
POLIČKA (ČECHY) "» po . v ceně nejlevnější.

— 0620000 3G06G6E63E | Nákresyi vzorkyfranko.© Nejlepšídoporočení.

stá
; " jr,
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868. V HRADCI KRALOVÉ. ZALOŽENR.1868

Akciový kapitál K 153,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000—.

DE:

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

c ý Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladn. poukázky na úrok

T 44—4)
Daš důchodkovou p'atí ústav sám. — Vkladní koišky a aložní lístky poštovní spořitelny zdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY.

Í Koupě aprodej connýchpapírů ukládacich,losů, rent, doris, valat atd.
ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.

Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho druhu. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadla a kauce. — Eskout fektar a směnek. — Bursovní roskasy na
všechna místa. — Stavební úvěr. —' Obchod cakrem surovým. — Výměna kuponů. — Inkasso tažených
papírů. — Promesey. — Bpráva cenoých papírů. — Záloby va cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre

CY, ditivy. — Rembonrení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho drubu.
E Skladiště spojemoželezniční nádražím. —Výhodaroszpodiee. —Informační oddělení. —Goment,

oo , sádra, Hlrojníoleje, porolej 6ozkr.

UHELNÁ CENTRÁLA
dodává voškorédrahy uhlí. — Angiický, bolgiský, VOS S Slaznlý anthraeit. Koksy slezský a svateňovické. — Brikoly. “

i
JI | Telefon:HradesKrálovéč..9 a29, Prahač. 4508,Semilyč. 21, Ternorč. 27.

Telogr.adresaprocentrálu,Jakeš|veškeréfiliálky:-Kn a] ó— ona u —a n |
“ bko'| veveTave"KESK m > PPE PE-POU PEP PTT TUTPO"£y rarařer hs DEPOPTP ju 7- py 93 TF “ z=U “ v 8 Jih zz p v ray

" "Wajitel:Politlakédružstvotiszoré vHradci Králové—VydavatelasodpovědnýredaktorAntonínPosamea.—Tiskembisk.knihtiskárnyvHradciKrál.
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Předplatné na čtvrt roku 2 K 50h
Číslo T7. | > na půl roku BK — h

[CCI| HRADECKRÁLOVÉ.C

žal r. 1808. Provádí ve
- Přijímá -Š Akc. ka:itál: šteré ba-

vklady na | K 15,000.000 kovn, směná
. renské a bur

knížky vkadní Res. fondy: fgovní obchody.
na úrok K 2,500.000-. Etkont

4 4 0 an. měnárna.
ke Akb| muátv: | pipěníma

Na účty dle Prah , vápno, sád-a,
ujednání. Jičín, strojní oleje,

- Semily, petrolej a cukr.
- Turnov, 

— Krakov.
—————Ů

Povaha „lidového“ souboje
volebního.

Volební práro za Becka szreformováno a
pazváno „všeobeoným, rovným“. Jak jest vše
obecným, to vysvítá z toho, že statisíce inte
igentních ten práva volebního nemají, ačkoli
na druhé straně rozhodují hlasovacím lístkem
rolbu do nejdůležitějšího sboru zákonodárného
občané, kteří sotva umějí peáti.

Právo to není rovným, protože dva Němci
při hlasování platí skoro tolik jako tři Če
chové. Ahlavně: jest to právo volné ? Paragrafy
dosti přísně hájí volnost každého voliče. Ne
nalezne však atrara, držící moc, sto nitek,
jimiž svobodu lidí jinak smýšlejících nebo ne

věko hmotně odvisléma pouhá otázka šéfova:
„Kobo budete voliti?“ Jindy poptávka, koho
vepsal do volební listiny. Jiody zase: „Myslím,
že jako člověk uvědomělý budete voliti pokro
kově.“ Ubožák ví, jaký následek by měla od
pověď oepřísmivá. Zaměstnavatel si může zjed
nati k práci člověka jiného, aniš by se mu
dalo dokásati, že propouští zaměstnance ze
ssty. A dotasy trestné nejsou. Jinde se užije
obojetných slibů, jinde jest přepaden volič né
kolika ugitátory najednou a podá ruka nebo
docela podpivem se zaváše k volbě jistého
kandidáta, aby měl pokoj. Ušije-li však volební
svobody přece, jest označován jako člověk
bezcharakterní. Ovšem těch cestiček k zlomení
odporu jest daleko více. A koněc konců neví
tězívá strana nejprospěšnější, ale ta, která
rozvine obrovskou agitaci a sežene na volbu
veliký kapitál, Prostý, tuotový volič nemá
vůbec času, aby sledoval: epletité politické a
sociální pochody nějakých pěti, sedmi stran —
a pak po samostatném úsudka si vybral kan
didáta strany té, která ae ma zdá nejlepší.
Vždyť na podrobné stadiam celé záplavy novin
nedostává se času ani lidem velice inteligent
ním, kteří se neživí těžkou rační prací. Sám

okrokářeký tisk náš dosvědčil přímo, že ve
ncii, v zemi lidové svobody, by stratil

mandát poslaneu takový, který by se znepřá
telil s kapitalisty.

Co nedodělá nutkání, to dorazí z většího
díla štvavá demsgogie, příbuzenské ovazky,
klamné líčení třídních výhod atd. Na konec

vyjde z voleb poslanec, proti kteréma připrvních volbách blasovaly dvě třetiny volič
stva, Jest svolen jako zástupce celého okresu,
aby representoval v říšské radě mínění pade
sáti až sedmdesáti osad. Tak bývá zvolena
dobrá polovicelidových zástupců. K tomu
všemoJeště sypou se celé řady protostů, še

snány a še jiným kandidátům celá spousta
hlasů pro sepatrnou formální obybu byla od

who Vapomedae ní jen ou volbaké. Store

A tak ge stáví, že strana, která v zemi
má celkem málo příslašníků, obdrží mandátů
více než jiný politický tábor, který má hlasů
dvakrát, třikrát více. A přesná mathematika
Dapuvídá, že nemusí uloviti ani jedinébo man
dátu strana, která náleší k nejsilnějším. Vši
mněme si trochu, jaké osudy maji faktická
čísla hlasů, i když jsou odevzdána na pravou
adressu. R. 1908 v zemských volbách odevzdáno
pro katolické kaodidáty české 30.449 hlasů,
V samé diecésí královéhradecké bylo jich 0
devzdáno 14266. A přece zvolen jediný kato
lický kandidát. Při užších volbách naše hlasy
značně vzrostly a nezvolen ani jediný náš
kandidát. K tomu všema řád zemských voleb
jest daleko nespravedlivější než astanovení 0
volbách říšských. A pak se říká „lidoví zá
stapci“. Byli v říšské radě zástapci legitim=
nější? Poskytovala tato rada aspoň přibližně
věrný obraz toho, jak které proady jsou v říši
silné? Celé vegony protestů proti zvoleným
poslancům do Vídně zaslány. Statisíce voličů
podpisovaly listiny, v nichž se tvrdilo, že ani
formálně nestali se poslanci ti, kteří do Vídoě
jeli tvořiti zákony pro celé Rakousko. Hro
madné protesty zaslány proti většině novo
pečených poslanců. A přece ti lidé ve Vídni
jednali a navrhovali ve jméno lidu. Protesty
ty však ani nebyly zkoamány. Kdyby se bylo
zahájilo v tom směru řízení, soad ani za rok
se nemohlo příkročiti k skutečné positivní
práci parlamentární. Po rozpuštění říšské rady
na 6 velikých vagonech nečtené protesty vy
vezeny, aby byly sničeny. Tak ve skutečnosti
vyhlížejí úspěchy lidového práva.

Nejsme přílišnými pessimisty. Věděli jsme,
že musilo dojíti k říšské radě lidové. Nový
říšský parlament ledacos provětral, mobl se
v něm lépe oplatniti i katolický živel. Ale
jest patrno, jak ještě daleko máme do časa,
kdy vídeňská sněmovna bade poskytovati věrné
zrcadlo vůle lidu. Vždyť se docela ozývali vo
liči nejednou hřímavým hlasem proti jednání
vlastních poslaneů. Demokracie za našich d>b
není něčímjednodachým; jest aparátem velice
spletitým. A valná většina samých voličů ani
z daleka neprostaduje Sitaaci tak, aby mohla
na základě fakt rozhodnooti se vvobodné a
rosomně pro kundidáty nejlepší — nejsvěda
mitější.

Vždyť některá strana v celém okrese
sbání marně příslušníka, který by znal v hlav
ních rysech aspoň programy velkých stran a
nejvýzuamnější akty čelných poslanců v říšské
radě. Proto její kandidát na některém okrese
teprve na rychlo před volebními schůzemi se
přiučoje. Jaká jest pak avédomělost u voličů
ostatních? Proto volební sgitátoři dobře vědí,
že dobrý jazyk více zmůže při volbách než
nejlepší ekatky a zásady. A jasyk, horečná
agitace, elibování vítězí nade vším.

Francouzští vinaři a dělníci nevěří již
vlastním poslancům. Můžeme doufati, že svě
domitost českých mandátolovců bade větší?
A tak si moocho ani od příští říšské rady ne
slibujeme. Lid katolický bude mámen a zasle
pován celými davy protikatolických agitátorů;
a celá řada lživých letáků, časté útoky řečníků
nesůstanoa bez výsledku. Rozpontá se proti
nám veliká demagogické vřava. Přes to však
nyní slušno vyznati, že jest avědomělých kato
liků daleko více neš r. 1907. A proto proti
všem intrikém postopojeme vpřed bos bázně.
Pro nás jest výbodou ta okolnost, že naši
poslanci nezklamali, že neslibovali věcí nespl
pitelné, zatím co jiní poslanci po demagogic=
kých sáchvatech docela zrazovali avé progra
mové sásady. AČ tudíž netoliko naši řečníci,
ale i všichni ovědomělí katolíci poučnjí lidi
dobré vůle o spádech demagogů! Pak i rušné
volební dni okončí pro nás vítěsně a čestně.

Obrana.
Podivní veličové mětí. Ted

dle „Osvěty lide“ © inašich dějin velí

českóma človéka, aby byl vždy a za všech o
koloostí proti Římu, af v rouše domněle českém
nebo jiném. Radéji německého liberála než
českého klerikalal“ — Uvažte, pokrokářstvo
se bojí, aby ten brozoý Řím nevyždimal z nas
šebo národa poslední groš, aby nezničil všecko
naše skolství! Proto pokrokáři čeští ve strachu
podporují na rychlo židovako-německé baoky
a jiné podniky, plazí se před německožidov=
skými buršáky. Němečtí Israelité také dobře
vědí, kdo jest pro né nejspolehlivější. Proto
v Praze vydali německé provolání, aby jeiich
tábor odevzdával hlasovací lístay pro dra Ma
saryka. A bouchá se dále do „lidí římských“,
až ačkterým Čecháskům vstávají na blavě
vlasy ze vtrachu, že český jazyk bade a nás
zatlačen italštinov.

A pokrokáři nejsva lidé římští? Vždyťse
přece rozplývají chvaloa římské antiky. Nám
nenapadá zaváděti takuvé umělecké a sociální
poměry, jaké byly v dávném středověka, po
něvadž víme, že pokrok věka nového vyžadoje
DOvésuciální a v jisté míře i kulturní útvary.
Ale pokrokářští antikové slzí jako dsti při
vzpomínce na antiku pohsnskva, chtějí obno
vovati to, Čemu ge směje sám 80c. demokrat.
Áno — netoliko my, ale i pokrokáři jsou lidé
řimětí. Ovšem rozdíl tu jest patraý. Pokrokáři
si vybrali k obdivo a chvalořečení tyto římské
kavalíry: krvavého Nerona, rafinovaného ka
tana Tiberia, fanatického Jaliána Apostatu a
pomwatenéhoCaligalu. My zase ctíme tyto muže
v Římé bydlivší: sv. Potra, sv. Pavla, sv. Kli
menta, papeže, kteří zakládali oniversity, kteří
odstraňovali otroctví a podporovali básníky,
malíře i stadium krásných klassických spisů.
Kdo z papežských vládců Říma se dopouštěl
skutků odkoakaných od starých zlopověstných
antiků, toho nehájíme, toho neprohlašajemeo za
světce. Zato však Římané z dražiuy Masary=
kovy sosžili se umývati do béla i takového
moořenína, jakým byl perversní zločinec Nero.
Proto jen ať nekřičí proti Říma tolik lidé,
kteří sumi se kluní zohatralým postavám Říma
dávoo zapadlého. Nám však Řím obrozený
není k žádné potapi; vždyť přece víme, že
v říšské radé neškodí vašemu národa Řím, ale
kšeftařští barsiáni, bankéři a karteláři židov=
sko-aěmečtí, kteří sídlí ve Vídni. A s nimi
táhae za jeden provaz „demokratický“ semita
Adler. Předem tedy mají pokrokáři odrážeti
útoky nepřítele nejbližšího a nejnebezpečnějšího.

Rudá melítostná hra s chudým
Mdem. Co se vyrojilo soc. dem. slibů při
volbách r. 19071 Posud v čerstvé paměti, jakým
probnaným způsobem slibovali soc. demokraté
chaudémo lidu věci naprosto nesplnitelné, jen
aby se ulovily mandáty| Z mnohých dokladů,
že soc. demokracie bezcitoě ohlopuje a mámí,
uvádíme nyní, co blásal radý leták, rozhozený
mezi Šumavský lid v 70000 exemplářů při do
plovací volbě na Hartmanicka v Čechách.
V letáku čteme: „Ubohý, cbadý lide, od lidí
i přírody opuštěný — soc. demokracie, spasi
telka národů a matka chodých, přichází k tobě.
Jako radostné poselství z nebes přichází k tobě
zvěst, že sociální demokracie, ta velkolepá,
silná, mezinárodní repablika chudých a ne
šťastnýchsi vzpomnělai tebe, tebe,ty ubožáko
Šamavských hvozdů. Soc. demokracie přicházá
k vám, dřevorabci, domkáří, dělníci a praví:
„Přináším vám biahobyt.“ A jaký? Máme
program, dle kterého nebude chudých a ne
bade nesmírných boháčů na světě. Půda, cesty,
role budou nálešeti všem, továrny, železnice
budoa všech. majetek se znova rozdělí tak, aby
každý měl. Na venkově badou —až provedeme
svou — samí statkáři, každý bade míti kas
lese, louky, pole, výstavné stavení. Obce a stát
budou chudým, starým, sirotkům, dělnéma lida
svou pokladnou míti stále otevřenou . .. nebe
bode oš na somi! A k tomu potřebujeme ma
ičkosti: tvého, voliči, hlasovacího lístka. Dej
nám jej a máš svou a svých dětí badononost
sejištěnu. Občane, vol 600. demokraticky 1“

Avo spasitelka národů, protože mezi ná

rody spe a vysobe, 00 ohadý dělník těžkovydělává. Domkáři na Plzeňska brsy po roce



1907 poznali, komu vlastně při trudné a málo
výnosné práci své připravili blahobyt. Rudí
agenti, kteří domkáře do svých sítí vlákali,
měli se ověem velice dobře.

A teď ta hra a všeobecným starobním a
iovalidním pojištěním! Byl to křesť. soc. po
slanec dr. Laeger, byli to i naši čeští křesť.
ac. poslanci, ktefí horlivě e prakticky praco

vali pro uskutečněníPont všeobecného.Alee0c. demokraté házeli lidu do očí písek ze
vnějším humbogem; v prakei však pojištění
sdržovali.

Poněvadž se vědělo, že od pojištění vše
obeeného se neustoupí. proto přišli sociální
demokraté s návrhem, aby pojišlční se stalo jen
pro dělníky. Jen aby se uskutečnění předlohy
zmařilo nebo aspoň oddálilo. Jako by udřený
malorolník a maloživnoetník nekonal práce
dělnické a ničeho nepotřeboval! — A když
z řad dělníků samých ozvaly 8e hlasy nevole,

zastavila se také palba jejich papírových kanonů.
Podobná hra s dělniotvem děje 80 nyní

v Německu. Má se opraviti říšský pojišťovací
řád, a proti tomo pozdvihoje se sociálně-de
mokratická obstrakce. Všecky body už jsou
vypracovány, v komisi opraveny, jen schválení
plena sněmovního schází — tu pojednou ob
etrnkce sociálně- demokratická chce všecky
body, jichž jest 1754, znova projedoati, opra
viti, doplniti, v několikahodinné řeči každou
oprava odůvodniti, každý paragraf snova dáti
odhlasovati — zkrátka chce předlobu szne
možniti, anebo aepoň schválení její oddáliti.
A proč? Z lásky k dělníkům? Kdo ví, jak
dlouhého času by vyšadovala procednra navr
hovaná od 80c. demokratů, není ani okamšik
v pochybnosti, že 80c. demokraté hladkým,
úlisným způsobem chtějí pojištění zmařiti.

Berlínská „Tůgliche Rondschuu“ udává
důvod, ana píše: „Strana dělnická má v úmysln
jen proto znemožniti všecky výhody pro ně
mecké dělnictvo, obsažené v novém říšském
pojišťovacím řádu (jako jsou: invalidní renta,
renta pro děti invalidů, zvýšení nemocenské

dpory, rozšíření nemocenského pojištění na
dalších 6 milliooů dělníků zemědělských, do
mácích a elužebného personálu) — profoše asý
5000 míst pokladníků má býti svěřeno sákonitow
cestou silám kvalifikovaným a nepomechá ae 800%
diní demokracii, aby nu těch místech usadila
své : gitátory, své stranuíky jinde kompromi=
tované, skrátka své lidi.

Odtud tedy odpor! Poněvadž stát nechce
ukojit: hamišnost samozvaných sobch, ef strádá
všecko dělnictvo dále! Oststně i a nás zřejmě
dali soc. demokraté na jevo, jaké úředníky
chtějí míti, aš ee návrh na pojistění stane rá
konen. Celý dav 80c. dem. agentů jiš předem
čeká, až jim padnou z mozolů dělnických točné
platy do klína. Ať nikdo nevěří mamičům,
kteří slibojí každému chaďasovi pozemský ráj.

Vychytralý postup zednářských a
gontůproti -n Protikřesťanské
živly postanojí proti katolické církvi chytře
a úlieně jako hadi. Kde ce nedá bořiti na
jednou, přicházejí o vlídným úsměvem, že jest
potřebí budovu trochu obílit moderním vápnem.
Jinde začnou hlasitě kárati a opět jinde ažiji
hned tesáků a dyaamitu. Podle toho, jak
pevnon půdu cítí pod nohama. Ale i skntky
nejenrovější dovedon olskovati barvou „8v0=
body a pokroku.“ 0

Pozorujme sednářský postup ve Francii.
Zednáři věděli, že by bývalo politickou neo
patrností ukásati boed všecky sbraně proti
katolické, které již dávno v protikřesťanském
argenálu čekaly na práci. Začalo 80 tedy prací
drobnou, rýplo se hned sem — hoed tam;
ovšem podvodníci nepřestávali ujišťovati, te
dobrá práva církve ctí a že nechtějí bráti ka
tolíkům svobodu. Katolíci tedy podřimovali
tak dlouho, až se jim vhodilo ua krk těžké 0
trocké jho.

R. 1879 padla konservativní vláda. A jiš
r. 1880. byli biskupové úplně vytlačení ze
školních rad obecných škol, byl vdstraněn ne=
dělní klid ve státních úřadech. Roku následu
jiciho byla odstraněna povinná návštěva ná
boženství ve školách,-z nemocnic jeptišky byly
vypuzeny, ze škol odstraněn byl kříž a uči
telé nesmějí býti ani varhaníky, aui zpěváky
v kostele. R. 1883 odstraněny byly vojenské
měe a vojákům bylo zakázáno spolapůsobití
při katolických obřadecb. Roku 1884 zakárána
byla modlitba při sejití se parlamentu. V r. 1886
ce zakazuje kněžím ucházeli ve v profesenra;

"v P. 1888 magistrátům -se zakasuje súčastnití
se korporativně procesí, úředníkům není do
voleno v uniformách choditi do kostela. V r.
1880 byly srošeny příjmy mnichů; v r. 1890
škrél se plat mnohým biskupům a kočším;
v r. 1809 srušena byla aominární stipendia,

rozpočet katolického kultu v leteob 1870—1898směnšen o 1! milionů a obnos ten dán židov=
skému s protestaotskéma kultu. V roka 1890
nesmějí učitelé žáky voditi do katol. kostela.
V r. 1008 Weměe ov. a vzývání Docha
sv. pří sojití se soadního dvore. Roku 1008

byl podniknoutvšeobecnýútok ns kláštery; mai
chové jsou vypozsení, statky jejich v dražbě
prodány, aniž by ee jim dostalo nejmenšího od
Škodnění. Náboženské obřady na Vel. pátek,
Ješ konaly se na lodích, jsou vakázány, z ná
mořních nemocnic vypuzení jsou duchovní o
šetřovatelé. Podán byl návrh aby katolíci byli
vypuseni z veřejných úřadů a ti, kteří veřejně
ce hlásí ku katolicismu, prohlášení sa nespůso
bilé úředního postupu. Vláda sdráhé ce obes
zovati biskupské stolce. V r. 1904 odstraněny
na Vel. pátek kříže ze soudních síní. Penize,
které připadly ofrkvi za slavné pohřební ob
řady, byly skonfiskovány. Konečaěv témě roce
provedena rosloka církve od státu a konfiskace
církevního jmění, které odbadoval Valdeck
Rosseau na tisfc millionů franků, sa něž mělo
se poříditi starobní pojištění dělniotva. Za tím
konfiskace byla prováděna tal, že olrkovaí
jmění rozkradlí různí vládní agenti a advokáti
a stát musel ještě na likvidační výlohy do
pláceti přes 60 mil. franků. Dělnictvo ovšem
vyšlo s prázdným. Ale to combistům nestačilo.
V tomto roce podali návrb, aby Škrtnata byla
položka 60.000 franků orčená pro dochovní,
kteří přicházejí k trestancům přejícím si kněze.
Návrh tento byl zamítnat, ale na jak dlouho?

Tedy církví naší zasazovali nepřátelé čím
dále větší rány, až ji sotročili,

A pomohli otiskovanéma lido? Pozorajme
to hrozné eociální vření dělníků, vinařů atd.!
A což osvěta? Nyní stoupá ve Francii počet
lidí, neumějících čísti s psáti. Zločinnost mlá
deže stálo více bojí a francouzský národ spěje
vstříc zkáze, jak dokazuje francouzská stati
stika počtu narození a úmrtí Proto Pozor, če
ský katolíka, zvláště při nastávajících volbách
na ty lidi, kteří budou líčiti francouaské po
měry falešnými jasnými barvami! Nevěřv opřím
nost a opravdovost těch, kteří přes trpké sku
šenosti zažité v zemích cizích odporučují proti
křesťanské řády a převraty. Podkopnické živly
agitojí mesi prostomyslným lidem zrovna tak
hladce a chytře, jako ve Francii. Až nabodou
ctitelé Ferrerovi moci, uduel svoboda katoli
otva podobným násilným spůsobem, Jako se
stalo v Portugalsko a Francii.

Politický přehled.
Jasyková otáska v irestním vojenslém řádu

jest nyní předmětem sporného vyjednávání
mezi vládou rakooskoa a oberskou. Ministerská
rada stíhá ministerskom radu, ministři vyjed
návají u olsaře samého, kompromisy se navr
bují a dohoda dosud žádná. Vláda oherská
všemožně pracuje k tomu, aby v trestním jed
nání s příslašníhy armády státního občanství
uherského užívalo se maďarštiny jako slačeb
ního jasyka, bar. Bienerth však odporuje, a
usiluje, aby nadále i němělna požívala ta svého
práva. Maďaři prohlašují, že vláda. aherské ae
ustoupí ta ani o píď, naopak maďarský jednací
jasyk prý musi ta býti uplatněn na celé čáře
s jedinou toliko výjimkou, že bade-li voják
mocen toliko jazyka německého, bude vojen
skému úřadu dovoleno ažíti něm. jasyka ola
žebního. Smatné jest to, že o nějské slovanaké
řeči není tu ani zmíaky a že tedy 8 českým
vojákem bude se dále jednati pomocí tlu
močníke.

Zdraví olsařovo zdálo se býti ohroženo
kašlem a chrapotem a je také jisto, že bezvý
sledné a dlouhé jednání obou minister. před
sedů o otásce vojen. trestního řáda nebylo
bez účinku na otařičkého mocnáře. Zdravotní
stav ojsařův se však zlepšil tak, že 2. května
odjede do Pešti.

$ 14 v práci. „Wiener Zeitung“ uveřejňuje
nařízení na základě $ 14., jímě se stanoví li
dový kontiogent pro perioda 1910—11. Naří
zení jest podepsáno všemí ministry.

Vlaši proti vládě. Bývalý poslanec Conci
oa sohůsi v Tridentu problácil, že néhlé ros
puštění říšské rady zmařilo všecky. soahy ©
zřízení vlašské právnické fakulty. Vláda měla
prý v tom také prsty, še se předloha nedo
stala ani oa denmí pořádek.

Výměnadůstojníků v době míru byla prý
omlovena mezi Rakouskem, Německem 1 Ita
lil, aby posnali dopodrobna zařízení jednot
livých armád. Opatření takové uvede Rakousko
v další odvislost od Německa.

Srbský král do Pešti přijede 1. května.
Velkosrbská etrana v Srbsku staví se 00 mej
ostřeji proti této cestě. Při oajesdu kréle Petra
chystají se protirakoaské damonstrace a ná
větěvav Pošti prohlašaje ee sa potupu erbského
národa, ješto císnř František Josef přivtělil

Bosnu a eroesonina, která prý patří Srbsku,k Rakoasko. Tedyproto jasi cesta odvolána.
Duchovonsivo© Portugalsku jsst odhodláno

přinášetí všemožné oběti při hájení práv
církve v boji, který anstává výnosem rosluky

stálo od církvehpři Poašanáipotkalo zj doověta, toto jejío ;s.
"9 oslé zemi s velikým saděsním. |

Boj 9 mladsturoské straně. Jeden směr
mladotarecké strasy, konservativcí, sa nimiž
stojí sllaá většina, obrátili es proti tomu, aby
program strany měl celkem nenáboženský a
scela laterkoofessionelní rás, a čádalí, aby
jelamský charakter oísařetví byl více zdůras
něn a Šeriát více respektován, Boj konserva
tivvů směřeje hlavoě proti Džavida beyovi,
potomka španělského žida.
„Povstání v Marobu. Vládafrancouzká uči

pila rozhodné opatření, aby situaci ve Pezu
učinila konec. Do Casablanky jest posláno 10
tislec pěchoty a 2000 mužů jízdy, čímě stoupne
počet francouzského vojska na24.000, s nimiž
bade možno podniknoati výprava proti Fesu.

Zprávy organ. aspolkové.
Výrava u Čermilova. Na velikonoční

pondělí přednášeli sde el. L. Kosařova, pp. J.
Lochman a J. Orlický při veřejné spolkové schůzi
mládeže. Sář p. Morávka přeplněn byl i stoupenci
jiných stran; vědyť měla se zde salošiti skopina
mládeže a jim jednalo se o rozbití schůze. Schůzi
řídil předseda mládeče dp. J. L. Petrásek. Někteří
nepřátelé toužili po debattě. ale předseda nemobl
Ji připustiti, poněvadž zákon tobo nedovoloval.
Ostatně jaká pak debatta s takým člověkem?
Zvláštní dík patří „taky katolíka“ p. učiteli K.
Kotrčovi, který, jak všeobecné známo, mobl ai
nohy uběbat, aby hodně nepřátelé byli zastonpeni.
Brdečné díuy t Podruhé pomoste zas — bude nám
vědy vítáno. — Skupina mládeže byle založena.

Ronov nad Doubravem. Ve vděčnéa
milé paměti zůstane nám pondělí velikonoční v roce
letošním, kdy vzdělávací katolický sociální spolek
„Rovnost“ ovedl na scénu výprevné divadelní
představení „Kristus vítésí“ s dob pronásledování
křesťanů ze císaře Domiciána — Řím v letech
81—96 po Kristu — od A. Srobody Pošumav
skóbo. Autor bry jest dokonalým posorovatelem
sociálního « nábošenského života doby přítomné
a luští šťastně otásku, jak močao společnost lid
skou s bahna materialismu povanósti ku vyšším
ideálům. Tři hlavní momenty proplétají se dějem.
Jest to krvežísnivoat starého Říma, který prohla
Šuje křesťanství za škůdce atátu, dále pomsty
chtivost s panovačnoat židovská, která jeat schopna
brozné rafinovanosti ku dosašení cíje svého t. j.
ovládnutí světa, a konočně noohrožená vytrvalost
křesťanů v dobrém a oddanost ka Kristu. Jaký
to kontrast křesťanky Virginie, která ovojí neš
ností, již sám manžel Agrikola chválí, a kteron
rozešvučela dojista toho večera strusy věřícího
srdce k nadšení, s pohanem římskýmvojevůdcem ?
Tento svojí rázností šel raku v ruce s císařem
Domiciánem. Mocným dojmem působilo rozhod
nutí, kde Agrikola volá ku manželce: „Kdyby
toho vlast žádala, i Tvůj tivot bych obětoval 1“
Zde byl vrohol vyškolenosti vojerůdce. Vášaáfjma-
trona Fieria tak přirozeně podávala kresbu char

vážnosti šeny římaké. Všeobecné pozor
nosti se těšilo vystupování Ireny, dcery konsule
Fabricia. Dachapiné vystoupení e nádherným ko
stymem působily-na obecenstw dojmem pohád
kovým. K ní řadila se u porozaměníneteř Flariů.
Domicilla! Ony výjevy, kdeprosí Krista za pomoc,

přímopoajovaly dech! Věru, úchvatné. 00 mámeici o Lnkrecii? Takhle jeme ji ještě 'vystapovati
neviděli, Omen šidovaky nacričený tón drsosti
místy strhoval ku amíchu, ač hra jest velice vážné.
Bostomilou byla Rita se Sablaillou. Koneul římský
Aureliáu s Vespasiánem pochopili vážnost knsu a
vložili doň přirozený temperament v přednesu a
celkovém seskupení. Majestátně působil zjev Kle

Jsme hrdi, že máme již tak vyspělé síly. Všem
vzdává výbor spolku „Rovaoat“ opřímné „Zaplať.
Bůh I“ Děkujeme ze spoluáčinkování a výpomoc:
p. E. Culkovi, učiteli, při harmonia, p. A. Buredovi
a J. Svobodovi, kteří mmají© provedení největ
ších sásluh. Zároveň co nejvřeleji doporučujeme

bru tuto všem kelickým orgunisacíma spolkům.Jistě pro obrození náboženské přinese hojného
užitku, což jisté bude nejlepší odměnou autorovi.
Zdař Bůh!

Kutná Hera.Uuavující valná bromada
místal skupisy mládeže křesťansko-soclální
koná se v aeděli 30. dubna 1011 v cále hotelu
„Pošta“ dopol. o 10. hod. — Týž dea večer opůl
8. bod. v témše sále přátelský večer ma oslava
založení skupiny. Účinkuje kroužekdivadelní, hu
dební i pévecký. Naprogramu kromě jiných čí
sel: „Teta mistra Šiyoha“, trika o 4 Jednántok
od Adolfa Bognera — Abasrtra. — Vstupné 40
hza osobu. — V aeděli 14.května uspořádají
odrašené křest +s0elální vešírek

vo0v sálehoteluk« volnou

. Újezd = Litomyšle. Naše křest.
sociální mládeů pořádala mipalou i četně na
větívenou oohůzi v hostinci p. Fr. Čejky.Mládež
dostevilsse zcelého-dirého okolí.Příbyli sem
Orlové se Sloupnice a členky tálocvič. odboruz
Litomyšle. Provedli vičenísa veliké
SA eitomajek. Knáládedi promiavůp. Věslar

Dostál, rolník sTarova, valice"hodným6© „Elerikalisma“,jehož pojea vy *



Hojný potlesk byl mu odměnou. Pěvecký kroužek
zapěl zdařile dva obory, ješ se všeobecně Itbily.
Na to řečnil dp. Haátek o apůřivosti, vylíčil její
Buteost pro mládež a národ a účinky pro výchovu
mládeže. Místoí dívky pak měly sdařilý výstup.
O sdružení mládeše promlovil p. Pavlík « Lito
myšle Mládež projevila tu krásnou horlivost pro
spolešnou práci, však byla ku konél «cela
nemístným vystouvením jednoho pána sbytečně
umena. Přes to všecko však půjdeme dále ce vší
statečností. Mládoči, v tobě jest síla a horlivost,
v tobě jest naděje lepších příštích časů. Pracuj
tedy ve vším úsilím a krásný výsledok ti bode
odměnou.

Kelím m. L. Lid. spolek křest.-sociální
v Kolíně a okolí koná v neděli dne 30. dubna
v sále „u Karla IV.“ o půl 3.hod. odpol. členskou
schůzi spojenou s přednáškou váš. p. inž. Do
stélka = Praby, na théma: „Nová doba 8 její
snahy.“ Dále rozhovor o příštím sjezdn v Olo
mouci a projektovaném pomníku M. J. Hasse
v Kolíněna hi. náměstí. — Členové« jiní uvedení
hosté svou se tímto k bojné účasti.

Zprávy místní a z kraje.
Generální vlsitace a ov. biřmování

ve vikariátu pardubském. Dne 30 dobna v neděli
až v neděli 7. května bude J. E. nejdp. biskup
dr. Jos. Doubrava v Pardubicích, večer vždy v Par
dubicích; v pátek 5. května po celý den odpoči
nek v Pardubicích.

Sehůze městského zastupitelstva
v Hradci Králové konati se bade dnes dne 28
dobna o 3. bodině odpol. v zasedací alni měst
ského zes.npiteletva. Předloší se rospočet příjmů
a vydání obecních na rok 1911 k prozkononí a
případnému achválení.

Městská rada v Hradel Králové dne
24. t m Lesnímu úřadu se uloží, aby zrevi
doval omezníkování pozemků »Písečná« v Pou
chově. V ulici Moravské vymázeti se dají py
ramid. topoly, darované Okrašl. spolkem. —
Techn. kanoe. uloží se podání návrhu a roz
počtu na odvodnění hřbitova pouchovského a
podání návrhu na přípis správ škol, doporu

čující provedení přístavby škol budovy. — Přijata byla nabídka p. F. Votrubyna provedení

ráce ndoučMegan na stavbě turb. stanice. —. K Sklenáři uděleno bylo povolení ke zří
zení prádelny na půdě domu čp. 308 v Čela
kovského ul — Polic. úřadu postoupen byl
výměr o. k. okr. hejtm., kterým p. V. Provaz

níkovi, hostinskému, uděleno byo povolení ku
provozování živnosti kavárnické v domě čp.5P t zv. špičkárně, e podmínkou provedení
přestavby tohoto domu. — Béře se na vědomí,
že p. Janu Riedlovi, maj. domu čp. 264 v Ko
menského tř. nebyla udělena koncesse hostin
ská pro dům tento a že pí B. Svobodové ne
bylo povoleno přenesení koncesse hostinské
z domu čp. 299 do domu čp. 340. — Uděleno

bylo povolení ku stavbě no patovéno domuna parc. [č. 2 v bloku VÍ.u Praž. Předměstí
pp. A. Imlaufovi a A. Šustrovi a ku stavbě
3patrové bankovní a nájemné budovy na sta
veništi sbořených domů Caivasových, Zálož.

věr. Ustavu.

Sociální demokraté v Hlioperově
divadle. Každoročněsatoulají se socialisté z ven
kovských obcí do Hradce Králové, aby se po
chlubíli svými „kulturními“ snsbami před 1.
květnom. Letos sehrají tendenční hru „Bratři sv.
Bernarda“. Nedovedeme pocbopiti důvody, pro
které městská rada propůjčuje přivaudrovalým
socialistům městské divadlo, aby uráželi vrstvy,
divadlo svými přirátkami vydržující. Protestajeme
proti takovému jednání, které je neomluvitelné,
když uvážíme, že by socialisté nedovolili na Střel
mici ve svém divadle hru 8 tendencí protisociali
stickou. Takové poklonkování sociálním demokra
tům nevzbudí vikdy respekt ani v táboře demo
kratickém. Ať ei socialisté hrají ve svém divadle,
co jejich vkusu odpovídá, ale v civilisované spo
lečnosti af se přizpůsobí požadavkům slušnosti.

pozíme, že ae příště takové nedopatření nepři
Dr. Drtina © svobodemysiností a

velikesti stramy Mesarykovy. Dne28.t.m.
de. Drtins na echůzi v Hradci Králové takto uva
šoval: „Českým reslismem byl život v Čechách
obrácen na novou drábu. Poražena orthodoxie
(ztroulá pravověrnost starovlastenců), ktorá 80

měnila v„Ponátný dogmatiemne (avomylnou věrouku). Heslemnové doby je individual: amns.
Věříse ve schopnostkpráci avlastaísíly,ne
jiš v nadpřirozené zjevení a zásrak.“ — Velice

| to ukázka, jak masarykovci dovedou há
zeti do očí poslachučstva písek suchých frází!
Vy še jste por.zili orthodozií, dogmatismus a vy
že hoříte pro individuelní, samostatnou práci by
strých jednotlivců? Právě v církvi Masarykové
modlářetví bují úžasně a béda tomu, kdu by v tá
boře tom chtěl oplatniti individuelní, samostatný
úsadek| | Stonpanci pokrokářekého „Přehleda“
dlovho onášeli despocií obetaravatelů „Čauu“ tr
pělivé. Konečně však strana praskle. Redakční

sbor „Přehledu“ zaslal výkomnému výbora strany
prohlášení, v němě vyslovena roshodná nelibost
sad pokoutním nadbíháním pohlavárů realistických
politickým odpůrcům mladočeským v době, kdy

„Přehled“ kladl důras na sásady a samostatnýpostup. „Přehled“ svěstoval, že mnoho rostarselý
pokrokářů tehdy přestoupilo k reorganisovaným
mladočechům, A nespokojený redakůcí sbor „Pfe
hledu“ pokračovaldále: „Jeden z reorgavisova
ných dřívějších realistů venkovských vyslovil so
tehdy na dotas, proč vystoupil: „Mám anad čekat,
až se jedaoho dne dočta v „CČase“. še jeem Úyl
od prof. Masaryka a oolou sbranou „přestoupen“
k mladočechům?Jdu raději sám. — Proti stát
právnímu radikalisma byl veden se strany pokro
kové po léta úporný boj, v němž zejména p. prof
Masaryk šel do krajnosti, nyní pak pokrokoví
poslanci přidali se na říšské radě k tomuto radi
kalismu. Vékonov výbor má v straně pokrokové
asi tolik odhy, jako duma ©Rusku: osoby se volí
a mění každou chvíli a výbor memá vůbec samo
statného vlivu. Nikdy nedělal nic jiného, uežli že
schvaloval názory a kroky prof Masarvka. Nebyl
ans sborem poradným, tím méně rozhodným. I
když roku 1905 se hotovil k rozhodnému vystou
pení proti dra Herbenovi, vvčkal napřed prohlá
šení p. prof. Masaryka: „s dr. Herbenem jsem
mravuč botov a bude-li se mne dovolávat, já první
proti něma vystoap/m.“ Tak vlastně jea jedenkrát
8e vzchopila část výkonnéhovýbora (pp. Fr.
Beneš, V. Beneš, Dr. Bouček,J. Ventura) x samo
statné akci, totiž když spolapodepsala projev 14
stoupenců strany proti „Casa“ podaný sjezdu
rádců 18. října 1903. P. prof. Masaryk prohlásil,
že v podpise těchto čtyř oBob vidí „silné votum
nedůvěry k svému předsednictví výkoiného vý
boru“, že však to „ponse konstatuje a důsledků
£ toho nečiní“. Přes to však, že osoby, súčastuóné
na tomto votu nedůvěry, až do poslední doby zů
staly členv výkonného výboru, p. prof. Masaryk
své intervence u mladočeských politiků r. 1906-7
podnikal bos souhlasu i vědomí výkonačho vý
boru. Výkonný výbor byl z pravidla stavěn před
hotovou věc, aby nemolil apolurozhodovatí, ba bylo
jednáno přímo proti jeho usnesení i v těch málo
případech, kdy učinil formáloí asnesení. Tak se
stalo při kolíuské volbě počátkem r. 1906: vý
koaný výbor se usnesl při užší volbě mozi mlado
čechem a radikálem uepodporovat nikoho — ale
p. prof. Masaryk o své újmě dal v „Case“ vy
tisknout výzva, aby stoupenci atrany podporovali
mladočecha! I kdyby takové kroky byly včoně
odůvodaěny, byla forma jich v řádné organisaci
nepřípustna. Ale ve výkonném výboru české strany
pokrokové nebylo nikdy jednáno dle určitého řádu,fakbyslušelonastranudemokratickoua konsti
tučné; pomoval lam a panuje absolufism mejen
dogmatický, nýbrů co horšího, impressionistický, ná
ladový. Nikdo v straně té noví dnes. zdali zítra
vobude <a samospasitelnou pravda problášeno náco,
proti čemu stoupsnci strany na poukaz téhož ve
dení dosud se exponovali a obětovali. Výkonný
výbor pak schválí to všecko jednomyslně. My, ač
máme patřičnou úctu k osobním zásluhám, se
stanoviska | demokratického nesouhlasíme, aby
strana byla pouhým nástrojem politiky osobní.“
Tedy pokrokáti, kteří dobře Masarykůr nesmyl
nický dogmatismna prohlédli, prohlašovali, že vlastně
orthodoxní dogmatismus (ovšem masarykovský)
byl velice reslismom přitožen a že v ofrkví Ma
sarykově k práci individuelní nebyla dána přile
žitost. Když se pokrokář dr. Cbalupný odvážil
samostatné posouditi Činnost Masaryka a jiných
jeho poloboná, bylo proti „Přehleda“ útočeno
v „Úase“ besectným překracováním 8:0v a nadáv
kami. Tak vyhlížela realistická podpora iadivi
doalisma a samostatnosti! Stoupenci „Času“ byli
nuceni věřiti slovům Masarykovým jako nadpřiro
zenému, autoritativnímu, zázračně ueomylnéma
zjevení. Drtina praví: „Naše obrození není do
končsno, natno v něm pokračovat a my všichni
postupujeme v tomto reformním programu soci
álně, koltarně, hospodářsky.“ Ano, nutno pokra
čovat, ale nikoli dle příkladu raků. Reformaí pro
Gram masarykovců v praksi jest takový: sociálol
ruch se jeví v poníšeném posluhování 800. demo
kratům. „Lidová“ strana Masarykova jest stranou
bez lidu. A tleská-li Masarykovi při přednášce
lid, pak jest to vypůjčený lid sociálně demokra
tický. Náležejí židovští kapitalisté. professoři,
úředaíci a velkoobchodníci mezi lidové české
vrstvy? A jakou reformu kulturaí realisté vyna
lezli? Stačí vysloviti slovo „Antika“, aby se hnad
vědělo. s jakou lehkomyslností a povrohností ne
myslivý dav realistický tleská frásím, které bijí
ve tvář díla předních současných učenců. A pak
prý dle Drtiny v Masarykově straně „naproti ro
mantiemu, jalovéma idealismu postavena skopše,
Činotvorná kritika.“ A reformní program boepo
dářský? Ten nejlépe eharakterisají němečtí šidé
pražští, kteří vydali veřejnou německou výzvu ve
prospěch kandidatury Bany Tadíž se na
prosto nebojí bosla „Časova“: „Hospodářské osvo
bození [“ Jak to myslí Masarykova stranu 8 ho
spodářským osvobozením národa, patrno z hesla
„Osvěty lidu“: „Raději německého liberála než
českého klerikála!“ Nechť tedy pánové místo frazí
o národním osvobození radě,i Škrtnou se svého
programu slovo „aárod“. Pak aspoň budou upřím
nější, odhodí tiseivou masku. Jest přímo komická

podívaná, jak iidé, kteří se vrhají fanaticky na
občacy konfesne katolické, perou se s mlado čecby
o české i německé občany pražské konfe ose ši
dovské. A pak resliste pončaje české voliče 0 06
stách k národohospodářekému osvobození.

Vaelnou hromadu uspořádala4. dubna
Palackého čítárna za hojného účastenství. Kon
statován veliký počet uspořádaných přednášek
v Hradci i v širém okolí jakož i koncertů. V
čítárně vykládáno na 150 časopisů. Zpráva po
kladní uvádí za rok 1910 příjem 179020 K,

dání 144892 K, tedy přebytek 8341-28K.
Ktomu za rok 1911 příjem 651:60 K, tedy
dohromady 99288 K. Vydání r. 1911 bylo
44060 K. Tudíž stav jmění dle 16. března r.
1911 jest 55228 K. Jednatelm jest p. prof. Boh.
Markalous v Hradci Král.

Hurs zbožízmnalecký pro koželuhy a
koosamouty průmyslu, kožešaíky, obuvalky, sedláře,
řemonáře, brašnáře a obchodníky koži zahájen byl
v sobotu dne 22. dubna v čltároč musejní za v6
lice pěkné účasti přihlášených účastníků. | Dojeli
i účastuíci s dalakého i blízkého okolí, Červené
Hory, Třebechovic, Borobrádzu, Hlinska, Rosnic,
Lochenic, dostavili ae i účastnici z Kuklea, Pio
tišt, Blošna, Nového Hradce i řada účastníků bra
deckých. Přes 40 napočitáno účastoíků i v neděli.
Zajímavý přednes p inž. R. Urbana zřejmě potě
šeného Čílým zájmem přítomných živoostníků i
obchodaíků, doplněný Dahalým materiálem názor

ry zaručaje stejanu, oe-li zvýšenou účast v dalších předaáškách, které následovati badou v sobotu
a v neděli dne 29. a 30. dubna. Při té příleži
tosti -uspořádána bude malá výstavka českých vý
robků koželužských i kožených, saťovin a růz
ných jiných potřeb pro obuvolky jako krémů, ap
pretur, laků, mazadel, vosku atd. Podaří- se
zlakati svolení, uspořádána bude v pondélí vy
cházka do některé ze zdejších továren na kůže.

Výstava obrasů polských umělců,
llastrajících dila Hemrika Siomkle
wlese bude otevřena v sobotu dne 29. t. m. ve
dvoraně «Adalbertina« a potrvá až do 14. května.
Výstava ta bude tím zajímavější, že návštěvníci
spatří originály. Bude vždy otevřena od ro hodin
do soumraku. Vstupné 70 b, studující, žáci, děl
níci a vojsko 40h. Hromadné návštěvy členů
spolků při legitimaci 4 40 h. Hromadné návštěvy
žáků v průvodu professorů nebo učitelů A 20 h.
K. Wozniak z Varšavy jest ředitelem výstavy.

Vnzáj.se podporující a vzděl. jed
mota státních uřízemeů v Hradci Královéa
okolí pořádá v sobotu dne 6. května t, r. hudební
večírek spojený s humoristickými proslovy v ho
telu »Merkura. Začátek o půl 8. hod. večer. O
bojnou účast prosí zábavní výbor.

Neštěsti ma Labi. V katastru obce plo
tišťtské na regulovaném Labi u Hradce Králové
v sobotu 22. t. m. 14 dělníků poobédvalo a vhr
nulo se na lod, která předkem vysazena byla na
vydlážděný příkrý břeh. Loď s břehu nedala sc
vsunouti na vodu, proto dělnictvo shrnulo se na
zaď lodi, kymácením snažíc ae jidostati na vodu.
Při tom však loď převahou zcela se obrátila a
všecko ocitlo se pod vodou. Nastal zápas na ži
vot a na smrt; jeden druhého se chytal, s ním
se rval za příšerného volání o pomoc Ti, kteří
převrácením lodi odhození byli dále do vody,
zachránili se, v chumlu se rvoucí zahynuli vši
chni. Jeden ze zachránivších se vrhl se pak ještě
dvakrát do vody a zachránil dva tonoucí. Sest
se jich zachránilo a ostatní většinou ženatí našli
ve vlnách smrt. A vše zavinili si dělníci sami,
neboť lodice určena byla pouze pro 9 osob. Po
mrtvolách utonulých pátráno bylo ještě několik
dní.

Drabý filharmonický komcert hu
debního a pěveckého spelku v Hradci
Králové pořádán bude dae 4. května 1911 v měst
ském Klicperově divadle o 8. hod. večerní za las
kavého spolnáčinkování váš. p. kapelníka Vojty
Mádla, který se zvláštní obětavosti převsal c
chotaě part I. oboe. Vstupenky jiš lze obdržeti u
p. B. E. Tolmana.

Výsledkysčítání lida v Hradel Krá

dle stavu ze dne 31. prosjace 1910 bylo napo
čteno: domů 510 'z nich čísel popis. 602, 8 vůbec
nečíslovaných), z nich obydleno 465, neobydleno
45. Obytných stran napočteno 1968, obyvatel (ci
vilních) 9306. Mašů 4628, žen 4677, trvale pří
tomných 8026, dočasně přítomných 779. Právem
domovským do Hradce Králové příslušných 3224,
do jiných obcí politického okresu Královéhradece
kého 1249, do ostatních obcí v král. Českém
4531, do jiných zemí Rakouska 260. Příslušníků
země koruny Uherské napočtěno 27, Bosny a
Hercegoviny 4 a cizích utátů 10. Ohledně nábo
šeoského vyznání docíleno těchto výsledků: řím.
katolíků napočteno 8686, řecko-katolíků 9, staro
katolíků 7. Vysnání fecko-východního 7, ovange
ků aogsb. vyznání 97, evangelíků reformovaných
(helvetekého vyzvání) 262, israelitů 299. Zjiných
náboženství napočteno: ochranovské (bratrské) 3,
anglikánské 1, svobodné reformované L1; bez vy
zaaní 95. Obledně národností napočteno bylo:
9104 obyvatel obcovací řeči česko-moravsku-aly
vácké, 2 polské, 4 rusínské, 1 urbsko-chorvataké

-a 158 Němci. Obcovací řeč jiných národnosti



(státní příslušnosti) neš Rekonské (předlitavské)
čítána nebyla. Obyvatelů jiných národností než Re
konské jest celkem 41. Nepřítomného obyvatel
stva domácího jest 829 osoby, z nichž trvale ne

přítomných Jest 97 a dočasné nepřítomsých 226.porotou c. k. kraj. soudu v Hradci
Král. obžalovaná Hed. Fleglová (nar. 1889) pro
sločin savraždění dítěte — osvobozena. Ze slo
činu tbářetví obžalovaní: V. Košťál (nar. 1892)
odsousen na 8 roky, V. Štěrba (nar. 1891) na
3 roky 6 měsíců, F. Hruška (ner. 1891) osvobo

sen. Obžalovaný J. Hájek «přečina proti bezpeč
nosti cti osvobozen.

Dobročinný komitét dam v Hradel
Králové, jehož účelem jest opatřovati chudým
dítkám blochoněmým potřebné šatetvo, prádlo,
obuv a j. v., kooal svoji řádnou valnou hro
madu dne 25. dubna 1911 v místnostech no
vého „Radolfina“. Spolek čítal v roce minulém
296 řádných členů a 38 dobrodiaců. Příspěvky
členské činily 41360 K, sbírka štědrovečerní 829
K, dary 94 K, úbrnem 88660 K. Vydání činilo
517 95 K. Každého roku bývají chudé dítky hlu
choněmé den před štědrým večerem nodělovány
dámami z komitétu různými potřebnými dárky.
Fonkcionářky zůstaly tytéž jsko roku minulého
a pice: předsedkyní pí M. Steinfeldová, místo
předsedkyní, pí A. Šantrůčková, pokladní pí P.
Tolmanová a jedoatelkou si. A. Eiglová. Do vý
bora zvoleny jednoblasně dámy ppí: A. Czurbová,
M. Beránková K. Engibertová, R Hobzková, R.
Jirotková, B. Koříoková, A. Nováková a al. B.
Štefanová; revisorem účtů vidp. V. Sekera. Ko
mitét vzdává uctivé díky všem P. T. členům a do
brodincům apolku, vldp. V. Sekerovi, rovisoru
účtě, za všechnu podpora spolku věnovanou.

Slezské Předměstí. Dne 22. t. m. ze
mřel zde velice vážený rolník p. Josef Řehák u
věku 52 let, zanechav zde vdovu, tři syny a dce
ru. Zpráva ta způsobila velikou soustrast u všech,
kdož tohoto pilného a zbožného bospodáře znali.
Zesnulý byl horlivým stoupencem naší strany a
byl ctěn ode všech dobrých sousedů. A hned 24.
t. m. nato zesnula zbožná, rozšafná stařenka pí
Františka Šrámková ve věku 72 let. Oba zesnulí
byli zaopatření sv. svátostmi. Kristus, v něhož
pevně doufali, budiž jim štědrým odplatitelem za
všeckydobré skutky|

Koncert kapely e. k. 18. pluku
v Merkelsderfa. Dne17. t. m. pořádán zde
vojenský koncert, jehož úspěch možno nazvati
dokonalý. Nejen souhra, nýbrž i citová stránka
velmi zdařile podána. V prvém oboru osvěd
čila se předehra k »Titovi«, v druhém zvláště
směs z »Romea a Julie«, kterou právem na
zval kdosi »velkou hymnou lásky«; pak »Sbor
poutníků« z Tannhůusra a střední věta skvost
ného »Furianta«, skladby dirigentovy. Technice
i přednesu obdivovali jsme se ve II. Finale
»Áidy«, jakož i bohaté směsi z »Netopýra.«
Výborného posounisty využito velmi obratně
v I. pochodu »Na salaši« (od dirigenta), zvláště
však ve »Sboru poutníků«, k němuž přikom

ponovánabyla»Píseňo večernici«,obéz »TannHusera.« Panu skladateli a kapelníku Mádlovi
k rozhodnému tomuto úspěchu srdečně gratu
lujeme; jeho klidné dirigování — beze všeho
zbytečného pozérství — znovu v pravdu u
vedlo zásadu Berliozovu, že klid dirigenta pů
sobí na klid resp. správné pojetí skladby u
hudebníků. Dlužno podotknouti, že přidané po
chody téměř vesměs byly skladbami p. diri

genta, jehož jubilejní pochod byl přímo žádán a zvláště nejnovější pochod +»Cibulka«
hlučně aplaudován. Nesmírný jásot ozval se
při pochodu »Radeckého«, o kterémž se pří
tomný něm. námořní důstojník vyjádřil, že jej
Němci velmi rádi slýchají. Chvály hodno i to,
že c. k. vojenský p. kapelník navštíviv před
koncertem proslulé Aderebašské skály, v pon
dělí velikonoční svým zvučným i milým ba
rytonem nemálo v solových partiích ku zdaři
lému provedení proslulé slavnostní mše Grube
rovy (v Horním Adersbachu) podstatně přispěl,
začež mu budiž vzdán vroucí dík.

Střelil se 26. t. m. z revolveru do srdce
v N. Hradci 19letý trublář. pomocník Josef Picka.

Nechanice.. Poněvedě na veliký pátek
schůze se nepovedla, konána byla dne 24. nová
s timtéž programem. Sděleno při tom, že za sčítání
lidu usmiouváno 320 K. V celku až na bod opa
tření peněs na stavbu hřbitova a správu revisorů
dětů za rok 1910 jednalo se o věci druhu pod

Hzenějšího. Zpráva revisorů účtů udává SOLÍřjem na 64.831 K 08h adluh kolem 168.000 K.
Přes výpůjčku 50.000 korun máme dlah menší
než loni, ač loni napočetli jiš 195.000 korun.
Peníse na stavbu hřbitova opatří konsorcium, tak
že se schválením zastopitelstva čí ai 16 000 K.
Díl na Staré Nechanice uhradí obec staronecha
nické ve 2 letech. Dle doslechu vymínili si prý, že
obec naše o mrtvé jejich má se atarati dále sama.
Vypůjčit si není žádné umění; borší, jak je ubradit.
Prosatím běží o to, hřbitov postavit. Aš se postaví,
pak se to již spraví, poněvadě se to jiš nebude
tmoci změnit. Pan purkmistr praví, že sice v „Ob

nově“ se do nich bije,ale kdyby patolici bpli cojejich místě, že bychom to ani nedovedli. O
to se přít nebudeme. Kdyby se pisatel aspoň po

depsal, aby se vědělo, že je poplataík! Ale, ale,
parkmistře, anad to memyslite opravdu?

u to ten jistý udělal, tu by se mu vedlohůřenež Hasovi.Jistě by nejmíš dostal „maršrutu“.
Proč pak se však ti drusí pisstelé do „Oavěty L.“,
„Pokrokových Listů“, „Ratibora“ atd. také nepo
depiší? Pan Malina to sepoň vystihuje, že by pak
bylo psaní nemožné, protože by ztratilo na zají
mavosti. Dopisovatel do „Obnovy“ jest a účinkem

jest vyhledávána. Oststaě buďte ujištění, že má
dosud poctivější kabát než maoho jiných. — Volba
blídačů polních ponechána majitelům pozemků, aby
si je aspoň oavrbli. Dále jednáno o zaopatření 2
světnic pro spořitelnu; dosavadní místnosti nedo
stačují. Zase budeme bořit a stavět. Nebudeme se
o tom šířit dále, ale jistě jsme přetramíl: Hradec
Král. C> tam přejde Jidí do spořitelny, obzvlášť
o trhu, jak velíký obrat a jaká mistnost! Dále
sděluje psp purkmistr, že došlo achválení stavby
břbitova pod určitými podmíokami. Jedna věsk
schází, totiž aby postaven byl také kříž, Když to
nebude nařízeno, pak se jistě takó nepostaví. V ta
kových věcech máme již smutné zkušenosti. Na
náměstí socha sv. Anny tolik volala po obnově, ale
nikdo o tom ve sboru nepromlavil. Maseli se najít
jednotlivci, kteří peníze sbírkou po městě sebrali
a sucho obnovili. A přece u nás stává okrašlající
spolek, který dostává značnou podporu. Půjde-li
to také tak ae hřbitovem, ten bude asi vypadat!
Tedy jen ayní dobřepočítata účty vést! (Dokonč.)

Hořicko. (Volby). Na Hořicku dějí se jiš
přípravy k volbám; sa město kandidoval doposud
Maštálka, který stratil důvěru jedné části volič
stva, což Ilse souditi z toho, že jest učiněn po
kus, aby místo něbo postaven byl dosavadní zem
ský poslanec Preis, od měbož ci svláší živnost
piotvo více slibuje. Měl zde mluviti, ale kdyš
slyšel, že větší část neupustí od Maštalky, jenž
dobývá Hořicům dráhu Král. Dvůr — Hronov,
v poslední chvíli odřekl. Že nechtěl mluviti jako
semský poslanec, to je v době říšských voleb pa
trno. Maštálka nesedí pevně a nebýti rozervanosti
v táboře soc. demokračie, blavně však kdyby měl
schopnějšího protikandidáta e této strany neš po
sledně, nevím, jak by to dopadlo. Při posledních
volbách měl v mnohých městech jea slabou vět
šinu. Ale ani Zásvorka na venkově nemá to lepší;
ba proti tomuto povstává bnutí v samotné straně
agrární, jež sama jeho postavení následkem hříchů,
které „Venkovan“ vedl, povašuje za otřesené.
Po smíněném číslu našeho listu bylo pátránoi se
strany agrární a to je pro Zásvorku Špatné zna

mení. Protikandidátem byl K4 mu rolofk a předBeda sgr. sdružení Jaroslav Dušeks Třemešovae,
tentýž, co našemu Adámkovi neodvášil 6e sám
čeliti na schůzi v Bříšťanech, nýbrž musil si po
volati na pomoc socialisty a anarobisty hořické,
aby schůzi rosbili. Jinak je proti Zísvorkovi ve
výhodě, že je domácí a že má na okrese vlivné
příbusné a přátely. Na Ostroměřska vyslovili se
pro Zázvorku, který by kandidoval na avvu pěst,
coš by snemenalo odkráglování, jak agrárníci ří
kají. Kdo však zná vedení agrární strany, silně
o tom pochybuje. Jak viděti, nebude to na našem
okrese dokonce tak fádní, jak se myslilo. Naše
strana hodlá postaviti kandidáta jak ve venkov
ském okrese tak v městském, v kterémžto posled
pím aspoň ečítacíhoa to k vůli svým organisacím.
Nechť aspoň svíme, kolik nás je! O schůzi dů
věrníků dne 29. v Pace konané jest tu podána
svláňtní zpráva. — (Vzkříšení). Vloni přinesly ji
čínské pokrokové listy dloubý dopis « Hořic,
v sěmě vyčinily očkterým předákům, zvlášť isra
elitům a advokátům, še své domy osvětili. Ten
tokráte se jeden z nich — takto katolík mlado
čech — polepšil a N, H- N. jsou 8 ním velmi
spokojeny, zato osvětlení celého města vypadlo
imposantnéji, než vloni. Nemobou si tedy posud
pokrokáři v Hořicích dupnout. Za to městská e
lektrárna čistila kotel, ač měsíc nesvítil a frek
vence o svátcích je veliké ; rozličné se to od Ci
zinců, dlících zde na avátky, posuzovalo a odsu
sovalo. Vloni nečistili, ale rossvítili, když už bylo
po všem.

Heřice—N. Paka—Lomnice. Dne 23.
t r. komala se v N. Pece schůze důvěrníků naší
strany; ustanoveno,aby dosavadní kandidát vsdp.
dr. Šule byl požádán o opětovné přijmutí kandi
datary. Tento kandidát dostal r. 1907 přes 2600
hlasů. Nyní jest odůvodněná naděje, že obdrží
hlasů více, poněvadž jeho osobnost těší se zde
velikým s7mpstiím. Vadp. dr. Šulc také kandi
datoro přijal. Na schůzi svoleno 10členné komité
a svolána schůze důvěrníků z městského volebního
okresu na den 90. dubna do Bělobradu. Zároveň
úložen od několika účastníků větší obnos oa sgi
tační fond. Nyní jen čile vpředi

Zákonem předepsaná zkouška s ří
zemníautomobilů a motocyklů odbýváse
určitě a za každého počasí v Pardubicích v neděli
dne 7. května 1911 pod dosorem skušebního ko

misaře, pama vrchního inženýra TheodoraSkaliny« Prahy. Seřadění ku skoušce přihlášených ve smí
něný den o 10. hod. dopoledne vo Sladkovského
ulici před sportovním závodem Vincence Cbomráka.

Přihlášky ku skoužce přjmé Sportovní sávodVinc. Chomrák v Pardabicích. P. T. páni inte
resenti se žádají, aby se v neděli dopoledne dne
7. května ve jmenovaném závodě přihlásili. Vše

oboy potřebné informace budou tamže
Zkouška potrvá as 2 hodioy, takše bude p
pánům interesentům možno běbem odpoledne na
stoupiti spáteční cestu. V sájma sportu račte le
okavě všechny známé pp. majitolu automobilů a
motocyklů aa zkouška upozorniti. '

Ov. mlesle v Chlmenci m. Cidl. Po
sledně kosána byla av. missle v děkan. chrámu
Páně našem r. 1809 a removace její rok na to
r. 1870, tak do několik jon lidí na bi 8e pama
taje. Letošního roku v týdnu před svátky Veli
konočními (od 2. do 9. dubna) konali ve obrámu
Páně našem duchovní Feči a cvičení atavův a sy.
zpověď slyšeli vidpp. Odilo Pospíšil, převor klá
ktera a Domioikánů v Praze a P. Alfons Lukan
či', kněz téhož kláštera. Srdečná, přesvědčivá
slova jejich při cvičeních, proroyšlená, hluboce
založená, apologstická kázání, promluva při po
bošnosti Marianské a j. nalezla ohlasu v duších
četných posluchačů, kteří plaili zvláště vo drahé
polovici sv. missie chrám Páně; bylyť prraí dui
v týdou jedaak deštivé jedaak velmi zimavé a
větrné, ač ani ty osedalkův neodstrašily. Pobožo>at
ku nejsv. Svátosti Oltářoí vo čtvrtek a k Panně
Marii v sobotu, při nichž jioochové a dívky
čestnou stráží se zúčastnili, maplaily prostory
chrámové; v neděli pak při ukončení sv. missie,
kdy posvěcen byl před kostelem již atojící, nově
obnovený kříž za kříž missijní a psk konán průvod
s Nejsv. Svátosti, nemobl chrám Páně účastoíkův
pojmoati. Všech, kteří v těchto požébnaných dnech
sv. svátosti přijali, bylo 2608. Vid. páni získali
si srdcí všech lidí dobré vůle, a provásí je vzp 
míaka věrná a „odplaf Bůb |“ nás všech za vzorné

apečiiné ejuo. a miseje.vejno. o takových alavaostí viděl
naše obec, jako ve středu, due 19. dubna, Dostalo
6e nám tó radosti, že Jeho Excellence nejdůstoj.
pen biskup Dr. Josef Doubrava udílel zdesvátost
ev. biřmování. Jiš na cestě od Holic ne úpatí
„vysokého Chvojaa“ uvítal jménem zastupit elstva
obce Jeho Ezcellenci p. Centaer, rolník a první
radní, a za ním úctu svou složili zástupci jedno
tlivých spolků a korporací místalch i obcí přifa
řených a sice: jménem bospodáť. Besedy ve Chrojně
p předseda Václav Kamenický, roloik tamtéž, za

křestnoské zemědělce pro Chvojenec a okolí a zá
roveň i za katolicky smýšlející obyvatelstvo Chvo
jesecké p. Frant. Kamenický, jednatel a rolník ve
Chvojenci a za dobrovolný sbor basičeký ve Chvojně
Jeho velitel p. Václav Eháš, hostinský ve Chvojně ;
konečně mejvyšího pastýře a zároveň protektora
svého srdečně uvítal jménem sdružení křesť. vou
korské mládeže její starosta p. Potraška, rolaiczý
sym ve Cbvojně. Milo bylo se podívati na zástupy
mažů, dívek a mládenců, kteří ve čtyrs upu vedl
si svého laskavého otce — za zvuků místní hadby
— k slavnostoí bráně, kde po synovském a upří

y.
1

biskupa patron zdejšího chrámu, Jeho Excellence
p. markrabě Alex. Pallavicini, ktorý v čele svého

účednictvasrdečnými slovy přál Jeho Excellenci,nejdůstoj. p. biskupu milého pobytu ve zdejší
osadě. K vřelému uvítání připojil ne za obec
Poběšovickou starosta obce p. Málekasnaposledy
školač:a Kamila Komárková tlamočilarad st dětí
školních nad příchodem nástupce sv. apoštolů. —
Málokteré oko zůstalo suché, když Jeho Exceli.
nejdůstoj. pau biskup. děkoval vlídnými a srdeč
nými slovy za upřímné uvítání, jebož 5e mu ode
všech přítomných dostalo. Rázem získal si srdce
všech svým milým, srdečným a přívětivým po
hledem, svoa sřejmou láskou k maličsým dětem,
které žehnal a bladil, kdekoliv je apatřil. „Kdo
by ei to pomyslil, že tep biskap jest tak rosto
milým a přívětivým [“ Tak alyšeti bylo s mno
bých úst i předpojstých a nepříznivých! V tento
den krásný a nezapomonutelný pro uaši farnost
nejlépe viděti bylo, co by nás všechny opět spojiti
mohlo: Jednota víry a úcty k víře otcův a dědův
našich a noohrožené se hlášení k praporu Kristově
a k otci našemu — biskupa! — Čožneprohlédnou
i ostatní naší bratří a neuznají konečné, že jen
v takových obcích jest hostem sv. pokoj, spoko
jenost, vespolný mír a Boží požehatot? — Obec
rozvaděná, v níž stojí člen proti členu, obec o
drabocenný poklad sv. víry připravená, jest velice
nešťastná; stává so rejdištém několika nespoko
jenců a roservanců, kteří vším úsilím přičiňují se
udusiti ještě ta a tam doutnající jiskru nábožen
ského citu a lásky k pořádku. Dobře tedy činí ty
naše obce, které 4 úctou Inon a hlásí se k biskupu
svému jakožto představiteli a vrchnímu obhájci
naší sv. víry. Na tuto lásku k sv. víře a církví
av. kladl nejdůst. p. biskup hlavní důraz ve svém
kázací, ješ následovalo po měl av., obětované za
spásu osadníků zdejších! Kásaní Jeho Excel. sů
etavilo hluboký dojem v srdeloh všech posluchačů
v krásnou přípravou bylo k úkonu avátosti sv. biř
uování, jehož se dostalo 400 biřmovancům (celé
farnost čítá 1926 obyvatel!). Rychle jako krásný
sen uplynuly chvíle pobytu Jeho Excellence, kte
rého pamatovati budeme všichni od toho nejmen
liho v náručí matčině, jemuž své požehnáníudělil,
až k tomu největšímu. Po m poděkování
dach. eprávce Jeho Milosti za všechna naušení a
otcovské napomenutí, ješ v srdcích svých vědy ve
vděčné památoe uchováme, rozloučil se mejdp.
biskup 8e sdejší osadou a provázemČestnou strá ží
křesť.sdružení mládeže zdejší odejel spět do Holic,
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Vývoz lněného a modního zboží. —
Doporačaje v osvědčených jakostech k simní sesoně:

Modní látky viněnéi , dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, ru zefiry na košil,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

Mp“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přese2) K saaí

láme vyplaceně. 1 balík 8 zbytků vkusně rozdružených222 sa . ===
Obdršíte te nejlepět! Mřesť.sociál podnik !

Chrudim. Dne 18. dubna za značné ú
časti důvěrníků okresu cbrudimského 8 delegáty
za okres čáslavský problášens kandidatura býva
lého sástupce za volební tento okres slov. pana
Františka Šabaty, rolníka ve Vrbici, Šlecbetný,
nezištný tento muž obětavě po celou dobu svého
poslancování pracoval pro blaho těch. jež zastu
poval na řšské radě. Kdokoliv požádal bo o pomoc,
všdy ochotně utál k službám. Proti tomuto kandi
dátu staví agrárníci Hnfdka. Co 8i máme pomy
eliti o charakteru tohoto kněze, který du voleb
nich schůzí kolárek na krku noml, ale jinak
v Cbradimi cbodí s límečkem? Katolíci, nedejte
se másti timto náběhem agrárnickým; i mezi ně
šími jsou liberálové a jedním s nich jest dr.
Hoídek. k lalci, živooatníci, dělaíci volebního 0
kresu 60., odpovězte na všecky nájezdy proti struně
křesťaneko-sociáloí, jež svým programem nucena

jest bájití zájmy všech vrstech etejně spravedlivě,
"jednomysinou volbou dne 13. června t. r. slovut.
p. Františka Šabaty, rolníka ve Vrbici.

Čáslav. Divadlo. Byla-livůbecletošní
„jarní sezona našich divadelních ochotníků u
spokojiva, jistě že jednaz hlavních příčinbude
v šťastném zakončení jejím, o němž možno
právem říci, že konec korunuje dílo. Zvoliliť
si k závěru naši ochotníci vážné drama Stan.
'Przybyszewskiho: Zlaté rouno a pozvali ei nad
to vzácné naděje umělecké budícího stálého
hosta Národního divadla v Praze sl Liběnku
"Odstrčilovu. Ušlechtilé snaze této obecenstvo
také zplna porozumělo, jak patrno bylo i z ve
lice četné návštěvy i ze spontánního potlesku,
-kterým souhra byla vyznamenávána. Naprvém
místě ovšem uchvacovala postava Irenina, po
-dána sl. Odstrčilovou e takovým porozuměním,
že ani jediný záchvěv nitra ani jediný detail
charakteristiky této vášní zmítané, hned se od
dávající, hned děsící se ženy nebyl opominut.
V slečně vyrůstá veliká umělkyně, jak bylo
ostatně již povolanějšími pery konstatováno a
naše národní scena získala by v ní jistě skvě
lou akvisici. Hra její vyzdvihovala i přirozeně
souhru všech ostatních účinkujících, mezi ni
„miž byli první representanti naší jednoty. Lí
bila se nám zvláště postava a souhra Přeslav
ského, jemuž z plna snažil se vyrovnati i Rus
"čio a Lonský. Rembovský pěkně deklamoval,
ale škoda, že krásně přednesené slovo nebylo
„provázeno i případnou mimikou. I ostatní kratší
úložky byly v dobrých rukou. Byla sice hra
"tato těžkým soustem, ale jak vysoko stojí nad
mnohým tím bezbarvým, lehkým zbožím fran
"ocouzským! Přáli bychom ai, aby aspoň občas
bylo vzpomenuto takto na vážný úkol divadla.
Ku konci třeba vzpomenouti i toho, že režie
byla dokonalá. — Přednášky. V poslední
době zaplaveno jest téměř město naše před
náškami všeho druhů a všech směrů. V mi
nulém týdnu v sobotu konána byla Podpůr
ným fondem učitelským přednáška p. ředitele
měšť. školy z Mělníka Čermáka »o cestě do
Florencie atd.« provázena četnými obrazy, jež
shromáždila do místností besedních dosti četně
posluchačů a byla se zájmem vyslechnuta, až
na ty některé macharovské vtipy o papežích
atd., jež z úst řečníka zněly tím trapněji, čím
méně jich potřeboval k okrášlení thematu.
Pravíme to otevřeně, že i přítomnému stu
dentstvu zněly dosti — absurdně. — V neděli
odpoledne ohlásil »Sokol« přednášku Dra Fa
biána z Prahy vo nálezu čáslavském a vý
znamu Žižkově pro národ Český.« Přednáška
však pořádána nebyla, neboť sešlo se tak málo
posluchačů, že místnosti zely úplnou prázdno
tou. Jest to všem pro město naše smutným
příznakem a pozvaný řečník byl tím vskutku
strašně deprimován. Ještě smutnější pak jest,
že zrovna i předáci Sokola skvěli se svou —
nepřítomností. — Večer pořádal pak občanský
klub v hotelu »u Koně« spolk. schůzi s řeší
reá, Hajna z Pardubic »o moderních úkolech
obce«. Návštěva byla tu četnější, dostavilo se

dosti členů a také dosti hostů. — Ve středu
k pořadatelům přednášek přidala se i čtenář
ská beseda, v nížpromluvil professor Smika
»0 létadlech.« Účast byla jako vždy v době
besedních zábav uspokojivá. Velkou zásluhu

Aby míra byla vrohovatá, koná osvětový svaz
v neděli dne 30. dubna na radnici extensi
prof.Haškovce.— Co budes kaplí pod
věží? Celý chrám bude již opraven uvnitř,
bude i vyčištěn a kaple pod věží, na jejíž o
pravu náklad chce vésti spolek sv. Ludmily,
zůstává stále ještě jako zřícenina. Nevíme, čí
je to vinou, předsednictva spolku sv. Ludmily
však nikoliv, Čí snad se čeká na definitivní
rozhodnutío uložení Žižkových ostatků? Dnes,
kdy vyzván jest celý národ, aby podal své do
brozdání, byla by oprava kaple odložena ad
oalendas graeoas, to jest na nedočkání. A toho
přece není třeba!

Práce Šabatova byla velicezáslušná.
V přípravě k nastávajícím volbám do Hšské rady
projevují evangelíci svou dávno tajenou zlobu, že
totiš r. 1907 oebyl zvolen papež českých evan
geliků p. Václav Havelka, nájemce dvorů v Ro
nově n. D Ovšem byla to pro evapgolickou ná
boženskou společnost pochopitelná rána, že jejich
nejlepší člověk nepřišel ani do užší volby a že
husitské Čáslavsko a pokrokové Chrudimsko dalo
přednost přede všemi kandidátu české strany
kte-tansko-sociáloí. Po 4 léta ona zžírající sášť
byla tajena v útrobách, až teprve zástupce všech
evangelíků ve spojení s Volnou Myšlenkou dal
průchod citům v listě evangelíků čáslavských
zvaném „Pravda“ dne 14. dubna t. r. Jako člověk
zbabělec, který má jiti k výslechu soudnímu anebo
chce někomunedati, tak jisté pisatel stati v,Privdě“
č. I. volební epi toly byl v deliru. Plše po úpravě
redakce, že p. Šabata jest oeschopný sám o sobě,
pouhá osbba, pro svůj volební okres zapumenutvu
osobou,která ze strachu před nespokujenostívo
hěstva se raději před ním neukazovala. Ani je
diný čin nevykonal tento klerikální poslanec pro
svůjvolebníokresza celáčtyřiléta.—Jestliže která
žurnalistika Česká klesla pod nivemuaprostoty, lži
a pomluvy, pak jest to čáslavská „Pravda.“ Pá
nové, to jiš jest poslední útočiště utíkati se ku
lži! My lidem dobré vůle připomeneme jen sběžně,
co vykonal p. Šabata pro okres Čáslav. Za jeho
poslancování postibly kroupy okres náš dvakrát;
a tu vždy byl p. poslanec první, který osobně
Da mlata postižená se dostavil a ve proapěch jich
intervenoval. V roce 1908 23. května po veliké
povodni vyslovil se p. Huilička, majetník mlýna
v Ronově n. D., srovnávaje p. Šebatu s p. Blažkem,
zesnulým poslancem : „P. Šabata jest jinak váímavý,
rozumí věci“ Dneska se to třeba sapře. Nechť

romlaví ns obranu pánové, kteří na intervenci p.
Šabaty po povodni dostal: nábrady: p. Kořínek,

mlypář v BRonově n/D. 8000 K, p. Hnilička,
mlynář v Ropově n./D. 4000 K, p. Prokeš, mlynář
v Mladoticích 4000 K, p. Sekerka, mlynář v Paří
žově, taktéž větší částka. To jsou pánové, kteří
p. Šabata ani nevolili. Než šlechetný muž nečiní
rozdílu mezi přítelem a nepřítelem a v neštěstí
pomůže. Pan Šabata vymohl, že zřízena bude za
stávka na Horkách pro obec Potěcby atd. Vymohl
důležitý (tak svaný Školní) vlak z Čáslavě do
Třemošnice. Toto spojení má veliký význam pro
školu a bospodářatví. Ronov n/D. působením p.
poslance povýšen na město ©Uděleny různé pod
pory. Obec Závratce nemobla po dlouhá léta do
elliti rorálního posla. Zakročením p. Šabaty stalo
ge tak ibned. Nechť promluví ti osvobození vojíni,
vlastně jejich matky, k vůli nimž intervenoval!
Pan Šabata má jednu velikou opravdu neodpu
stitelnou vadu, že totiž o své práci tiché poctivé
vůbec mlčí a že neplatí zvláštní tantiemy „Národní
Politice“ a jiným Ččasopisům, aby o jeho práci
troubily do světa „Pravda“ píše, ža člen Klubu
našich poslanců Jest neschopný. Ale „Čas“ z 1. ledna
1909 píše: „Taktice klerikálů všechna čest buď
vzdána. Ukázali znovu, jak jsou velice vyspělou
stranou. Obratní to věru politikové a čili až radost.
Vědí dojista výborné, kam svon pozornost obrátiti,
kde třeba práci jejich podpory.“ Jak se ty droje
nábledy srovnávají ? Agrární poslanci v říšské radě
často acházeli při nejdůležitějších okamžicích.
Šabata byl v sájma národa vždy na svém místě.
Pan poslanec byl oa svém okresu velmi častým
bostem. Na každé zavolání byl ochoten přijeti. Bylo
třeba se zeptati pisatele „Pravdy“, zda někdy p
Šabatu povolal, by na okres přijel a zda povo
lacý tak neučinil. Pánové, p. poslanec asi měl
přijít k vám, hluboce se poklonit a mačkaje čepici
v race, poníženě vás poprosit, zda byste si něčeho
řáli. Stoupenci české strany znají až příliš dobře
iechetaost a charakternost p. Šabaty a tudíž ne

pomůže ani lež, ani pomluva, a všichni do jednoho
napíší dae 18. června na blasovací volební listek:
František Šabata, rolník ve Vrbici u Doudleb.

Honov nad Doubravou. Soc.demokraté
kandidují na okrese našem opětně, jak psal sám
Ba svých prvních letácích r. 1907 Ford. Jirásek.
Dne 23. přijel tento milostpán s Praby (dříve byl
peketský tovaryš a teď má titul rovisor) do Ro
nova m. D. a vyjednávalmístoost u p. Fr. Prcbala,

ho odmítl. Pan Jirásek celou záležitost dle
doslechu ověřil p. učiteli Štolcovi, aby týž požádal

krokový apolek, by mu místoost poskytaute
byla. Lide katolický, hled, jaká aliance! Sociální
demobrsté — učitel — evang>lík. Jirásek bušil
v Kraskově tébož dne do katolíků a agrárníků.
Ovšem jest jisto, že na konec se spojí všichni

agrární stoupenci V. Havelky « demokratickým
kandidátem F. Jiráskem, ač Havelka měl ne svém
provolání rozbodný boj proti sociáloí demokracii,
tak v případě užší volby padnou 3i do náručí

Ženství spojoje i největší nepřátele. Zaičiti víru
v Krista a Jeho evangelium! Pod tímto heslem,
jež převzala i Volná Myšlenka s sgrárafky, přátelí
se a ruce Si tiskoou pejzatyrzolejál vzájemní n.
přátelé: socialisté 8 kapitalisty, republikáni 4 krá
lovci, lidé bezkoufeasijní s pravověřícími židy,
Btarokatolíci e modernisty, Čecbové s Němci,
Busíci s Poláky. Katolíci, věrně stůjme na stráži
a jděme do boje proti nepříteli! Zmužile vpřed
za naše avatá práva!

Mladotice u Bonova m. D. Dne 23.
dubna naše osada postižena byla ohněm, jenž
strávil 3 obyt.á stavení: hostinec p. Petra Šauera,
domek p. Tubého a p. Novosáda. Obeň vzoikl při
taneční zábavě Dosud neni zjištěno, jakým způ
sobem. Ku požáru dostavily se sbory basičské
s Ronova a ze Žlub. Chvalovic. Oběma sborům
patří plné uzaáni.

Třemošnice u Homova. Kandidátstrany
agrární zavítá k nám dne29. dubna, aby zde
pronesl kandidátní řeč. Nevíme, co u nás bledá.
Zde jest agrárník jeden (p. Havelka, evangelík)
a s ním bude volit někdo podřízený. Snad správce
z libovaru. My pracojící lidé takového méšťáka
rozhodně voliti nebudeme. Když nás zradili Ha
velkové v akci řepařské a nešli: s námi, vidíme
v jednání maobých agráraíků zrazování zásad.
Vždyť píšou ve svých letácích, že nemohou zá
roveň zastávati sedláka a nás malé lidi. Strana
česká křesťtansko-sociální na základě učení Kristova
chce spravedlivě hájiti všecky stavy a tudíž jejího
kandidáta voliti budeme dne 13. června jménem
František Šabata, rolník ve Vrbic: u Doudleb.
Pane Hoídku, říkává se: „Truhláři, drž se hoblíku'!“
Kdybyste byl řádným knéžem, utvrzoval byste
náboženství, konal své kněžské povinnosti. Jděte
si k těm, kteří vás ještě tolik neznají jako my.

Činěves. (Obnova sv. missie). Na bílou
sobotu počala ve sdejší farnosti obnova av. mis
sie, kterou Bidili vdpp. rektor P. František Piv
nička a P. Beraaidin Čáke, oba z kongregace
Nejsvětějšího Vykupitele aa av. Hoře a Příbrami,
se zdarem potěšíteloým. Na 600 lidí přistoupilo
ke stolu Páně a chrám farní býval při každém
kázání pilač navštěvován. Za obětavými miesionáři
voláme ordečné: Zaplaťt Pán Bůh 8 vroucím přá
ním, aby na dlouhý věk dobrotivý Bůh v požeb
nané čionosti je zachoval.

Dobruška. Letos opět jsme měli krásnou
slavnost Vekříšení. Ku zvýšení oslavy Kristovy
přispěly zase účastí svojí p.t katolicky amýšlející
spolky, katolicky smýšlející městské zastupitelstvo,
dále do tisíců jdoucí účast věřícího lidu, mohutný
lidový zpěv. Uspořádáno krásné osvětlení, jak Činí
zbožný lid zdejší od úedesátých let minalóbo st»
letí. I někteří jinověrci ogvěcují oa znamení, že
ctí náboženský cit katolíků a že se k nim chtějí
cbovati jako k bratřím. váad3 radosl, spóv, nad
šení, světlo, jen v naší radnici egyptská tma. A
přece tam svítilo světlo při Vzkříšení přes pa
desát let. Inu — tam vládae pokrok, který přece
nemůže státi s úctou před velikou obětavostí,
trpělivostí a láskou Kristovou. Pokrokář mosí
míti radost z aatických fosáků, „kým jest Nero
a Tiberius. Taky se musí líbiti pokrokátům ctitelé
„urášného Forrera, rusko-židovští revolacionáři
atd. Co záleží na tom, je-li většina zdejšího ob
čanstva katolická? Co na tom, jestliže se městská
rada přesvědčila o říšských volbách, že katolic
kému kandidátovi bylo odevzdáno víse blasů než
všem ostatním dohromady? Lip jest zalíbiti ae
talmadistům než katolickéma lidu českému. Na
to, jak se zachovala radnice ke katolickému lidu
v památný den Vzkříšení, tak snadno nezapome
neme. Doxud byl pan Petřík chudý, atával čest
nou stráží n Božího brobu a rád 8e účastnil cír
kevních alavností vůbec. Nyní jako úřadující radní
musil se něčím vlichotiti do přízně židům. Když
byl otázán, zda-li má býti osvětlení na radnici,
odpověděl a pokrokovou noblesou: „Není potřeba,
avítí městc!“ Muži Petříku, vysloužilý vojáku, proč
jste se jsnom t-lik bál? Soc. demokratický ča
sopis přinesl z Dobrašky noticku, že tam budou
uveřejněna jména těch, kteří se hlásí k pokro

tedy po občanech? Jen když vás ušetří Kudrná
čovský tisk! Myslíte si, že občané nevědí, proč
do vás tak náble vjel pokro: a že 86 někdo diví
vaší velikosti? Vždyť lidé s úsměvem poukazují
Ba to, že jste měl přede dvěma lety osvětlení
svého domu vlastalho, ačkoli tento ani nestojí na
náměstí.Odkudta velikáopatrnost? Inu — bylo
před volbami a vy jste ohtěl dostati hlasy kato
liků, před nimiž si najednou hrajete na velikého
pánu. Předsedo „Sokola“, hlásal jste heslo: „Ni
sisk ni slávu! — Ni píď české půdy Němcům I“
Ale sám jste skonpil od chudých lidí lacino místa
po vyhořelých stodolách, sousedících s továrnou,



jež náleží Němci. A tomu Němcovi jste místa ta
prodal. Jest pravda, še jste při tom vysískal
9000 K? A to dovážení židovského aboží taky
něco vynáší. Oo je tedy p. Petříkovi do národa?
Až dá katolický národ víc vydělat než dosud, pak
snad sřdce zahřeje ve větší vlasteneckou láskou.
Jenže lidé dovedou přemýšleti a dobře vidí, jský
vítr favgličkou otáčí. Rudý tisk vzoroému náro
dovci v očích lidí rozumných pranicneublíží. Ale
faktická nedůslednost jest borším oříškem.

Nevé Dvory u -Hlery Kutné. Truchii
vou zprávu svěstoval 12, dubna t. r. svon chrámu
ov. Anoy v N. Dvorech, že Jeho Excellence vyBo
korodý pan hrabě Emerich Chotek odebral se na
věčnost. Ač postonával delší čas u svého bratra
p. brab. Ferdinanda Chotka na zámku Volšovakém
u Sušice, netušilo se přec, že Pán bo k sobě po
volá. Zármutek všeobecný vedral se do srdce
každého, kdo J. Fxoel. blíže snal; vědyt ode
šel na věčnost pán dobrotivý, slatého srdce,
které zasvěceno bylo jen a jen konání dobrodiní.
Konal ekutky milogrdenství tiše, jsa si vědom slov,
„by nevěděla levice, co činí pravice.“ Leč pří
stupný byl každému beze vší pánovitosti a kaš
dého vyslyšel. Co nejvíce chváliti musíme, že Jeho
Excel. vystupoval vidy jako borlivý katolík. Dů
kasem toho je zřízení jeho nadání pro četné lidu
milné účely. Velkým byl příznivcem Školy v N.
Dvorech, kde každoročně pro chudé altky rozličné
Šatstvo sasflal a pro polévkový ústav v zimní době
značně přispíval. V poslední době věnoval míst
nosti ve svém domě v N. Dvorech i se zahradou
pro dětskou opatrovnu právě ge ařizující. Není
mošno vylíčiti všecky lidamilné skutky zesnulého
p. brab. Emericha Chotka, kteró zapaány jsou
v Knize života. A ta nelíčená zbožnost Jeho Excel
lepce! Když v létě prodléval po několik měsíců
Da zámko Kalinském, i při největší nepobodě ani
jednou v neděli a svátek nevynechal eložby Boží
v N. Dvorech, kde a největší zbožností a kleče
obcoval službám Božím. Forní kostel v N. Dro
rech sám vlastoím nákladem maoha tisíc korun
dal opraviti a zvelebiti, Krátce nemožno vše zde
vyučiti. Jaké ve těšil oblibě v Pánu zesnolý,
svědší o tom obromvý dav lidu při Jeho pohřbu.
Na 5000 lidu bylo ehromážděno. Pobřeb jeho byl
imposantní. Mnoho bylo spolků, vojenské hudba,
ostrostřelecká hudba a z celého okolí přišli lídé
vzdáti jeho Excel. poslední poctu. Průvod vedl
vadp. Megr. Karel Vorlíček, bisk. vikář kutaohorský,
kterýž jej těž pochoval. Dále z kněší byli tito
vedpp.: brabé Ledochovský, kanovník v Olomouci,
Plsák, kanovník ze St. Boleslavi, Ptáček, bisk.
sekretář, Mejznar, farář z Cirkvice, Coufal, farář
ze Záboře, Jenček, farář z Chotusic, Karpišek
z Volšova, s Kutné Hory Zuzánek, Mašiva, Ku
drnovský, P. Žid ze Žehušic, psk patronátní kap
lani P. Velebný a Herman. Dojemnou řeč měl
vdp. farář Červ, v níž vylíčil lidumiloé skutky
Jeho Excellence a s ním za všecky ge rozloučil.
Zpěv Hdil ředitel kórn u av. P. Barbory v Hoře
Kutné, p. Ledvine. Též muoho důstojníků ae sů
častnilu z Hory Kutnéi s p. plukovofkem.Krátce
pohřeb uexapomenatelného —šlechtice, jakkoli
smutný, přec slavný byl. Končíme s tím vroucím
přéním, by Pán nebeský byl štědrým odplatitelem
zesnulému lidamilovi! Ave anima pisl

Trby v Gelě. Jemikově. C. k. okresní
bejtmanatví v Čáslavi povolilo výnosem ze dne
20. dubna 1911, č. 12238 obci Golčovu Jeníkovu
odbývání náhradních trbů výročních a na dobytek
hovězí, tak že se budou v roce letošním odbývati
výroční a dobytčí trhy v Golč. Jeníkově v násle=
dojících dnech: 3. kvétna, 10. května, 24. května,
7. června, 14. června, 31. června, 28. června,
5. července, 19. července, 26. července, 16. srpna,
13. září, 4. října, 25. října, 21. listopadu a 13. pro
Bince,

Různé zprávy.
Německý maclonál e vládě žídov

stva. Sám poslanec dr. Steinwendor vyjádřil se
o slaté interuacionále: „Rakousko je ohroženo ku
pitaliemem. Kartely a banky ovládají situaci, vy
soká cla, atátní dluhy a válečná zbrojení jsou
jejich spojenci, vlády, parlamenty a žarnály jsou
jim pomocníky. Železářský kartel a cukerní kartel
určují ceny a rozdělují odbyt; vysokými ochran
nými cly je soutěž vyloučena; kdo so vzepře,
je-li to zákazník, neobdrží žádného zboží, je-li
výrobce, je zničen. Tekových kartelů je však ně
kolik set, tek že většina výroby i spotřeby je
jimi ovládána. Financování jednotlivých podaiků
a namnoze i odbyt jsou ovládány malým počtem
velkobank, tskže lze říci, že vrební řízení národ
ního hospodářství v Rakousku je v rakou sedmi

guvennánů a direktorů. Ti vypomáhají vládámv leckteré nesnázi, wsfamovují se správní rady
členypanské omimovny,vysloužilé ministry a od
borové šéfy; v posledním roce přebraly státní
správě celon řadu výborných úředníků. Při tom
falčujíbilance, homadíce tajné reservnífondy, u
smějí vyušitkovat maser berního sákonodárství,

en vál : ej. ek obecenstvona lep, kupuje spekulační papíry,
nemajíc tušení o pravé jich bodactě, a na do
spořitelen ukládá své ušetřené haláře do bank.

že vysokými cly vylučuje soutěž a stálým svyšo
váním svých dluhů odnímá obecenstvu chuť ku
povati klesající renty. Odpomoc: jako byly au
kromé dráhy postátnény, tak se muselstáti také
v jiných oburech. Nyní má monopol odbytu zá
palek Lánderbanka, na přesrok budo je míti stát.
Cukerní monopol bade následovati a jiné po něm.
Do správních rad baak budou dosazení státní
epolusprávci. Dobré věci nepřijdou; stát neumí
spravovat své dráhy, uložitějším obchodům bude
ještě méně rozumět — ale stát se to musí, pro
tože obecenstvo má vůči ministorstvu, jmenovanému
otsafem, přece víc důvěry, než k ministerstvu
sedmi bankovních ředitelů“ — Dobře si promy
alete slova Stejnwondrova a pak ei učiníte aprávný
názor o podvodnících, kteří tvrdí, že Rakousko
jest státem sklorikslisovaným,

© hrozném hospodářství v agrár
mickém družstva šďárském docházejínové
velice poučné správy. Zkrachované dražstvo chtělo
stále zakiádati filiálku na Velko-Meziřičeka. Proti
tomu věsk se velice bránil katolický poslanec,
rolaík Šamalík. Kdyby bývel řekl hned otevřené
a určitě, proč žďárskému družstvu nedůvěřaje,
byli by jej agrárníci přivedli do kriminálu. Ti ai
velice potrpí as mstivé žaloby. A nebylo až dost
savteno poctivých našinců, když se zmínili o uta
jených dvindlech? Jen si vzpomeňme,jak to uměl
rokytnický slodéj Kudrnáč! Rafinovaví sobci do
vedou až věc zaříditi tak, že spravedlivému ža
lobcí jest zabránéno prohlédovuti účetaické vedení;
e vísli všecko se vší podrobností, zabrání se mu
provésti soudní důkaz pravdy. A kriminál Da
krku! Tadiž pro Šamalíka bylo obtíží povědět
všecko určité, ale přece může míti radost, že se
mu podařilu zachrániti existenci mnoha rolníků.
Jeden z předních sakladatelů strany agráraí. totiž
Alfons Sťastoý, napsal minulého roku v čísle 26.
svých „Selských Novin“: „Zdá se, že naši páni
předáci agrární mají nás sedláky za voly, 3 nimiž
mohou orat a takó ješté vláčet.“ Pravé pfi vzpo
mínev us hospodářství žďárské živá ranou ua
mysli tato slova. Agrární poslanec Sáblík ze Slu
vikovic jest předsedou dozorčí rady hospodář.
družstva ve Žďáře. A avůj útad zastáva: a tak
náramnou pilaostí, že páchány v družstva hrozné
nepořádky, až schodek převyšuje sama 48 000-K.
Lidovecký poslanec Růžička obviňoval veřejné
před Českými podlanci Sablíka z nepořádků. Do
kazoval svojí Členskou Kniškou, že tnu bv:y do nf
sasaamonávany podvodné obnosy bez jeho vědomí.
Nyní však Sáblík se vykrucuje, jebo družina sva
luje vínu na poslance Rážička « jeho bratra V.
Rážičku. Ale oba tito pánové cuchají bradu Sá
blíkovi, slibujíce, te soud akáže agrárního poslance
v pravém avětle. Ostatné Sablík ae vychloubal i se
Staňkem v různých aovinách, co všecko pro žďarské
dražatvo učinil, jak je avelebil. Jestliže tudíž
tito pilní ostrovidové vědáli o všem, co jde družstvu
k dubu, byli spad na drahé straně tolik krátko
zrací, že nepozorovalí velikých nešvarů?

Aš se nás ujmen volnomyšlonkář
ští e talmudlatičtí šidél V žádnézemina
šeho soustátí není politický, finanční a soviální
vliv židů tak veliký jako v Uhrách. S židy uber
skými může pouze konkorovati židovská Halič.
Die jednání českých pobrokářů by se zdálo, že
v Uhrách mual panovati veliký lidový blahobyt.
Vždyť „Čas“ stává se nejvýš nervosním, 1 když
zavadíte o žida v“tkou nejspravedlivější, Ale po
jednou pokrokový denník Masarykův se podřekl.
Dne 30. března t. r. napsal: „Skoro 700000 lidí
vystěhovalo se z Uher v uplynulém desitiletí podle
předběčných výsledků sčítání lidu ; přesná číslice
die výkazu ústřední statistické kanceláře uherské
jest: 672.593 osob, které ve vystěhovaly a jiš 80
nevrátily. Absolutní číslice vystáhovaloů je mnohem
vyšší, neboť „podle údajů z námořních přístavů —
čteme vo zprávě statistického úřadu — vystěho
valo se jen ze moře 1,220.000 osob akromě toho
se maoho lidí vystěhovalo do Rakonska, Německa,
Rumunska atd.“ Bezmála polovica vystěhovalců
se tedy vrací; ale itak je ztráta vystěboralectvím
nesmírná, 8 nepoměrná, při Čemž nutno mít na
paměti také to, že vystěhovalci bývají většinou
mladí a zdraví pracovníci. Pester Lloyd dopro
vází tyto údaje statistické kanceláře zajímavými
úvahami politickými. Hlavním pramevem vystěho
valectví je nedostatek výživy doma; lidé, nenalé
zajíce zeméstnání ve vlasti, ptěbnjí se tam, kde
je neleznou.“ — Ubry jsou přece zemí velice 6
rodnou, která odměňuje proti Óechám polní práci
dvojnásobně. O zemědělské dělnictvo jest v Uhrách
nouze. Dále průmysl se tam zmahá utěšeně. Vždy
na př. v otázce učňovských škol jsou Maďaři
moohem dále než národ náš. A přece bída, na
jejik sdroj bojí se maďarský tisk poakázatil Kdo
má přece v rakon v Uh obchody bankovní a
velkoprůmysl? Javu to židé. A půda padá do

tempu za půlstoletí sbudou pro křesťany nanejvýš
statky duchovenské. Jak platí Fidovětí millionáři
svému dějnictvu, še toto v počtu tak obrovském
se atěbuje? Inu — židé množí svá kapitály vý
hradaš všdy pro sebe. A národ? Ten ať jim po
sluhuje!

První česká motářka v Americe.
Americký „Hlas“ sděluje: V St. Losisu máme

novou. která se ovým bratrem Tomášem F. Po
chanem pracuje ve vinetní úřadovně v čtale 198
80. 12th ate., St. Lonie, Mo. Pokud nám scámo,
je to asi první České notářka v Amorice Jak pa
trao, chápou 60 achopné dírky a ženy růsafeh
povolání, aš dosad muži obsazených, a jsme jisti,
te 00 stejně ne přiměřenýchmístech ozrědči, jak >
mové.

Počet vyznavačů růmmých nábo
šemství. Věcho obyvatelstva na světě čítá se asi
1.563,446 009. Z toho jest římských katolíků
272,698.000, řacko-východ. křestenů 120,167.000,
protostaotů 160,066.609. Tedy všech křesťanů do
hromady jest 558,861 500, tedy necelá tfetina
všěcholidstva. Brahmánů v Iadii čítá se 209 659.000,
buddhistů na Oeyloné, v Tibetu, Zadal Iodii atd.
187,935 000, konfutsiánů v Číně 231,816.000, šia
tostů v Japonsku 24,900000, afrických fetiši
etů 157,089.090, mohamedánů 216,630.000, židů
11,292000. Nejvétší světovou mac má ovšem 8po
lešacst židovská, třebaže tato má oelkem dosti
malý počet příslašníků A pak že není židovské
náboženství vejpokroauvůjál, ne moderaéjšl|

Bemeole Murri skklímí. Snad od svého
vyloučení z církre nesakasil poslanec RomoloMarci,
bývalý kuěz, takového ponlžení, jakého 84 mo
dostalo 6. t. m. ve sněmovně italské u přítomnosti
velkého množství lidu. Za jeho protiklerikůini feli
Sypsly se mu oa hlava ironické poznámky, avšak
uni všeobecný smích po poznámce poslance Cor
naggia, že „Kunovnictví u sv. Petra bylo by u
néno zabránilu zméné šatu a všem tém protikle
rikálním řečem“, nozarazil ma dechu Sodmovna
bavila se jeho řačl, dokud nosačal útočiti na pa
peže. „Vláda italská“, pravil, „musí býti přoti
klerikáluí a musí potírati především vše, co ale
duje a přeje si politiky nynějšího papeže“ Po
kračování jeho řečí zaomožnila po tóch slovech
vřava ve snémovně Se vásob stran na něho po
křikovali m nikdy asi nestráil nanobitel av. Utce
tek pěkných titniů jak tenkrát. „Držte hubu, vy
aepřičetný člověče, vy věčný odpore'“ volal na
ného Cameroni. „Nedávno jste celými svasky
horlil pro světskou moc papeže“ Po vfavě do
koně:l Murri svou řeč, vybizeje vládu k různým
opatřením proti církvi a vyslovuje svůj souhlas
e civilním manšelstvím, jakož i odatranením ná
boženského vyučování ze škol.

Hnoho-li vydá jediná raské obec
sa kořalku. V sibiřskévesnici Irojsko-Savser
nij na sibiřské dráze prodá se ve atátním kořa
lečaím obchodě ročně za 60.000 rublů kořalky.
Eromě toho jsou ve vesnici ještě dva hostince,
v kterých aa prodá roónd také asiza 20.000 rublů
kořalky, takže ve vesnicí, která má 1900 domů
a čítá 9109 obyvatelů, vypije se celkem ročné ko
taluy za 890.000rublů. Ruský denník „Ras. Vé
domosti“ piše: V této vesnici pijl váickmikořalka ;
staří i mladí, šeny 1 dívky, a teké i děti pod 12
let. Ve vesnici tadí veliká bída a blad. Ditky zde
umírají jako mouchy. Váem obyvatelům vesnice
vede se úpatně, jea výčepalkům dobře.

Všellees. Ve ville pařížského malíře hr.
Priera ve Varesu ukraden drahoceoný obraz Mu
doany v csně půl miltoau K. — V aékterýce kraji
nách Slezska působí cikáni takové obtíže, še na
př. v kraji opulském nařídila zemská rada, aby
při objevení se cikánů v osadé svonilo 86 na po
plach, čímž se vesničané shluknou a cikány 8po
lečně vypudí. — V Pardubicích má býti do r.
1915 postaven Haeův pomnik v cené asi 16.000
K, též v Kostelci n. L. — Katol. spolek rolnický
na Moravě za deset let svého trvání Sorganisoval
os 20.000 rolníků pod svůj znak a nových20000
venkovské omladiny vyrostlo V jeho stínu. —
Při obecních volbách. v Lobiani 28, dubna zvoleno
23 liberálů, 14 katolíků, 7 Němců a jeden soc.
demokrát. Při volbě moselo Ččetnictvo několikráte
zakročiti. — Dae 13.—15.dubaa vrátilo86z Ame
riky 1200 dělníků, většinou to uherských achor
vatských vystěhovalců, jimž se v novém avěté
novalně dařilo, — V ruském Polska zatčeno na
900 židů, ježto jsou v podezření, že jsou členy
a0c.alisticku-rovolnéního gdrutenl. — Mr v Číně
jiš vymizel. Celkový počet obětí udává 80 ma
60.000. — V Dlouhé Vsi u Kočeva v Kradoku
žije LOGletábostinská, která jest ji4 po páté vdacá.
Kdyš byla naposled nověstou, bylo jí 99 let. —

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dae 33. dabaa 1011. 1hl

pšenice K 16-90—17-40, šita K 12'70—18-20, ječmene
K 18-60—1690, ovsa K9-00—11-00,prosa K C000 až
00-00, vikve K 16*00—18:00, hrachu K 34-00—128:00,
čošky K 2000—3000, jabel K 38-00—380:00, krup K
34-00—46-00, bramborů K 6-40—7'00, jetel. semene
červ. E 1320-00—150*00, máku K 44'00——4800, sit.
aš ——, pšenič. otrab K 1800—00:00, 1 kg másla
K 180—5-20, nádla vepřového K 3-40—0-00, tvarohu
K 0-88—0-40, 1 vejce KK0-00—0*00. 1kopa malí K9:00
až 800, 1 kopa kapusty K 200—4'00, 1kopadrobné
seleniny K 1-00—000, 1 kopa osrele K 0-00—000,
1 kopa petriele K 0-00—000, 1'pytel mrkve K 900
až 4:00, 1 hi oibale K 6'00—7-0, 1 hl jablekK 19-90
ná 18-00, 1 hl hrašek K 00-00—00'00.1 bočka Šrastek
E00—00. — Na týhodní trh dne 29. dubna 1911
bylo přivezeno: pšenice bi 23, dita bl 29, ječmene



Volební hlídka.
Pezer na agrárnické čachr) ! Dochí

zejí nám správy, jakými letivými podakoky chytají
ográrníci naše voliče. Rozesiisjí pozvání ke schů
zim pod firmou křesťansko-sociální, aby se dosta
vilo bojoě nešinců k agrárnickému „zpracování“.
Našinci pak. myslíce, že se koná acbůze naší stra
ny, poznávají pozdě, jak byli zaskočeni. Příšté o
tom více.

Vyhláška pre Hradee Králové. Die
předpisu $ 12., 2. odatavce voleb. řádu do rady
říšské oznamaje se tímto veřejně, že za příčinou
vypsaných voleb do poslanecké sněmovny rady
Hňské jest voličský seznam osob ve zdejší obci
k volbě oprávněných v úřední místaseti obce po
14 dní denně po 8 hodin, a to od 8 hodin dopol.
do 1 bod. odpol. a.od 2 hodin odpol. do 5
bodin odpol vyložen, aby každý mobl do něho
nablédnovti. Proti tomuto seznamu voličskému
mohou od osob, kterým v příslušném volebním
sboru (totiž v témž volebním okresu) náleží vo
lební právo, podáby býti u podepsaného purk
Dietra ústně nedo písemně reklamace pro vřadění
osob k volbě neoprávněných nebo pro nevřadění
osob k volbě oprávněných ve lbůté čtrnácti
dní ode dne této vyhlášky počítaje. Rekla
mace po uplynutí této lhůty podané budou
jako opozděné odmrštěny. Reklamace buďtež dle
$ 18., 8. odstavec volebolbo řádo do rady Hiěské
podány pro každý reklamační případ odděleně;
reklamuje-li ee pro vypaštění k volbě oprávně
ného, buďte doklady, kterých je třeba k průkazu
jeho volebního oprávnění, k reklamaci přiloženy.
Reklamace, při nichž nebylo šetřeno těchto před
pisů, budou a limine, t. t. beze všeho řízení od
mitooty. Doklady k průkazu volebního práva po
třebné, jsou kolku prosty. V Hradci Králové, dne
24. dubna 1911. Starosta JUDr. Ulrich v. r.

Katolická kandidatnra ve měst
ském okrese č. 24. Důvěrnícikatolickýchor
ganisací 13 měst ve móstské skupině královéhra
decké na schůzi v Týništi dne 23 dubna odnesli
se nabídnouti kandidataru p. Th. Dru Frantiáku
Reylovi, rektora b. semináře v Hradci Králové.
Při předešlých volbách r. 1907 sonstředil p. Dr.
Reyl sináný počet hlasů 1374, takže byl mezi 6
kandidáty na místě třetím. (Hampl, soc. demokrat
2910 hl., dr. Drtina, pckrokéř 15699, Dr. Reyl
1874, dr. Sláma, mladočech 1365, Choc, nár. 80
cialista 686). Při užší volbě získal Drtina 3998
a Hampi 8582 hl. Posice katolické za uplynulých
4 let nikterak nedoznala poklesu, proto lze dou
fati na slaný výsledek katolické volební akce.
Mladočeská pozice je letos příznivější následkem
kompromissu 8 nár. socialisty, alo na zějské ví
těaství při prvé volbě nemůže vůbec žádná stranu
počítati. Užší volba je neodvratnou. Strana mla
dočeská kandiduje dra Frantu, radu semského vý
bora a soc. demokraté kendidují c. k. berníco
officiála Chalopu.

Za venkovský volební okres č.45.
(HradeoKrál.—Nechanice—Chlumec)kandidátem
jednomyslně prohlášen na spolkové schůzi ve
řejné v Černilově dne 28. t. m. p. Josef Kvas
nička, rolník a starosta v Bukovině u Černilova.
Vážený tento muž nikdy se do popředí ne
tlačil; jest zemědělcem starého bodrého zrna,
který k prácem hospodářským přilnul celou
duší. Věděl a ví, že jen taof rolníci prospějí
národu a něco mu proti cizímu kapitalismu
zachovají, budou-li si hleděti povinností nej
bližších. Raději si hospodářství pilně hledět,
než zpívat často mezi velkoměstskými kruhy
o lásoe k českéhroudě! To bylo vždycky jeho
zásadou. Nikdy mu nepřišlo na mysl, aby své
vzorné hospodářství opustil k vůli shánění ně
jaké pohodlné a tučné sinekury. Také se vy
jádřil, že sám nikdy na kandidaturu nepomyslil.
Uvolil se kandidovati teprve po opětovných
prosbách velice četných rolníků, kteří jeho roz
šafnost a charakter dobře znají. Protivníci rádi
nám nespravedlivě vyčítají, že prý i v naší
straně hledí se uplatniti demagogové k vůli
vlastnímu zisku, učkoli jest dobře známo, že
žádný z našinců politickou činností si nena
bromadil kapitálů. Proti Kvasničkovi však i
každý pokus výtky naprosto selže. Jestliže obě
tavý Kvasnička mandátem finančně se nepo
škodí, pak rozhodně nezíská. Svojí pílí a svě
domitou starostí získal si majetek takový, že
není závislý na žádné bance — ani na židovi
ani nas kterékoli politické straně. Vždy byl roz
hodným stoupencem strany naší, ale k odpůr
cům se ukázal velice snášelivý. Jest oharakte
rem pevným, přitomvšak srdce měkkého.Dobrák
od kosti! Váží si jeho povahy i rolníci jiného

smýšlení, kteří ho dobře Jestvýznamno,že právě rolníci z okolí jlova a Pouchova

jednomyslně a označovaliza kandidáta nejspolehlivějšího, nejvhodnějšího. Již při
schůzi důvěrníků v ělí velikonoční jedno
hlasně byl p K čka žádán, aby rozhodně

« kandidaturu přijal. Volbou touto samo kato
| jistvo osvědčilo, že dobře rozumí pravému vý

znamu voleb. Žádného řemeslného agitátora,
který zanedbává své nejbližší povinnosti! Žád
ného nafoukaného sobce, ale muže poctivého, ne
hločné práce, jehož dobrá vůle ve prospěch
celku se již osvědčila! Proto vybrán za kandi
dáta muž, těšící se důvěře všech lidí těžce
zápasících, kteří jej znají. Nyní nastává voličům
úkol, aby této kandidatuře připravili 00 nej
pevnější půdu.

Další naše kamdidatery. Pro volební
okres Hořice—NováPaka- Lomnice (č. 41.) dr.
Fr. Šule, professor bohosloví v Hradci Králové,
pro Jilemnici —Semily —Železný —Brod— Vysoké n.
J. (č. 39.) Josef Katnar, faktor tiskárny v Hradci
Král, pro Náchod— Nové Město—Opočno (č. 43.)
dr. Rudolf Horský, farář v Šárce u Praby. Jiné
kandidatury uvedeme příště. Pro okres č. 42.
dosuď není určena kandidatura deAnitivní.

O zmaření jednotného postepu čo
ských stram agrármiky píší mladočeské„Ob
čaoské listy“ v Nymbarku: „Želíme, že nedosa
ženo dohody i v9 venkovských okresích, kde
egrární strana nechtěla v ničem ustonpití straně
katolicko-národní, tedy straně ve smyslu národním
zajisté české, která trvá v jednotném klabu če
ském a dosud vždy podřizovala se ve všem 8po
lečně věci české. Agrárníci troufají prý Bi dobyti
všechny mandáty, které dosud drží na venkově
strana katol.-národní, čili jak ji krátce nazývají
klerikální . . Jen aby se nemýlili! . ..“ V dal
ším poukazuje list na to, že strana agrární nahání
na venkově vodu na mlýa sociáloí demokracii.
Pěkně zachraňují patentovaní vlastenci agrární
národ! Jen si vzpomeňme na maďarštinu a hěm
činu Zázvorkovu! A cot Prášek? „Samostatnost“
píše: Exministr Schreiger svěřoval 80 v guukro
mém rozhovoru, že z českých poslanců jediný
poslanec Prášek s ním jednal jako 8 kolegou.
Ostatní čeští poslanci ho igaorovali. A také Prášek
je se Schreinerem v hospodářském spojení —
proti čemuž konečně nelze n'čeho namítati A
v povedené němčině dopisuje vi 8 nÍm na papíře
8 německou firmou „K. Prášek, Geheimrat u.
k. k. Minister « D.“ Budiž dobře pamatováno,
še agrární poblaváři a velikým chvatem vyslovili
Schreinerovi gratulaci, jakmile se stal ministrem.
A přece vědí, že to jest renegát, který nejdrzej
ším spůsobem urážel náš národ. Takovému maži
tadíž ani nejmírnější vlastenecká strane gratalo
vati nemá. Agrárníci vymlouvali se na potřebu
společenského taktu. Ale jest to arážkoa, jestliže
poníženě negrataluji člověku, který do mae bez
citně kope? A pak! Jedná-li se o boj proti če
ským zemědělcům katolickým. agrární předáci za
pomínají na spvlečenský tekt úmyslně. Dovedov
nejdrzejšími 'žemí sešlehati poctivé rolníky, jako
Šabatu, Šafránka a jiné, Tedy právě vlastenecký
Prášek choval se k fanatickému nepříteli českých
nezadajných práv k Schreinerovi z Českých po
slanců nejvlídněji. Zato však se vším úsilím a
grárot rgitátoři snaží se podrážeti nohy národním
poulancům křesť.-sociálním, kteří nesli v říšské
radě s národem břímě dne i horka.

Pokrekoví professoři a sociální de
mekracie. Na schůzi c. k. úřednictva v Brně
problásil dle „Mor. Orlice“ c. k. proť. Váša, že
veškeré brněnské profesgorstvo v užších volbá.h,
nebude-'i moci volit kandidáta pokrok.vého, vo
liti bude — sociálního demokrata. C k. pokro
koví professoři, kteří přísahali věrnost císaři, jeoa
takto pro stranu protidynastickou, republikánskou

A koho budou volití pokrokoví u
čitelé? „Škol. Obzor“ již ohlásil, že nebadou
zaháleti. Tomu věříme. Ale že nechtějí pracovati
sdarma, z pouhébo idealiema, to prozradily již
„Učitelské Noviny.“ V soc. dem. „Rovnosti“ pak
očitel-socialista píše: „Učitelstvo v nynějším svém
tradném postavení půjde k těm. kteří jsou ma
nejbližší. Ku straně agrární nemůžeučitel patřili
s důvěrou, pokud v ní budou dominovati Vacové
a Staroštikové. Ostatně mnozí agrárníci chovají
se obzvlášť kn mladšímu učitelstvu arogantně,
neboť vidí dobře jeho bídu, ale pomoci nechtějí.
Strana lidověpokroková bije ve tvář nejkrásněj
ším heslům pravého pokroku. „Lidové Noviny“
před delegačním zasedáním bez ostychu 6e vy
slovily, že nejsou sásadně proti sbrojení a zá
stupce strany v delegacích dr. Bulin vyjádřil se
dokonce pro nutnost armády a zbrojení. Těm
pravým pokrokářům je asi v objetí těchto Balínů
a Stránských velice úskol Z toho je nutoo vyvo
diti důsledky. Čím klerikálnější a bigotnější je
okolí, v němě působíme, tím vřeleji cítíme novou
silu, pobybující kaltorním světem, tu toahu po 80
elální rovnosti a vítězství pokroku, v němž po
vede savéšiky strana sociálně demokratická v první
řadě, neboť nvědomělé dělnictvo je největší záru
kou tohoto vítězství. Nepředpojaté učiteletro —
nevšímáno a pohrdáno vysokým měšťáctvem, by

rokra'y, B jod sklerikalisovanýmsedlákom,odmításo ve
mzdu — vyvodí s dmešních poměrů důsledky a

postaví sepo bok dělnictvu, vstoupí do jeho řad
a bade bojovati s ním.“ — A tito lidé ochotně
přísahali, že budou vychovávatidítky náboženskyl
Ajto vlastenectví, jaké sasije radý učitel dofdět
ských srdcí, bude míti cenu tak velikou, jako bo
rová šiška. Nečetli jste, jak soc. demokraté čeští
stálo poukazovali na svou mesinárodní solidaritu,
když jim dr. Adler tolik ublifoval ? Hledali zkrou
šeně cestičku, jak usmířiti vídeňského semita.

Schůze agrárního poslance v Buděl
ma Dačlcku. Agrární velikáš, továrník Staněk,
který Již se nemůže dočkati ministerského frak
a jehož volba svého času byla tak úsilně podpo
rována agrárním farářem Stsňkem prcti zaslonái
lému dra Stojanovi, mél due 17. t. m. schůsi
v Budči, o níž referuje třebíčaká „Stráž“: „Staněk
mlavil jako „uměleo“ svého druhu. Nesoahlasil
8 vládou, 8 přímým rovným hlasovacím právem,
nová děla a válečné lodě jsou prý nezbytností, oa
prý to cítěl v delegacích oddáliti do podzimku

prý ráš lid potřebuje (ve Zvolenovicich u Koruny
před týdnem ho ještě nepotřeboval — vida, jak
pan Staněk dorůstá do rozumu I), dvouletá vojen
ská služba prý by lid zatížila, Novoříšský klášter
prý by se měl zrušit — však prý on na zemském
sněmu apolu se sociálolmi demokraty ten návrh
podal; že chce býti ministrem. to prý řekl šertem,
protože prý má rád peníze (to věříme,ty subvencel),
proto přál by si býti ministrem Aaaocí. A proto:
jediná spása našeho lidu spočívá prý v tom, aby
podporoval stranu agrární | Ve Stadené prý byl
tarář proti mlékároě, za to sociální demokraté ze
Studené prý mu zs tu mlékárna poslali poděko
vání. (Mají patrné raději ayrovátku, než jejich
sondrazi s Telče). Nehrozí prý nikoma peklem,
kdo ho nebude voliti (no, to by ještě scházelo I),
ale pozve prý 8i Da „klerikály“ ve evóm okrege
„sgrárního koze“ Hnídka z Čech (ao vida, tedy
ani p. Staněk se bez „kněse“ neobejde). Na konci
své řeči problásil p. Staněk slavnostně, ať prý
někdo vystoupí — a řekne, mlavil-li neb jednal-li
kdy proti náboženství. Vystoupil tedy pan Tichý
z Krasonio. Pravil, že soublasí s vývody Staňko
vými, že vláda Bienerthova je némnepřátolaká.
Nejlepší odpovědí této - vládě by bylo heslo:
Svorně k volbám! — Pan Staněk však svornost
rozbil a rozbíjí — a žene takto Bienerthovi vodu
na mlýn. Souhlasí se Staňkem, že nynější „rovné“
hlasovací právo je právem „nerovným“. Německý
posl. Bieloblavek ve Vídni byl zvolen 91l hlasy
a na našem volebním okrese volilo nás na 16.000
Jednoho poslance. Když ge před půl pátým rokem
hlasovalo o tomto odkopnutí národa Českého, hla
sovali proti pouse poslanci Stojan, Hruban, Kou
dola, Udršal a Zázvorka „A kde jsta byl Vy
tehdy, pane poslančeStaňka ?!“ hříná Tichý
Staňkovi do daše. Staněk je v rozpacích. „Vádyť
jste byl tehdy též pos'ancem“, volá na něho Fichý
znova. „Kde jete byl?" Nám bulíku na n08 ne
pověsíte! Dále se táže pan Tichý Jtaůka, proč
mlaví na kuždé acbůzi jinak 1 P.oč si tropil u
Koruoy smích ze svaté zpavidi — a zde zas děla
bodného katolíka? — A kde žs jvou ty báječné
louky, v něž před volbami oa říšskou radu slíbil
proměniti naše bažiny. Proč novysušil ani ta ba
žinu u Želetavy? Proč acházeli agrární poslanci
v sociálním odboru, když se jedaalo o starobní
pojišténí našeho malého lidu? Pak upozořoil
p. Staňka, aby se svou mlékárnou v Želetavě tak
pecblubil. Dukázel mu číslicemi, še rolníci, kteří
doma mléko zpracají, mnohem výhodněji je sp:
něží, net ti, kteří do Želetavy mléko dodávají.
Jeho útěk 2 delegací zůstane sradou na usšem
lidu. „Agrárního kněze“ bez kolárku dovésti může,
My mu již připomeneme, jak se má knéz Satit.
K takovým kočžím Vám agráralkům gratulujem.
— Staněk křičí: „A to není katolický kněz?“
Tichý odpovídá: „To je „taky“ katolický kněz,
jako Vy jste „taky“ katslíky“. — Staněk 8 agrár
niky křičí: „A my nejsme katolíky ?“- Tichý od
povídá: „Zajisté Jste četli, jak zabil syn vlastního
otce! Přestal býti onen vrah eynem? On je po
fáde synem, ale jaký«c? A katolík, který tapí a
Špiní a ubíjí církev katolickou, nepřestává býti
synem této olrkve, om jest pořáde katolíkem, ule
jakým?! (Hlačný souhlas.) Dále mluví Ticbý:
„Máme Vám dokázati, kdy jste jednal proti ná
boženatví. Tedy: Agrární etrana byle zastoupena
na sjezdu Volné myšlenky v Praze posl. Sáblíkem
a na tomto sjezdu pravil prof. Zenkr: Bůh ne
existuje a kdyby existoval a stvořil člověka, ne
udělel by pouze takovou smrdaton komoru — při
těchto slovech ukázal ns ovoje břicho — a
agrární účastníci tleskali.“ Staněk volá: Vy jste
tam nebyl, to nemůžete vědět“. Tichý praví:
„V delegacích jsem také nebyl, a přec vím, kdy
jste utekl l" (Hlučný souhlas.) — „Za drahé, po
kračuje Tichý, sesměšňoval jste 8v. zpověď na
schůsí „u Koruny.“ Za třetí hlasoval jste v dele
nich pro odvolánínašeho velvyslanceu Vatikánu,
coš snamené vypovězení boje papeži, Za čtvrté
blahopřál jste fidovi Nathanovi k okradení pa

pe páté táši se Vás,jak jste 80zastalnáví svých voličů, kdyš před dvěma roky



jednalo se na radě říšské o Wahrmandově bro
šuře, ve které nejbanobnějším způsobem byla to

a nejbl. Maria Panna2WStaněk křičí: „Když se

Jnalo na říš. radě o W rnodon brožuta, tezkráte jsem nebyl poslanceňi!“ Tichý se táže: „Zam
nám chcete pověsit na nos bulíka? Ioterpelaci o
ové ohavné brožuře podával žid Ofoer před dvěma
roky, a vy jste poslancem za náš okres 4 roky.
Vy jste podporoval rozšiřování této brotury.“ —
(Náš lidne jiš boořil a volal: „Fuj banbal Vy
jste dobrýkatolík ?1") To Staňka dopálilo. Křičel:
„Kdybych byl tehdy poslancem, hlasoval bych pro
veřejné šíření této brošury.“ Tichý podotýká: „Sly
šeli jste všichni? Staněk nás vysval, bychom mn
dokázali, kdy j.dpel nebo mluvil proti náboženství
a teď praví sám: Kdybych byl tebdy poslancem,
hlasoval bych pro veřejné iření této hrožury.
Brožury, ve které nejbanebnějším způsobem byla
tupena nejbl. Panna Maria'“ (Lid volá: Hsvbal
Agrároici: „Pan poslanec má pravdu, všechno 58
musí číst“ Nastala vřava k nepopsání.) — Poně
vadž dostali přítomní agrárníci strach, aby ne
vyšlo ještě více podobných věcí na světlo, naléhi)
majitel hostince, jenž jest stoupenec agrární strany,
na předsedu, aby schůzi rozpustil. Prvto žádá před
eeda Tichébo, by skončil“

Pro májové
pobožnostiI

= právěvyšla
překrásná původní

májová kázání
vldp. gymn. prof Fr. Kohouta v Čáslavi:

České drahokamy

v koruně Královny nebeské,
32 rozjímání májových ze života českých

patronů.
Rozsah 16:/, tiskových archů velké 8% Cena
1 brož. výtisku K 280, frankovaně K 3—.

Objednávky přijímá a hned vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

A ť)SYSSesosss 06458
Kulturní jiskry.

Výsledky moderní výchovy VHradciKrálové pokrokové utrany opou vší silou moderní
kultura do lidu. Noviny pokrokové, přednášky,
volná škola a jiné podniky pfedělávají mozky
normálních stortelníků. Ovoce takové kultarní

práce již se ukazuje. Minulý týden neznáný pachatel děsným způsobem sohavil sochu Bv. Marka
na lukách před veřejnou nemocnicí. Když sochu
tuto pozorojeme jen po stránce výtvarnické jsko
produkt, jenž v civilisovsné společnosti má nárok
na ochranu: když uvážíme dále, že sochy av.
Marka, patrona starých Benátčanů, ušetřeny byly
tureckými barbary v Dalmácii a v Bosně po celá
století, pak dlužno vysloviti jen politování nad au
rovostí, kterou spáchal odchovanec moderní pokro
kové kultury u Hradce Králové. Spějeme vatříc
úplnému zesurovění společenských poměrů a lví
podíl ua tomto zpátečnictví v doby barbaratví má
pokroková intelligence, které v pustém štvaní proti
náboženským představám se předetihuje, chválíc
ferrerovaké a ruské Vandaly. Jen tak dál pokra
čujte vo volných školách; vypěstujete si generaci,
která neušetří sui vašich kultorních památek, jak
to dokázalo řádění rudé luzy v době komuvy.

Obrazoberci ma Moravě. Není tomu
dávno, co byly od surovců zohaveny dva kříže vo
Vesce u Příbora od soc. demokratů, kteří posud
odpykávají si těžký šalář v Mirově. Leč nové
shanoboní kříže stalo se v Příboře v noci ze dne
8. na 9. dubna. Nějakým šelesem u ellnice ve
douci do Kopřivnice jedna nobs podoby Kristovy
uražena, druhé silně poškozena. Ferrerovský tisk,

Kterýj na Přiborsku řádí, ovšem vede jenom kuivočení.

I
©

Nejchytřeji s mábočonstvím umějí
kšeftovat šidé. Nový pádnýdoklad,kde vlastsě
hledati nejpovedenější kšeftařské klerikály! Ve
Fransii spůsobila velice bolestné rozrušení zpráva
o tom, jak Bernherd Maimon obchodoval diploma
tickými ntátními tajemstvími. Pověstaý | Voigth

s Kopníku 4 proti cb u gsemitovíMsimonovibřídilem, voduickým| začátočníkom.

V Londýně se del pohřtíti a stal se — anglikán

ským missionářem. členem| Eoglish—Charch—
mission. V Bagdadě přišlo 83 na podrody Mai
monovy, vačež ftěný semita byl propuštěn.
Nyní se ste! Mafipoa kupcem; v Mesopo ku
poval pro berlídské atarošitníky a o
sboší ; dodával koberce berlínským maseím. Ale
i zde se poznalo, že má dloubé prsty a proto
kšeftař byl z Berlína vypovězen. Msimou věsk
přibyl do Cařihradu, přilípl se jako klíště na tě
lesného lékaře sulténa Abdula Hamida; nabídlse,
Ze bude dělati vysvědačeké slažby proti mlado
torkům. Byl přijat do služeb a skvěle placen.
Ovšem tarecká vláda by ma nebyla svěřiln dů
věroě talk důležité akce, kdyby se byl Turkům
nezalíbii ještě zvláštním způsobem. Vycbytralý

niti. Předetavil se vrchnímu tureckému dachov
níma šejk-ulislamu s ojištěním, jak veliké zalíbení
nalezl v Koranu. A také se stal mobamedánem.
Později, když již Korau se nedal dobře zpeněšit,
otal se Maimon zase křesťinem, Ale chtěl také
bráti od jiných.

společnosti a namábal se vymoci koncessi pro
stavbu dráhy podél syrského pobřeží na Bagdad.
Učinil udání na bvakra enltánova Damada Mab
muda. Za to byly peníze. Ale Maimon ae anažil,
aby něco vyždímal také z donuncovanéh> Damada.
Proto mu dopomohl k útěku na franconzskou loď,
vzal k sobě do opatrování jmění Mahmudovo (asl
čtvrt milliona korun), dříve nežli loď odrazila, 0
debral se k tureckému vyslanci v Sofii a řekl:
„Vydám vám Mabmuda, jeho syny a peníze,
dáte-li mi koncessi na syrako-bagdadskou dráha“.
— Jednání však ae rozbilo, poněvadž Maimon na
bízel málo. Nato odebral se Maimon ne škvakrem
sultánovým do Paříže a když ho zde bezpečně
usadil, přijav za svou věrnost náležitou edměnu,
šel osnámit pařížekému tareckému velvyslanci
Mynir-pašovi: „Vím, kde Dam+d Mabmad se
skrývá.“ Za to, aby naň dohlížel, bys pak od tu
recké vlády dobře placeo. — Zrovna tak na obě
strany sloužil Maimon v Londýně: sultánové
vládě i mladotareckým uprchlíkům. Po pádu sta
rého enltáva Abdula Hamida nebídl Maimonslažby
své mladotorecké vládě, začal kupovati opisy dů
ležitých státních listin tureckých a jako zpravoda j
„Eveniog Timest“ dostal v Paříži listivy týkající
se postapimské německo-ruské emlouvy a vyzkou
mal nejen tarecký, ale i francouzský státní chi ff
rový klíč. V Londýně byl dán do kriminálu ne
několik měsíců, v Athóách byl placeným špiclem.
Povedený Maimon jest členem velké společnosti
svých soověrců, kteří dílem jsou ve službách
tajné státol policie, dílem jako obchod provozují
vyzrasování státních tajemství. Mají svá hlavnaí
stdla v Petrohradě. Paříži, Londýně a Cařibradě.“

A teď se ptejte, jaké bylo vlastně nábožen
ské přesvědčení toho haličského semity. Napřed
žid, pak křesťan, pak oddaný slaha Hamidova tu
reckého Koranu. Naposledy navázal styky s fran
couzskými volnomyšlenkáři. Ian — kšeft je kšeft.
Masarykův denník neztratil staré chytrosti. Zmi
ňuje 8e dne 25. t. m. o Maimonových kouncích,
ale hlavní zoámka jeho probnaoosti atejuje. O
tom. že Maimon byl židem a že ae dal pokřtít ze
zlodějského úmysla, avi slova. Také ani slovo o
tom, že se stal mobamedánem.

Sami šídé nejednou zaujmou správoé sta
novisko k těm semitům, kteří pácbají přijímáním
křesťanství vyložené a sámyslné podvody. „Cas“
však pro strach židovaký bojí ge pokárati i se
mity toho rázn. Spíše se jich zastane proti ka
tolikům, kteří správně tvrdí, že milost av. křtu
působiti nemůže ca semity, kteří vcházejí do církve
8 podvodnými úmysly, odpírajíce svátostné milosti
se vší houževnatosti,

Jak jsou vídeňšti pohlaváři see.
deme e mezinárodní. Dr. Adlerna po
čátku toboto měsíce poslal českým soudrubům
vlastnorační list, v němž je sapřísahal k zane
chání boje a vyzýval, sby se spojili s centralisty
k společnému postupu proti stranám měšťtáckým.
O příčinách rozporu dr. Adler nemluvil, neboť by
mosil dle pravdy obžalovatí sama sebe. Dr. Adler
vypracoval svého času společně 8e Schůcererem a
drem Friedjungem známý německo-nacionální li
necký program. Pernerstorfer byl blavním re
daktorem vůdčího listu „Deutache Worte“. Oba,
dr. Adler a Pernerstorfer, stali se sociálními de
mokraty, ale své německé smýšlení nikdy nese
přeli a hnali celou sociálně-demokratickou stranu
vědy tam, kam to velel zájem německý. V době
německého boje proti jazykovým nařízením Bade
niovým představovali u aociál. dem. poslanců
přední voj, který v roshodném okamžika mobi
lisoval ulice a takto rozhodl celý zápas ve prospěch
Němců. Tak te stávalo vždy, idykolivse jednalo
o rozpor mesi českým a německým síanoviskem.

Veliký strach ©šivety „klerikálů“
projevila náhle dne 11. tm. „Osvěta lida“, která
přece za barcelonského krveprolití nejevila o za
vražděné katolíky žádnou svláštní úzkost. Na
psala v příčině obřadů av. týdne: „Jame mábo
šeneky acela snášeliví (ale!?). A nemáme mic

roti konání obřadů těch.“ Ale prý se stanoviska
jenického nutno poukázati na jistou okolnost.

aselený Čtvrtek (I) depoledae mimo jiné od
Řaluje ce osremonielně fialová (7) rouška akříše,

která na něj byla symbolicky přípevošns na tak
uv. „neděli smrtnou“ (!). . . Kněz obřad ten bo
nející zpívá při tom v latinó lidu nesrozumitelné
(bobrejština 9 ine v aynsgogách DĚje srozu
mitelnější ?) snámý (I) žel: „Ejhle,dřevo kříše,

zbavený klade opodál oltáře na zomi k veřejnému

líbání... klad .,
ro se l aáte, To jedeprý"velicene:zdravé.

S dovolením! Nepop:suje ty obřady v učené
„Osvětě lidu“ některý rabín anebo košerákP Ten
zelený čtvrtek, fialová rouška. omrtná neděle tak
trochu na to ukazojí. Loč as drubé straně žádný
rabín nezná Šelmuo.v němé by byla slova „Ejhle
dřavo kříže“ atd Vídyť přece žaley byly sepsány
dávno před narozením Kristovým. A pak žádný
žid, který latinsky rozamní, nikdy neslyšel pří
odhalování kříže slova „na němž poělo tělo Páné.“
Tedy nejepíš učeně o těch obřadech reforaje kře
stanský sluba talmodistů, který při koutrole po
čínal si velice nedbale. Jak avědčí i zmínka o po
kladničce „na avětlo.“ Kdo se dá do služeb ka
pitaliama. ten čije poníse vóude. A jest jen zvláštní,
že pokrokáři nenapíší někdy radikální člének protí
košerování anebo modlicím řeménkům. Fraaoouz
ští osvícenci kříče nelíbají, ale bynou jako morem
s jiných příčin. Katoličtí zdraví venkované pak
nikdy neposorují, še by tím uotěním Ukřižovaného
najednou sdraví ztratili; žijí Často dóle než učený
pokrokářský lékař.

Manželský rozvod. Zo všechseveroamo
rických spojeneekých otátů jest North Carolins
Jediný, který zakasuje rozvod manželů. Ve všech
ostatních státech řádí lazní pojmy o nerozlačitel
nosti manželství tek, že samy liberální noviny
označují rosvod jako rakovina Ameriky. V. po
sledním avém kázání v kathedrále baltimorské
promlouval kardinál Gibbon taklo: „Přes to, že
křesťanství znamená vrchol civilisace (a kdo může
tato skatečnost popírati?), není-liš zřejmo, še v ji
stých věcech na místo ku předa kráčíme do zadu?
Chlubíme se výchovou lida, svým obrovským bo
betstvím, rozšířením území: leč tyto úspěchy ne
sou důkazem křesťanskéhopokroku. I pobanakf
(m těšil se již před 2000 lety těmto úspěchům.

V území jeho moožilo se bobatství národů, jebo
panství zasahovalo do tří dílů ovóta, předčil nás
uměním, vědou, poesií, literaturou, filosofií a všemi
jemaostmi kultury. Jeho malířatví, sochařství a
Jiteratara zůstanou nám všdycky vzorem. Leč
třeba stál v zepita avé hmotné i duševní slávy,
sůstal ve stavu morálního a poliického úpadku.
Upadi v barbarství horší než mormonství. Jest
metla, která působí na rodinn hůře než mormon
ství. Metlou tou jest vzrůstající příbytek rosvadů.
Muž a žena rozcházejí se z nejmicotnějších zámi
nek. Nemohu si předetaviti nic tragičtějšího, nie
žalostnějšího, a nemůže aio více vzbuditi soustrast
naši než osud dítěte, jež dospévši k poznávání,
vidí otce a matku rozvedeny. Malé jeho srdce
touží po lásce, touží, by mohlo objatr epolečné
otce i matku, často stano se, že nemůže milovati
otce nebo matku, aby nevsbudilo u drahého ne
libost čí dokonce nemáviat. Jistá společensky vy
pikajicí dáma pravila mi: „Neznám lidského nebo
Božského sákone, který by mobl odpírati rozve
deným, uzavříti sňatek nový, nemobou-li srorně
žíti.“ Odpověděl jsem: „Mluvite jen o právech
nebo privilegiích, leč o svých povinnostech a ú
kolech nozmiňajete se ani slovem. Kdyby mužové
a ženy byli více panětliví svých povinností a
zodpovědnosti, pak nemluvili by tolik o právu:
neboť není prostě žádaého va proti zákon
Božíma.“

Koslolnípráno
pozlacovačské a řezbářské,

snovazřísení a opravy oltářů, aocb atd.
odborně, levně « sotidaě provádí

JOSEF MIEKEULUC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Catné usmání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Hospodářská hlídka.
Pěstujme fazole. Předkovénaši sepojí

dali tolik masa, jako ho požíváme my zyní, poží
vali za to potravu rostlinsou, hrách, čočku s fa
stole. Během času stalo 40. waso drahým a
velikou svoji cenu macbéma nepřípustuým. Jest
proto třeba nabraditi je podobnou potravou jinou
— potravou rovněš silnou, výživnou, ale lacinou,
všem vrstvám národa i nejchadším d ou.
Jsou to vařiva našich předků: hrách, čočka, fazole
atd. Fazole jest rostlina velmi důležitá, velmi ú
rodná, výnosná a chnínou k pošívásí| způsobilou,
aby požívána byla v nejrozmanitější přípravě a
rostlina, která se nikdy nopřejí. Fazole jeoa velmi
výživné abebaté latkami krvo- s tělotvornými.
Při veliké své výživnosti, která předčí maso, jsou



fasole ssadno stravitelné. Doporučují prnto boepo
dářům našim, aby si více věímali užitečné u dů
ležité rostliny táto. U ufs se fasole velmi dobře
daří, j ty | ji.tu šádit PRK: pvelíce dáfožité. u Mpolájí teplem, raději
je

ušší než vibčí, a snengé
ko žádná jiná rosálina.

Užitek sleple - oje -se podle potu

vajecdo roka snesených.* tufně s Bu+ prypjm roce na 160—170, ve d 140 —-160,
ve třetím 100—120 vajec. Déle se slébice ne
chová, leč by se jednalo o kvočnu neobyčejně
dobrou, Počítáme-li tedy průměrač 150 vajec se
rok a ceoime-li každé na 8 b, tedy by ziskob
pášel 12 K r čně. Naproti tomu třeba ročně vy
ati průměrné 7 K za píci, 2 K oa amořeví ji
stiny, jež uluženu v ceně alep:ce a kurníku tedy
by zisk oboášel asi 3 K. A tolik jisté Ise chovem
slepic vyziskat, byť ceus vejce se počitala daleko
menší, aoaf při volném výběru slepice sobě opatří
značnou Část potravy samy. K tomu ještě třeba
počítati zisk za maeo, peti s po případé i sa ku
fata všude dobře placená. Je tedy chov slepic
u nás výnosným zaměstnáním, jemož by naše bu
-spodyně měly věnovati zvýšenou posornogt.

Vráma popelavá 1 čermé patřík nej
Ím škůdcům semědělství. Habí netoliko zajíce

a koroptve, ale hlavně tím stává ae nesmírně ško
dlivou, že vyloupí kde jaké balsdo všech ptáků,
k nimž se dostane. Také na o.ocných sadech,
zvláště však na osení způsobuje škody veliké.
Kde je hejeo vran, marně hosp.dář seje kukuřici.
Neméně škodí oziminám a jařinám, leč by zrní se
před výsevem přibarvilo červení olovnatou — Men
nige, Minium — jíž ge vrány ótítíl Aoch:ana
proti vráně? Ráně s pušky se obezřetně vyhae
ma dostřel. Ješté věchet slámy na tyči volné visící
na chvíli je odpudí. Jediný prostředek je ničení
bnízd a vybírání vajec i mláďat. Halzdí však
zpravidla na vrcholku vysokých stromů nepří
„stupných.

„ „Vlaštovkyobyialí jen trubce, nikdyaežibadlem obrněných včel, jak přírodozpytci doká“
sali; tudíž boj mesi včelařem « vlašlovkami jest

-docela neoprávněný a zbytečný.
České ovece. Za součinnostičes,pěstitelů

ovoce píše J. Říba. Jako příloba Českých Listů
„Hospodářských, v níž počíná8e přinášeti popis 8
obrazy českého ovoce. Popsánobude veškeré české
ovoce. Nejdříve vyjdou brašky, po nich ovoce
„peckovité a bobulovité a konečně jablka Obrazy
„json reprodukovány dle fotografií přirozených květů:
a plodů a jsou zcela věrné a správné. K číslu L.
a 2. Českých Listů Hospodářských roč. 19 v Praze
(roč. předpl. pro nečleny 12 K) přidán jest obraz
Červencové hrnšky a Máslovky smasliské s jejich
popisem.

2 | ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ :
| ZÚBOKUJE VKLADY
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Literatura.
——Nákladem V. Kotrby v Praze Vadě

lávací knihovna katolická sv. 51., seš. 5.—8.: Eu
„charistie ve světle nejstarších památek literárních,
ikonografických a epigrafických. Z polského po

„dává dr. J. Tumpech. Za 2 K. Sv. 44, seč. 13.
aš 13: Církevní dějiny obecné. Píše dr. J. Sam

-sour. Ze 1 K. Biblické katecbese pro první a
ruhou třídu školy obecné. Vypracoval Ot. Fric,

, Za 8.50 K. — Homiletická koihovna av.
18.. seš. 17. a 18.: Řeči nedělní a sváteční. Napsal

Em. Žak.Za 1 K. — J. Košpář: Sv. apoštol Juda
Tadeáš, mocný pomocolk ve svíze.ných strastech

Šivota, ochránce cti a dobrého jména. Cena 30 h.

— Před trůnem Boším. Návod pro kněze,jeby se mohly konati lidové celodenní adorace. Na
psalJ. Ocetek. Za z0 h. — Tři zla doby pří

: Nevědomost, nemrav s odpor proti každé
„autoritě. Zvláštní otisk pastýřekého listu biskupů
rakouských. Za 10 b, 100 kusů 8 K. — Rádce

duchovní.Casopis kučžstva českoslovanského. Řídí:E. Vaněček. „ 18., čle. 5. Vychásí měsíčně
sa roční předpl. 8 K. — Za blechetnými vzory.
Napsal AL. Dostál. Ilustroval J. F. Hetteš. 20
rostomilých dějepisných povídek pro mládeř. Za

-950 K. — Zábavy večerní, roč. 32., čís 3.: Po
stopách růsné lásky. Obrázek s našeho Polabí.
Napsal V. K. V. Peer. Cena 70 h.

Z nakladátolství benediktinské |knih.
tiskárny v Brně. Náš Domov.Nejlacinějšíobrás.
„bozýměsíčníkpro lid. Řídí J. Vároda. Roč.před

„plataé6 K. ot el BošskéhoBrdoPáně. U
je prre , zvláště pro s spolky,

-čís.4 Roč. tné 330 K. — K ví
přůtelů ie. Poř

„+čís. 4. Roš.Khistaé 160

prken SroPáněpro.

kněze a věřící lid. Odpustky a privilegia pobož
nosti k Srdci Páně. Německynepsal P. J. Hil

Gora. A 180 K. — Václava Kosmáka sobranéapisy, díl15: Kukátko ČÍlíživol v obrásích. Seš.
94. a 95. Na pět oešítů lacinějšího vydání před
plácí sa 1:90 K.

Nákladem B. Melichara v Hradei Krá
levé. Melicharův výkvět světových literatur sv.
V.: Zatracení, Polsky napsal K. Prtorwa-Totmajer,
přeložil Fr. Vondráček. Arožov. 8:0 K, vás. 4.20
K. — Čechy. Nástin historický. S úvodem prof.
Ara. Denise. Píše dr. F. hrabě s Lůtzowů. Sešit
7. a 8 po 40 bal.

Z nakladatelství V. R. Vilímka v Praze.
Kniha česko-německé konversace. Napsal prof.
dr. J. V. Sterzinger. Je pro Čechy, kteří se učí
němčině, alo je také pro Němce, kteří studují
jazyk německý. Seš. 1. a 2 po 40 bal. — Bpisy
Jana Klečandy, ev. I. Na bojišti. Seš. 2. a 8. po
24. bal. — Jindř. Mošna: Jak jsemse měl ne

ve vmkovy Homoristickékoihovoysešit 1.sa al.
Časopis katol. duchovenstva. Řídí dr. F.

Kryštůfek, J. Tampach a A. Podlaba. Roč. 52.,
seš. 4. Obsah: Dr. J. Jindra: Papež X. a kaza
telství. Dr. J. Novotný: Má člověk svobodnou
vůli? P. C. Jež: Milost posvěcující účastí na ši
votě Bužím Dr. A. Soldát: Zákony psp. Pie X.
o volbě papežské. Dr. M. Mikolka: Sv. Cyrilla
Jeras. život a učení o Sloru vtěleném. Dr. J.
Samsour: O původu a počátcích maičstva. P. V.
Wintera: Vzojk uoiversity vratislavské. Dr. J.
Sedlák: Prečátkové kalicha. Dr. F. Kryštůfek:
Křesťanstvív Číně. Dr. A. Podlsha: S. Vácisva
hrob a ostatky. — Nákladem kníž. arcib. koihtisk.
v Prase. Roč. předpi. 9 K.

H'asy katol. ku tiskového. Ročník
48., čís 1. J. Ježek: Několiknašich žeh a matek.
Cena 80 hal. V komisi knibkupectví Gustava
Francka v Praze.

Eva. Ženský měslčník pro umění, vzdělání,
zábavu a ženské sociální otásky. Příloby: Věstník
organisační, Naše domácnost, Katolická učitelka.
Roč. VII, čís 4 Řídí a vydává P. Lad. Zamy
kal v Olomouci. Číslo se 80 Lal.

Apoštolát sv. Cyrilla a Metheděje pod
ochranou bl. Paovy Marie. Pořádají dr. C. Stojan
a A. Ježek. Rně. IT, čís. 4. Celoroční předplatné
na 19 čísel 1.60 K. Vychází v Kroměřiti.

Hlasy Bratohostýnské. VydávajíOtcovéTovaryšstva Jež. na Sv. Hostýněna Moravě. Roč.
7 č 4. Pořádá P. A. Ostrěílik. Roční předplatné
1 koruna.

Husitský areibiskap. Napsal V. Oliva.
Cena 80 bal. Husitství ve světle pravdy, roč. 8,
č. 3.—4. Vydává Tiskova Liga v Prase.

Teshnika XX. stoleti. V časopise tom
ve formě snadno přístapné podány json v čet
ných ilustrovaných článcích zajímavé zkušenosti
a márory. Nový tento Časopie chce dosábnonti
zlepšení čes. kulturního živpta, Čes. hospodářství,
obchodu a veřejné správy. Roč. předpl. 10 K. Vy
davatelstvo Praba — Král. Vinohrady.

Óhcefe se výhodněočatiti

Vyšádejte si ihmed vzory pánských látek
knahlédnotí. (Zoláště vzorlátky »Palměra«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Pyoní český uesileislský odvod| svubonného sboší
d0ss sal. r. 1876.

Sociální besídka.
Jak prováděli sec. demokraté zásady

svého programu. Už je slyšíte! Ve svém vo
lebním provolání hlásají, Že stáli proti vládě
a tato potírali Tak! Vždyť přece sloužili pod
Adlerem, který měl tak časté a výsledné kon
ference s ministry | Již před lidovýmivolbami,
již předtím, než vláda Beckova přivolila k vše
obecnému hlasovacímu právo, semita Adler
byl v ministerstvu jako doma. Každou chvíli
ee radil s členy vlády. A výsledek všeho?
K vůli demonstracím pro všeobecné hlasovací
právo povoláno pravé křídlo Adlernvy armády
— soc. demokraté čeští, kteří v Praze nadělali
aš příliš mnoho povyku, třebaže věděli, že
jest přece daleko účelnější promlaviti přímo
s vládou ve Vídni. Adler se usmíval se zalo
ženýma rukama. Nač ve Vídni nákladné de
monstrační průvody? Vědyť už měl s vlédon
potřebné věci smlaveny a proto vídeňští 500
drazi byli hodní, tiší, přívětiví.

Ale v Prase musil býti zato rámus dvoj
násobný; prováděla se zde hra na oslepení
avů, aby se sdálo, že rámas jest natný. Zatím

ko už byla přidem grojáímáno, protože

a P M ubo agnéhlasovací
vojé v oliřišď k je — sulýště

řijloděli dd sílu dn pošt ne,
demokraté. Volby skončeny, soc. demokratům
padlo do klína bojmě. tů. Ale kapitalisté,

proti kterým 800, Uéioší (oblašovali nesmí"" x 7 Mn4 v M

!

řiteloý boj, pod kůží se jenom smáli. List ku
pitalistický „Český Merkur“ sám hned před
povědě), že radá strana peněžníma obchodu
Škoditinebude.

Rovoluční soc. demokraté blýakali rodi
káloč očima, ule když přišli do Vídáě, šel jim
soamenitě k dabu byrokratismas. Začaly nové
náminvy 6 vládon, Adler běhal horlivě k mi
pistrům zoovu. A soc. demokracie stávala 80
v parlamentě strunou vládol.. Rádí měli tak
velikou radost, už se podřvkli. Soe. dem. po
slanac Němec prohlásil dae 17. května 1908
v Praze: „df jeto vláda, ať je to panská smě
movna, kdyš chtéjí měco podmíknouti, napřed se
plají, 00tomu řeknou soc. demokraté. To je úspěch,
s kterým můšeme býti apokojení.“ Němec ovšem
zapomaěl dopověděti, fe raka ruku myje. Ta
jest přece zřejmo, kdo držel Bienertbovi od
daně palec, když minietrpresident prováděl i
věci, které ve našemu národu a proletariáto
Ubiti nemohly.

Minolého roku českoslovanský spolek
„Rovnost“ v Paříži usnesl se na resoluci, ve
které bylo protestováno proti vládě Bienerthově
a proti jeho systému. Současně poslal spolek

Právu lida“ 15 Irsnků ve prospěch vězeňského
fondu a žádal za uveřejnění resoluce. Soc. de
mokraté sice peníse rádi ozali, ale resolucí neu
veřejníli, ač bylo po prodlenína ně naleháno. Ne
chteli si zkrátka nic pokaziti s Bienertbem.

Posl. hr. Steroberg v říšské radě dne 4.
dubna 1908 dokazoval, že císařští úředníci
panství smiřického v Čechách přemlonvali lid,
aby volil proti Sternbergovi soc. demokrata.
Proč jenom tolik na tom záleželo těm úřední
kům?

Když předešlého roka jedaalo Bev říšské
radě o železničním rospočta, místopředseda
posl. sněmovny 80c. dem. Pernersdorfer za řeči
posl. Malika r. 1910 vyjádřil ce neurvale:

„Kašlu na Hohenzoilerny a kašlu na Habs
barky !“

Když ve věci té učiněn dotaz na presi
denta, tu soudr. posl. Pernersdorfer dal se do
prošení a prohlásil, že onen výrok sice učinil
soukromě ale že té neopatrnosti velice lituje!

Tak vyblíží eoc.-dem. hrdiva.
Soc.-demokratičtí poslanci 15. pros. 1908

hlasovali pro rozpočet, pro vojáky, pro daně
přímé i nepřímé, vůbec pro všechno, co sli
bovali putírati. Bál: se o diety, nebot pouze
se 3 roky obdrželi na dietách jedenatři čtvrti
milionů korun, stali se vládní stranoa a kdyby
to bylo možno, prosadili by i svého vůdce žida
Adlera k ministerstvu. Patrno tu jest bezcha
rakterní jednání.

Nejdřív pod pokličkou dají svolení vládě,
brbí hřbety před ministerským křesly a pak
když přijde k odblasování nějaký návrh, tu
nadávají, že jsou tím vinni klerikálové.

Jest to demag gie nejhoršího drahu, neboť
8oc.-dem. poslanců bylo 87 a tu jistě jejich
hlasy měly také váha v parlamentě.

Revoluční rudí antimilitaristé. Sociální
demokraté jdou nyní do boje volebního pod
heslem: „Proti militarisma l“ Něco lákavého,
nějaké silné heslo ovšem si vymysliti musili,
aby byla veliká alaciná reklama, Ale není za
potřebí, aby vám při těch rázných slovech
vstávaly na hlavě vlasy. Pod kůží Iví naleznete
zde ochočenou srnku, které jest ráda, že Se
papase. Svuc. demokracie proti militarisma ?
Vždyť přece židovští horliví podpůrci sociál.
demokracie jsou výhradními dodavateli pro
armáda; kdyby této nebylo, kšefty by se za
stavily a soc. demokraté by přišly o finanční
podporu. Jen se podívejte na Franciil Proč
jen v této nejpokrokářštější zemi militarismus
stoupá ?

Ve Francii v čele vlády octnul se bývalý
vůdce soc. dem. Clamenceau a členy jeho mi
nisterstva tehdáž byli soc. dem. vůdcové Briand
a Viviani.

Při oslavě 1. května minulého roků pro
měnil Clěmenceau celou Paříž ve vojenské le
žení. Stávkující pekaře a dělníky puřížských
elektráren dal roshánět vojskem, Da proti
vsbouřeným vinařům dal střílet. A zpurný 17.
pěší plak poslal do vyhnanství do Tanisu.
Ejhle, tak jednal vůdce soc. demokratů, když
ce stal ministrem.

A u nás v Rakoasku nebylo by lépe.
Když 21. prosince 1909 bylo jednáno ve

francousské sněmovně o zvýšení stava dělo
střelectva, ta soc. demokrat Jaurés prohlásil,
že je rozamno, aby se počet děl rozmnožil a
a kdyš 7. března 1911 opět se jedoalo 0 zří
zení nových «lél pro dreadnoughty, tu žádal,
by byly dá ce kalibru a sám ministr námoř
nictva Delcas jej odbyl, še postačí děla 30 cm.,
a že zhotovení větších děl a jidk -umístění bylo
by spojeno s velkými fnančnínii e technickými
vbšlšemi. a- i

© A nyní nový sajímavý dokument pro radou

gprardovon, Týž radý poslanecvydal jekteré v příčině brabovéihodi píšu se toW:
Jen silný má pokoj. Jenom na venek silně
rancie budě od: t saké, de

potřebuje tedy vojsko. Toto volkko masí býti



národní — „nation armóe“. Už od mládí musí
sačíti voj jk, Ve školách (Pane prcf.
Drtino, teď puzor!) musí šáci se nančiti po
chodům vojenským, kurážné mysli a prvním
sačátkům ovičení ve střelbě. Spolky těloovičné
a střelecké a manévry v poli povedou ovičení
dále. Francodďsský voják bude tak vycvičem,že
postačí mu úplně, když jen šest měsíců pobode
v kasárnách. Celý národ bude pak osbrojený
a bude chrániti vnitřní organisaci práce a po
staví se proti zahraničnímu nepříteli.“

Tedy Jaurše odporočuje, aby se pěstoval
vojácký duch již v mládeži. Rudý tábor do
spělých zatím napodoboje vojnu pěstmi a ho
Jemi na veřejných echňzích a v parlamentě.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a Fozpočty zhotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednání dostavím Bena požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

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

ORP*>Závod založen r. 1898. "S——
VARHANYs;
elektro-pneumat., pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší soustavy. O

Salonní varhany i v nejmenšímpovedení, taktéž i

všech Sunstav, vše
H A RM O N | A důkladněz nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejsvědcmitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otavitelsotví varhan a harmonií

v Staré Boleslavi.
Ro a návrh Nejlepší odporučení.
aa a franko, ll | Zárukapětiletá
Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

3000006000G0GGGGOG6G:

Šob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
s (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

== za 5490 až 59 =
úrok a to dle výpovědi,

OHP* Složní lístky na požádání zdarma. “UN

Uhlí nejlepšíjakosti

VKUSNÉ s
NAVŠTÍVENKY

ZHOTOVUJE

BisKvUP. KNIHTISKÁRNA

v Hnapci KRÁLOVÉ

„56
Kupujte jen v mašich krámoch neb
prostřednistvím naších lodnatařt.

-P

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vrata
stavte se u jedí

ného výrobce:

J, Plockav Hradci Král.
(Pětidomí).

W
Uznaný sa nejvýhodaější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

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

v Jablonném n. Orl. č. 86.
Tisíce aznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko. 0

Bez velkoměstské rečie ve vlastdích dílnéch a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, než všude jizde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.TT ITM
*Jan Horák,*

soukenník
v Rychnověnad Kněžnou x

zasílá na požádání védy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.vw

Cetná umznámÍ zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mčhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnelátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

X
ny

BSDDC

:
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o
Proě? +

je kněžská náprsenka bez háčků
praktická, pohodlsá a ponejvíce
se Dyní používá?| Protože
1. se k ní hodi každý kolárek.
2. u náprsenky této odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
n nápre. s háčky nutné.

3. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi níská.

Zásilky obratem pošty vyřízoje

Fejgl 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zbožím

E- BradeoKrálové,Jiříkovatřída. —a
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním

úřadům dovolujeui dopo
rečiti veškeré kostelní nádoby a

dbáte, nádobky, nky,p ká),„ nádobky,-w.énky, pacifikály,

svícny,lam 1,Ekdsne, kroposkyatd. ové vlastní výroby, předpisům
pEPÁPA církevním vyhovující. Staré před

adiř““ měty opravuje v původní intenci a
v ohnialatí a ří neboproti do
platku za nové vyměňuje, Hotové
předměty neb výkresy smaílá na u
» lásku franko bez závaznosti koupě
Via s0 posílá posošesné. Práce ruční

Shled seěkorýchsletých 6 střídrných klenotů, jako:řetězů

madonek, kříšků, nýnků, náramků stá. zMotářekéen aiěrky nášiníze stří éh
projeny, ičínského vědyn akladě. 4 pravého

Stare slate, siříbro adrahokamy kupuje za nejv šší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I., nl. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. Jj. Noškadly, faráře vo Yýprachtiolek)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vysnamenaný

' výrobní závod žl
švšech kostelních paramentů, h'
s spolkových praporů a kovového máčlní (fl
B Cenníky, vzorky i roucha hotová maukázku [E
' se na požádání franko zašlou.

ZRIKEAAIZEZ
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Volkozávod krej=
čovský pro pány
: a obchod soukenický :

zhotovuje oděvy dlo nej

novějších angl. a fraa
(couzských vzorů. ::
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Často18,| A kaokoh

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

[Ci HRADECKRÁLOVÉ.|]

žalr.888..
- Přijímá Akc. kapitál: ur ba:5.000. vní, směná

vkladyna E 1B,000.000Pa bu
knížky vk'adní | Res. fondy: | povní obchody.

na úrok K 2,500.000- Eskont

4,40 Směnárna. měn
k Kb rmaázky:| pýpěníma

Na čty dle Prah“, vápno, sádra,
ujednání. Jičín, : strojní oleje,

- Semily, petrolej a cukr.
Turnor, 
Krakov.

Vcizích službách.
- Ve volebním boji více než kdy jindy bije

do očí spojenectví strany pokrokové se židov
stvem. Strana pokroková rozbila svorný postup
českých stran, v židovské „Osvětě lida“ pro
hlásila heslo „Raději německého liberála, neš
českého klerikála“, — postavila se BAstano
visko internacionálního boje šidovstva proti
křesťanství: do cisích služeb. Zjev tento je
emutcým úkazem poklesnatí národního ojtění
v řadách pokrokové iatelligence, která, tak
uvykla dogmatismu Masarykova vedení, že jiš
necítí ohlávky, na které ji vede „sbožňovaný
přítel židovstva“ pod aisí jho, v boj sa cizí
zájmy.

Připadá ne mysl malá reminiscence! Ne
ruda napsal v letech .70tých brožarka „Pro
strach židovský“, která r. 1870 vyšla u Grégra.
Vydavatelstvo této brožary praví v proslova:
„Poslední, pro národní rozvoj a politický po
krok předůlešité volby sněmovní nás opět
jasně přesvědčily, že nejurpatnějšími oašimi
odpůrci jsou šídé, stáli proti nám ve-volbách
jako litina, ani jediného hlasu nedocíleno od
nich pro svaté sájmy české.“

« Slyšme Nerudu! „Nám se nejedná více o
emanepacišidů,nýbráoomancspaciodšídůa lo
sa tém účelem, saw davše šidům rovno

a , nestalé se jejieh etroky. Do
(vedu udat okamžik, kdy jeem začal býti ne
přítelem židů, tenkráte, kdy jaem poznal ne
smiřitelbě jíslivý, hluboký jich činný antago
nismus (sepřáteletví) prošli naší národnosti
české. Pozsel jsem, že víra v nepodmíněnou
všeobecnou bumanitu a svobodomyslnost patří
do říše poesie, ucítil jsem ledový oblad ne

přrolského rozpočtu. Kdyžjsem olyšelServáceellera, kterak pronesl ve Škole svůj původ:
„Sichbi ein Jade“, přiznávám se, že jsem 60
teprv naučil býti hrdým na národoost svou.

Unás se míchajíid“ pomocínovindopo

politiku
jiných. Zato jich polátika hledí všude kkmotnámu

bidá, pomocí toho jí výš a výš a
snad se vidí židé v dacha v době roshodného
svého panství, jakož praví prorok jich Mi
cbeáš: „A badon ostatkové Jakubovi mezi nás
rody uprostřed lidí mnobých jako lev mezi
svířaty lesními a jako lvík mezi etády do

bytka; kterýš kdyžPříjde a pošlapá a polapí,není, kdo by vytrbl.“ Židése stali pány bank,
borsy a obchodu. Jeou nenasytni a pořádještě
naříkají, že nejsou emancipování. Když se ně
kterému šlápne na kaří oko, hned je z toho
otáska celého šidovstva a moderní koltary. Zdá
08, Je máme jiš ovláštní mesinárodní právo šidov

ské, jsou samamenány svobodyšidáv a

V Hradci Králové, dne 5. května 1911.

povinnosti slušebnínás křesťanův.“— Neruda vy
bísí na konci své brožury ke spolčování, jež
jedině pomáhá v sebeobraně. —

Drahá reminiscence|
R. 1897 byly v Praze volby do páté kurie.

Židé vydali provolání k židovským voličům, ve
kterém se praví: „Vaším úkolem budiž onomu
svůj b'as dáti, kerý se Vašim protivníkům co
nejroshodnějí postaví na odpor. Vy víte všichoi,
jak vážná doba pro nás nastalu, pro nás židy.“

A židé na to vysrání volili sociáJního de
mokrata Dědice.

Dne 12. března uveřejnily „Národ. Listy“
článek „Židé v naší národní společnosti“, který
byl po celé Praze hojně čten a různé glcuso
ván. V uěm projevoje ge podiv nad tím, „co
spoluobčany naše“ pohnolo k toma, aby po
stavili se proti národníma kaodidáta. Článek
je přímou téměř výzvoa k židům: „Nebuďte
proti nám v obledu národním a naleznete a
nás největší odpůrce antisemitismu.“ Praví se
tam: „U nás měla má antisemitismuspůvod
svůj výhradně o nacionalismu. U nás odpor proti
židům živen je pooze a výbradně jejich cho
váním se v ohledě národním, neboť až na ne
patrné čestné výminky u nás co šidovské, to
měmecké.Nenávidíme židy. proto, že sesilují řady
naších nepřátel, že i v kraji českém je jasyk
německýjejich jasybem obcovacím,še děti svéa 95
procent. do německých posílají škol, že jejich
všechen interres je obrácen jen ku němeciví, k jeho
literatoře, k jeho mravo, k jeho vědě a že při
volbách všude sesilojí řady vašich nepřátel“

„Kašdý táše se udivem, co u nás v kraji

lečnosti národní a ;. socialistickým její
odpůrcůmP Jedni dokazují, žejinak nedá se to
vyavětliti, neš že moderní bnotí sociálně-de
mokratické má vůbec ráz židovský; že přední
apoštolové sociálního demokbratismubyli šidé, ny
nějšípředáciše s části jsou šidé a šemesiinter
nacsonálou Šidovskou a intornací sociálně
demokratickou vědy byly styky důvěrné.“

Z těchto slov „Nár. Listů“, které nikdo

v r. 1897 jsou tém, čím byli v roce 1870, když
Nerada paal: „Židé jsou národ svůj, který má
teké politiku svou, co jim záleží na národech
Jiných. Tato jich politika hledí všude k hmot
nému prospěchu šidů, pomocí toho stoapají
výš a výšl“

. Změmilyse poměry od r. 1997? Praha učí!
Přes všechny snahy nepatrné frakce českých
židů vidí židovstvo dosud prospéch svůj v pod
porování němectví. Co drží v Praze němectví?
Kdo proměňoje Příkopy v oěmeockou čtvrt,
tak že Němec z Borlína cítí se ta jako doma?
Kdo jsou sloupové kasina, německých divadel

nilol |,- ,
Vedle strany sociálně-demokratické vy

rostla strana, v oíž šidovstvo nalezlo věrného
zastance a služebníka — strana pokroková
(reote Magarykova).

-K obrázek|
V Úher.Hradišti byly obecní volby. Aby

strana pokroková získala hlasy židů, kteří dů
lali drahoty, zaslala memorandam výbora ži
dovského zionistického spolku ve Vídni, které
je a zůstane smutoým dokamentem charakteru
strany pokrokové. Alespoň některé akázkyI

„Lidstvo bojuje veliký kuliurní boj za heslem
osvěty a daševní svobody profi úhlavním ne
přátelům snah těchto: římským klerikálům. 4
funaprvnímmístějsoutožidéceléhosvěta,kteří
ma šlochehném tomtobojí tak čestně jsou účastm,
jak dosvědčuje Vídeň a všechna hlavní města,
kde římský klerikalismus domobl se moci nebo
alespoň zhoubného vlivu. Vámdestojí šidé v čele

r penénaví nejčilejších proti klerikálám, mebofvědí
s vlastních hořkých dějinnirpení (Židébojují proti církvi, poněvadě chrání křesťanský

lid proti jejich bospodářeké nadvládě, zrovna
tak, jak chránila židy, kdyš byli nespravedlivě
utlačování. Zidovské synedrion r. 1807 dalo
protokolárně zaznamenati „dík křesf. dacho
venstvu ze ochranu prokázanou celé řadě po
kolení židovských.“ Posn. red.), Je jemom osví

Inserty se počitají levně. | Ročaik XVIIObnova vychází v pátek v poledne.

cené, volnomyšlenkářské okolí je sákladem a úrod
now půdou jejích vlastního dalšího rogvoje *

„Jsou to vynikající synové našeho národa,
nositelé jeho kultury a jebo duševní vůdcové,
světlé hvězdy všebo jeho duševního pokroku,
Masaryk a Machar, kteří zasadili Říma pádné
rány... .“

„Židé vídeňští díla Macbarova překládají
do němčiny (Fox—Jelenský) a židovští spiso=
vatelé (Rad. Sioger, dr. Můnzer) v německých
časopisech veřejně prohlašají: Němci celého
Rakooska nemají maže, který by we Masary=
kovi vrrovnal... „“

„Židé právě to byli, kteří husitismus pro
jeho biblický sáklad podporovali“ (Pro biblický
základ ? Čechové se bili, chytrý žid obchodoval
a svými půjčkami ovládal krále, Šlechta, mě
Šťany, obchod. Pozn. red.).

Pokrokové memorandam končí:
„Obracíme se ma Vaše slavné předsedmicívo

s tou wuctivou, ale důrasmou prosbou 0 pomoc pro
naší spravedlivou, pokrokovou věc, jejíš sáhuba
jistě by nebyla hu cti a prospěchu vašich sowvěrců.
Vaší vlivaplné autoritě jisté se podaří zde ná
pravo důkladnou zjednati.

Na Vaše laskavé, brzké a příznivé vyří
zení toužebně čekají a v nejhlubší úctě se zna
menají za strana pokrokovou:

Dr. Trpík, Dr. Vysloužil, Fr. Hugo Hubík,
Frant. Zapletal, Dr. Josef Seifert, zemský po
slanec, Dr. Tomáš Brázdil, Dr. Filip Kocian,
Dr. Alois Křečan, Fr. Beneš.“

V úžasném tomto dokumentu odhalují
pokrokáři celou svoji povuhu a lísajíce se k ně
meckému zionistickému, židovskéma centru ve
Vídni, ukazují to, co hledí zapírati, že jsou
v cizích službách internacionáloí „Volné My
šlenky“, jejíž vůdci jsou židé.

Poklonkování ioternacionálofmo programa
židovské „Volné Myšlenky“ bylo příčinou roz
bití jednotného postupu českého při volbách
a oslabení národního českého vzestapu. Proti
náboženský fanatismas| strany Masarykovy
rozbil český tábor a postavil se do cizích slažeb.

Úředník židovské banky anapsal jízlivě:
„Křesťanleze s přeraženou páteří!“ Jak dlouho
platiti bade tento jízlivý výsměchpro ty „také
křesťany“, kteří s přeraženou páteří své ná
rodní hrdosti tábnoa pokrokovou káru svých
nepřátel? Vzpamatují se?

Výsledek voleb ve krajích zamořených
stranou židcvsko-pokrokovou bude kaltarním
dokladem, jak daleko již postoupila rozkladná
činnost tábora Masarykova. A prof. Masaryk
žil slova „bačkoráři“ — nebylo to snad příliš
předčasné?

Jisto je, že bačkorářstvím křesťanů, krčí
cích se pod pokrokářským terrorem, zaviněno
bylo již hodně zla. Národ rozerván, rozeštván
protináboženskon propagandou — všade po

Kdo nevidí, jak živel cizí ve krajích po
krokářstvím zamořených roste a mohutní na
úkor našeho českého obchodniotva, našeho če
ského průmysla?

Dobře to řekli moravští pokrokáři: „Všude

KDE VYMĚNÍM |
ZVLÁŠTĚ VÝHODNĚ
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ČRSKÉ BANKY FILIÁLKY

| T HRADCI KRÁLOVÉ, |



stojí Zidé v organistsi nejčilejších prolý
Elerikálům, vědí, še om osvicenů,
volnomy koli je sákladem a úrodnou

půdouje o daliho ozvojeh, e, připravuj u
půdu, k Bobrokovýt karabéčem

Rpiroj vě: k jepokrok aMasarykjeho prorok !“

Agrárnická zásadovost.
Agr. „Pokyny“organ. „radí: „Kdyby

někdo vytěkal, ženaší sem poslanci kandi
dojí do říšské rady a tím se porušoje neslu
čitelnost mandátů, řekašte mu, že neslačitel
nost porušena není, poněvadž v případě zvo

lení samětí poslnóci 60 vzdají semakých man

i přenao,Alek čemueb Anaj grár
nici přeanokra a tostak s majesjátní po
výšeností ?Vo Ji serpské poslance sna, peto
ab jim v nejbližším čase ustřibli hvězdičkystříbrné a nahradili je slatými? Proč vláčeli
avé voličstvo do tolika schůzí 8 poukazem na
velikou důležitost zemských voleb, jestliže na
jednou jsou botovi provésti dobrý obchod zá
měnou mandátů? Ina ovšem — sněm zemský
nezasedá a ví se, že seebromášdí vždy jenom
na kratičký čas. Tedy diety zemského sněmu

nestojí za řeč; zato však v říšské rsagrární organieátoři jsou lépe zaopatření. Jest
Jiže agrární kandidát sypal plno elibů, co bude

na zemekém agčma dělati a pak Wání omekýmandět voličetva pod nobyjako vel sk výli
sískání mandáta jiného, voličstvo pov

žuje? Br jednou vyslovena zásada, nemáse tak chytrým způsobem obcháseti; nebo se
mělo říci aspoň dříve, jak tato zásada bade
prováděna.

Zásvorkovy kojrmelce Ajebo ogpbnipro
oěokář vmývel agrár4 rrdě poplá
nec Údršal s honjev tostí hodnou lepší věcí.
Odpůrcům Žásvor ovým vybrošováno a Bpíláno velice prudce. Naposledyvšak agrární
vedení poznalo, že če veřejaost nedé 80
vodit věčně jako poslušný poštovní kůň. Bylo
uš těch kotrmelců příliš mooho. A proto mně

tolik od agrárníků obhajovaný, muž svojnnýza místopředsedo sněmovny, agrárník, ý

díkovémapoh postavenívestraněopatřil si pohodlně výpůjčku 21.000 E, najed
non nyní na počátko volební kampaně byl z
poslenectví vyloučen. Prý bylsbaven všech hod
ností, které ve straně upoval. Přišel tak
také o zoačný zdroj privátních pří mů. Na—
všdyf se na nětěší jiš jiní lační kandidátia
Uázvorka sebral na dietách a aubrencich dost
a dost. diní agrárníci také potřebují — a zplé

ště ti, kteří pro nec aft hogpodářéní toušípo lebčím a výnosnějším výdělku ve alušbách
agrární politiky.

Jeho Exo. Prášek jest také odstaven. Jistě
ei s tobo mooho dělat nemusí. Nahrabal peněz
už dost. Ale agrární „Veokov“ o něm peal
před vojbami r. 1907 s posvátnou úctou jak
o botovém Otci vlasti. Na př. 9. května: „N
KarelPrášek jest postrachem ostatníchstra
i vlády pro své nevdvislé postavení, energické
vystupování a hájení práv národa a našeho
dn (??) venkovského“ A dne 11. května:

rávě proto, še víme, jak nepohodlným jest

příjemoonti vládám způsobil, musímese ata
rati o jeho svolení, Volebním lístkem... mu
síme ukázati vláděvídeň., že čes. lid venkov....
Bení materiálem pro vládu, nýbrž že v čas
prohlédl nepěkný menávr vlády ají sloužících
penošů! Vítězství ho K. Práška budeob
fdstvémnaším a porá vlády!“

Zatím však Prášek vetoapil po svém sv0
lení em do vlády. V programu svém gají
agrárníci toto sásadn: „Žádáme oslní a ob
chodní rosluku ©Uhry.“ Přesto -však 
vaji agrárníci v době, kdy Prášek byl mipi

strem, pro celní jednotu s Ubry. Aja se Průčekatarál o blaho vankosského lidu, dokázal
že sázel větší mnošatví řepy než jindy

t Keke,kdyš platil agrární pověl: „Řspu 16uázet |" 4 . omýaZA E yAuntraznkladeprá.
vytkli. Na konec Prašek stal se privilego

v ým pensistou, pYprosiv 4 . vládě dvojD ppesi. Ejije ného o
tidddetabi Tu jh RD rodeotšhdv ,

co „Venkov“ napsal 20. května r. 1907: „Ly
děby, kdy sloušilo ss vládámvídeňskýmsadarmo,

seji patřit nepřivolstelnémínálosti“ Prášek
jal ta slova dle svého a vládě — jak patrno

-—aadarmo nesloužil,
A proč teprve teď najednou po všem há

lam dhvále kgnážkí čfáb i

k ooadhályv u >kva S boze8 fakolo se tam, zda by přece «nohli býtizťoléni. Ale výzv výpřeky odělily,že jest
sde fysická o lokhosr vdlehlího vítězství.

rárnické rozhodnutí vyplynalo tedy Z De
sbytně nátností a to hodně
„de hrála —jek“ patrno s
velice podřísenou. P

uzdě. Zásadovost
ešlého — dlohu

vě to dosvědčuje jiné voliků alma
pi usvědčejícím..

„Reelisté jsou (k ovšem bla

srapgehickým) bo blízoí. však bya“ agrárnický „soud lidu“ v Loemeob
nad Bergmanem, napasl „Čas“ dne 30. září,že
Udršalovým obvišováním Bergmana nevyvrací
60 ami jediná věta Bergmanovy obšalovaci bro

bary. A P řači podl.Beren „PoslDdršal nasývo Bv „ Bergmanavyvrholem 
vodsíkem, notorickým lhářem. To jsou n
vlastky velmi slé, ale nejen pro bývalého po
slance Bergmana. „Lituji, že ač třikréte požádal
mne výkonný výbor, abych mandátu se ne
vzdával, není mi možno žádosti této vyhověti“,

posl. Důrichovi 20. ftatoposl Be

1909. Výkony výbor agrární tříbrát tedy
. ole

Šieota“, . sůstal poslancem. Neníto úžasné?
Poslanec Udržalpronesl S mi útoky na charakter Bergmanův v nědělní bobůsí čěškouJe
lobu proti výkonnémuvýboru strany. — Nehájíme
ani slovem posl. Bergmana, je nám dnes tek
cizí jako byl dříve; ale spůsob, jským vyři
zaje agrární strane žaloby, které poslanec
Bergman pronesl proti jejím vůdcům, jest
strašný a jen proti tomu píšeme. Na tom nic
nemění resoluce odhlásovanána founaké schůsi“.

Pokrokářská, masarykovská „Osvětalida“
dne 39. t. m. napsala: „Deset měsíců uplynulo
od provalení 8e aféry ve straně agrární Berg
masocontra Zázvorke, sedm neděl aplynalo od
vydání Urožary „Na rozloučenou“, e
choe česká strana agrární tato adálost vyjme
niti způsobem dosud nevídaným a neslýcha
ným .. . Po denet měsíců od provalení se 8
fóry a po sedm neděl od vydání zformulova
ných těžkých obvinění posl. Zázvorky sgrární
tisk mlčel, jen spousta nadávek chrlil na
každého, kdo se osmělil jen zavaditi o „ja
koosi protiagrární brožuru“, jsk Borgmanův
epiděk „Na anon“ byl nasval... Okres.
starosta Rad. Bergimhaůnení již členeb dibhoy
agrární, nemá tudíž strane ta, jakotaková,

docelatádnébo práva Bergmanem se více Za
ývati ... Posl.Udršal ulevil siproň Berg

HY vi spotstou nadávek a elibjí prověstí
je (l E důkazten hnedkěpoňne

vlcepresiddnt Žikvorké4 fén so mě očistith
na veřejnost česká marně čeká už deset
měsíců: Starosta Bergman ová obvinění formu

ka a dolofil, alb padký tiskJast.

Boliiňaob výkájdí 4 pan Bérroňkajeat v očích jebo muzikant. Majíli MhdeBeší

, úrolky skt (smlouvu) ve věcech politi
vých,

havější
, ie 4 ješvlefinilo

k
spůsobom «

tomu všelnů Udržel se
spůsobemčo půjý hrdihské. Hstl bóbě
ochfiši Iuanské,že se zřekne i poslanecké im
mabity, aby l býti poboán k sosda pro

své výpady dniknuté proti Bergmanovi.
Gar vd hek věděl IS po:jo,drebu se v6 týda těpo

ský větlorMoipodilí o přojefndníteBěle
šitosti UdrZalovy roshodhě vetmohlbýti během
těch týdnů hotov; na to hebylo ani pomyšlení,
protože se ani nevědělo, sůsse včas říšeké

a sejde. Tedy brdinetví skutečné byl by
1 osvědšíl jen tenkrát, kůybyse byl po

ní v průběhuGneděl mandátu vzdal. Pak

moblb or hned. DsDárialpaněšle
“ , odaánoje ros

pyargrŘevVady.' k vilnobo
hat k podstodpení právidělného soddafhoní.

Dle té sféry vidíme, co platřiu rů

ea Zluvoskori.' E ss kotalK jk

vil Jacidým

OB anovi napaáno, že $to všechno

hraněk- ky by weadněk -vůli toma, aby 00
ní aMfku "kpožistě.

ní bbolo jést:„Venkov jedna rodina !“
— "do si vlastně pod ním

1? U 3, ktorávíří setárodem
"přatiti pravidlo: „Národ

rodinal“ Což ve městech českých sídlí lidé
než v okolních vesnicích? A dále:

bktérá vůtkóvské občijpattovárkího

většina obyvatelstva skládá de z továrního
dělnictva a Zivnostniotva; naopak, mnohá
městská obec má hospodářů a zemědělského
dělnictva více než dvě vovusední vedničky. Jak
6e tedy má rozaměti sdružení venkova na rosdíl
od měst? Snad chce dokonce agrární strana
opostíti své městské rolofky? Nebo snad obce
Pracovati výbradně pro venkoveké dělníky a

Sivnostníky ? 4 b spletitýchoeoiáňních
mirůněrátka oken hojes fráklA

olova: „Venkov jednarodina!* Tato
jest v táne sa í lidí nemysifaich.

6akov jedna rodina!Zatim so fanaticky
bije do skutečných rolníků, kteří postup agrár
ojoh várů ochralovati memoboa; proti
rolníkům rašin staví se sa kandidátyagrární
lidé s kruhů městských. Městského kandidáta
savrhovati hned předem ovšem by bylo naiv

ností a chybou. Ale má-li se voliti přeceJjto neznamené otužování hesla „Venkov j
rodina“ Z agrární vysvítá stálo více,
že jest veliký rozdíl mezí pojmem „agrárník“
a „venkovaa“, be i mezi významer slov „agrár
ofk“ s „rolutk“. Jen tedy -zanechejtevypočí
tavé záměny slov! Jest potřebí politické zása
dovosti opravdovější.

Volné listy.
Pokračování © vědě páně Barieškovů. Jako

římský Jato v kalďěm sezení volal: „Ceterám
authp oeněeo, Cartbaginem ešte daiendem“

(Karthago moal býti zničeno), tak si počíná idr. Bartošek. Náboženství musí býtipodvrá=
ceno, zejména katolické. To jest zamilovaná
myblenka, která jest denním chlebema nočatm
enehm tohoto volnomyšlenkářekého flosofa. U

3 očak, které postapem téchlo článků u
vádíme, dokaszejí, že dr. Bartošdk o vědě a
Slotoi nemá aai ponětí. Domnívátce, še různé
ty třesky plosky, jež z Haeckla papouškuje,
mají světový výsnam.

V Chotěboři vykládal, že vesmír jest

zěěpí a še tvoření sovětů důje se ostavičně idne; hvězdáři prý vidí, jak světy vznikají a
jak zanikají. k podle tobovidí poúbým
okem více, než hvězdáři svými dalekohledy.
Jiš jednoa jsem tady podotekl, še toto tvrzení
Hagedklovó fědt jénflosefckoo ot a
ě vědon. sí so tedy k Bartošek

UovoTNVatívíry, ovšem vonomyftvnkářek 6,

a k tomu obě Po nloy de nosné rozdílumesi domněnkami a zjištěnýmivědeckými

unatky.Ostetib sdebhde b olla bdyů ve apo
jitosti s těmito fantesiemi Bartoškovými ještě
jednou uvedeme slova ředitele geologicko-pale
votologického ústava berlínské amiversity, Vi
jóma Braney: „Fysikální vědomosti dokazují,
že ustavičné srážky avětův a jejich obnovování
jsou nemožností. Odtad hledaný důkaz proto,
še ovět záleší ve věčném vývoji, rozplývá 60

Káyš však učený dr. Bartošek tak krásně
deklamuje, še svět vaaíkal ponenábln z ml
hovin, nechť nám odpoví ua tato otáska : Odkud
se vsal prvý pobyb oné mlšné hmoty? Pobyb
tea mosil přec jednou začíti. Když však Bar
tošek vykládá svět bes Boha, pak dovolejeme
si mu předložiti sjišténou vědeckou pravda,
"še sábladaí. vlastnost
A ble, hmota byla uvedena do pohybu! Podle
Bartoškkovy Šlosofie tady začala se hmota
hybovati sama.. Ale tu již Bartošek,
nepřítel sázraků, blásá sásrak tak dokoaalý,
že by bo volaí myšlenkáři měli vlastně problé
elti za aroispátečníka a arcitmáře. Očekáváme
tedy, še dr. Bartošek ném ten pobyb vysvětlí
a areitmářství od sebe odmítne.

Kapitola svoji o vytváření světa Bartošek
v Chotěboři sosvájel

se vůSkodujdvala, ya bujsá bo
vyvidůl 00 z 'nifštek teorů.“ V této rosprácne
jest Bám ho cbytiti při vznika šivota šivočiš
něho a rostlin a při vůsika člověka. Die
Barteška vsaíkl život sám sebou ze hmoty

vojem. Skoro se sdá, že Bartoček tamatohůy
byl, s takovou jistotouto všechnopovádá.“Jost
patrno, še Bartošek přijímá praplosení © tím
oblekl se zase v onoho araispálečníha magei
tináře, neboť hlásá zázrak. Zmíněný prol.Branca
nám to dosvědčuje, kdyš praví: „Kdo přijímá
praplosení (samovolný vsmíkživota se hmoty),
musí ci avědomiti, še přijímá sázrak.“ Jaký
jist Battobuk- žertovný člověl! Proti sdvofení
prejch Bivotův od Bsba křičíjeho poltělý ©
po 'Olvilée dsltso madání přednáší svým po
oludBačíko vůzrak věveh sásrabů trmsakím, -de
prvé Zivoty povetaly samy oskba 60 bmejy. A
přednáška Bartoškova šla prý posludhiíšům
k dete, noběťprý au nohorásně'tlgssali.

O původu dterdka z nižších rolřat v pr
"vých oláncích mlavili jeme již pedrobně.Cito
vali jeme německé učence, kteří dokásali Hao
oklovi,!že podváděl, aby dovodil spojení mezi
opiosmi a člověkem. Spojoval uměle rozličné

rodkům opic ocasy, aby je podobnými učinil
sárodkům člověka. K tomuto ostřihování ocasův
ovšem statečně hlásí 60 i dr. Bartošek, neboť
podvody Haecklovy o původu človéka z opice

přijel jako pravdu pravdouol, jejíž tíha konedně vyrvala mu pnedagogické napomenutí:
„Nestydme'reza to, če podhásímys opice“

Ma -tato opičí horečka Bartoškovumu
nime přiložiti otudený náčinek. Pravá poznání



Skutečnost

Ačkoli máme mooho dokladů
deme jemjeden výrok, který Bartoškovy Žvasty
drtí porlíkem. Prof. Brános, uváděje výsledek
dosavadního vědeckého badání, praví: „Pale

sotřecích předkůomtolegieami©roos 1910nemá-©
česěta. V představa ©našich svářevích
gředokeha terciární sbutečnostmíjest rosbita.“

»
*

m“ pranda,dočlověkblesl,naopak
omáš nei svářechoski.“Tot 10 vl, dyš dr.

Bartošek pod svým praporem arčitým směrem
se rozběhl, musí běžeti po té cestě dále a
másti své pohádky s pravdou až do konce.
Samo sebou se rozumí, že člověk, maje duševní
mohatnosti, kulturně pokračoval, e ku pokroku
nabádá -ho stále lidská jeho přirozenost. To jest
ravda, které nikdo nepopírá. Asdůrazňoval-li

Bartošek tento pokrok člověka proti nábožen
ství katolickému, pak mávl svým výbojným
mečem do prásdnu. Pokrok lidský přece jest
cenným důkszem pro katolioké náboženství,
ješ učí, že člověk sáeadně liší se od zvířat,
která nepokračojí a jsou akována stále na
těohše kolejích srébo pudu a svého zvířecího
života. Weustálýpokrok člověka není přece,
neš experimentálním důkazem duchovní pod
staty, oné jiskry Boží v člověku, kterou nazý
váme duší. Dr. Bartošek, jenž jest jedním
s hlavních herců volnomyšlenkářské komedie,

memčl by tak neobratně vyharovati proti ná
boženetví tramfy, které se obrací proti něma
ssméma a potvrsují katolické učení o člověka,

Jestliže však Bartoek tím povsnášením
lidským mířil na prvotní hřích, jenž znamená
klesnutí, pak aeohf laskavě dovolí, abychom
bo mublí poučitá, že třeba rozesnávati mravní
výši od výše kalturní. Posuzoje-li se prvý
člověk, hledí se všdyoky na zdatnosti jeho
kaltarní, a tu ovšem od malé své vzdělanosti
pokračoval a stoapal. Vždyť mo to bylo také
Tvárcam určena, aby sí podrobil zemi, což 86
jinak nemohlo státi, mež vývojem vzdělanosti,
kteréž schopna jest jen duše lidská a nikoli
zvíře. Nepovznášel ge tedy člověk, jak tvrdí
dr. Bartošek, ze zvířeckosti, nýbrž od lidskosti,
která měla hned ne gočátku všechny schop
nosti volikolepého kulteroího vývoje, po němĚ
mení nejmenší etopy u žádného zvířete. Uza
vírá se ovšem s nízkého stavu některých
kmenů dmečních na podobnou nedostatečnost
prvé lidské rodiny, ale úsudek takový není
opodstatněn. V maobých ohledech lze zjistiti,
že nynější olský stav jest stavem zrůdnění a
že ma předcházela jistá kaltarní výše. Jest
sajímavo, že pozorování toto, jak nová bodání
ukazojí, jest odůvodněno u austrálských Negrů,
tedy u lidí, kteří e jinými ozoačují nejnižší

stapeň lideké rodiny. Samy Veddy povánéknihy lodické) obsahojí známky předchozího
vyššího stapně. Ale přea to jisto jest, že pů
vodní lidé kaltarně byli nevyvinati. Písmo 8v.
toho nezapírá, ač zároveň vypravnje 0 posoru
hodných vynálezech, aby naznačilo koltarní
vývojovou sobopaost člověka. Člověk byl ne
popsaným papírem, ale byl nadán stajenými
silami, aby stal ae tím, čím dnes jest. Jeho
bohsté duševní a kaltorní vloby musilyse te
prve vyvínouti.

8 tím však nemá nic činiti otázka po
mravním stava prvého člověčenstva, neboť není
tu natného vztahu ani dnes. Jeou lidé bez vě
dění a kultury, sle mravně jsou zdatnými by
tostmi. Z toho jde, že jest nesprávno v pří
činný vztah epojovati kulturní a mravní stav
prvého člověka. Nelze říci: prvotní člověk byl
bez kultary, byl tedy také bez mravnosti. Na
opak, známe dnes zdravé přírodní národy, kteří
posad kulturou nejsou dotčení, ale mají jemné
oltění a správné úsadxy mravní. Řekové a Ří
mané zago jsou nám co do vzdělanosti národy
klasickými, a přecepropadli mravnímu bahna
a rosklada. Roneckonců tedy jisto jest, še
se člověk skutečně kulturně povznášel, a Bar
tošek se hrozně mýlí, že to svěděl proti ná
boženství. Naopak, jest to důkaz ve prospěch
náboženství. Že by to byl vzestan od zvíře
okosti, nemožno přisvědčiti, protože věda zví
řecích předků nezná a protože svířata, jak
vědecky jest zjištěno, schopností k lidskéma
vývoji nemají. ,A“

Přírodní.vědy a Bible. Dr. Bartošekv Cho
těboři řekl: „Co Bible povídá, není' pravda,
to jest pravda jen dočasná, nebylo potopy v tom
emysla, ják to povídá Bible“ -©

Abychom ocenili námitky, které se činí
proti Bibli, jest stanoviti zásady, kterých natno
dbáti pro oprávné porozumění Plsma svatého
vzhledem kupřírodovědě. Dojme tomo, že by

knihu © rasko-japon
od prvého dělového

až po ední zápas vMandžarska by

< val , Každý by mesil usnsti, žejedině vylíčiti správně rasko
, le některému čtenáří ne

Ze tam ení alc o válkách napo
Jeonských, jinéma mobylo by vhod, že nemloví
o Napsenoré výpravě. Takoví čtenáři by nek
esazovali, še ce jim kniha nehodí. Ale spiso
vatel by jim hned dobře odpověděl: "Přátelé
tmilí, váš zájem o moji knihy mě těší, ale ne
„emíte zapomínati, za jakým účelemjsem knihu
napsal Má úloha přece byla psáti o rusko-je
ponské válce a nikoli o válkách napoleonských
a o Nansenově výpravě k severní točně. Po
dobně bláhově jednají ti, kdož chtějí, aby jim
Bible odpovídala na všechny přírodovědecké

otázky. ekosá měřítko na Plemn ev. klástí,
jest nesprávno, jek jíš dovozovali sv. Tomáš
Aguinský a sr. Aoguetin. Kdo chce Bibli
správně ocefiovati, musl se předem gptáti, jako
u každé jiné kniby, jaký jest její účel. Úkolem
Bible není vypravovati o lokomotivách, o te
legrafa a telefonu, o dozdrátové telegrafii,
Bible nechce řešiti všechny vědecké otázky.
Úkolem jejím jest vypravovati o Bohu Stvoři
teli a mravním sákonodárci, slovem: zpravo
vati lidetvo o Zjevení Božím.

Úkolem Bible tedy mení poučovati o pří
rodovědeckých otázkách, o. slonci, měsíci,
bvěsdách, o dějinách země, svířeny a rostlin
stva a o všech ostatních věcech, které náležejí
v obor světských lidských vědomostí. Proto
velmi výstižně praví sv. Augustin: „Ve av.
evangeliu nočteme, še by byl Kristus řekl:
Pošlu vám Utěšitele, který vás poučí o pobybu

těles nebeských; ohtělť zajisté Kristus z lidí
učiniti křesťany s nikoli matematiky“.

Jest ovšem snadno « některých údajů
Bible sestaviti zdánlivý rozpor s nynějšími
poznatky přírodovědeckými. Může se onadno
říci: sluace neobíhá zemi, nýbrž země oblhé
kolem slnoce, není nad námi pevné oblohy,
nýbrž světovýprostor. Takové a jiné „omyly“
nemění však ani čárky na tom, še v Biblí jest
obsaženo slovo Boží.

Jest zajisté nutno míti aření k době, kdy
byla Bible napsána, neboť kašdý člověk jest
dítětem své doby, tedy i spisovatelé, jimž bylo
uloženo dějiny Zjevení Božího napsati, neboť
i oni byli pod vlivem představ, jimiž si vratev
níci jejich svět zobrazovali. Kdybychom se
dnes někoho optali, kolik jest dílů evěta, za
jisté nám odpoví, že jest jich pět. Ale od
které doby vědí, še mimo tři bývalé znamé
díly světa jest ještě Ainerika a Australie? To
víme od času, kdy Kolambas očinil savéobjevy.
Před Kolumbem mlovili lidé, že jsou jen tři
díly světa. Řekli tím nopřavdu? Zajisté nikoli,
Tehdy ještě o Americe a Anstralii nevěděli, a
kdyby jím byl někdo řekl, še jsou ještě dva
díly světa, byli by se ma vysemáli. Mlavili tedy
tak, jak usoudila tohdejší doba. A právě tak
mluví pisatelé Bible, neboť nepíší odborné
přírodovědecké knihy, nýbrž, sledujíce hlav
níbo svého cile, mimochodem v otáskách pří

podovědeokých uvádějí představy. souvěkéhova.

Nastotobňujte představu o světu 06
másorem. Dr. Bartošek na svých sobůzích činí
Bibli výčitky e hlediska přírodovědeckého a
myslí při tom, že poráží náboženské pravdy.
Tím dává ovšem na jevo, že nerosumí rosdílu
mesi představou o světa a světovým názorem.

Představa o světa mění se každé chvile,
dle toho, jak přibývá vědeckých poznatků a
nových domněnek. Jednotnostpředstavy o světa
jest tedy nemožna, ačkoli volní myšlenkáří
6 naivností do očí bijící jednotnost svého „názoru
světového“ neustále zdůrazňují. Mimochodem
řečeno, nevědomostí touto pochlabil se v par
lamentě i Masaryk, jenž tvrdil, že „moderní
světový názor“ vědecky všestranně jest ucelen.
Přípomínám jen, že vedle domněnky o původní
světové mlžině vyskytla se již domačnkao srá
žení meteoritů. Nekonečnost vesmíro jest jen
článkem moderní víry a na podkladě vážných
důvodů od astronomů jest potírána. Nemůže
tedy moderní představa o světa nabýti obec
ného a bespodmínečného přijetí. Atomická
thoorie o hmotě působením lipského chemika
Ostwalda jest již takó hodně ovíklána.

Představa o avěto jest vrozličných dobách různé a jest zdělávána na základě po
snatků, kterých v té neb oné době bylo nabyťo.
A že tato látka, ze které představa o světa
60 sestavuje, nenetále se mění, jest samozřejmo
již s«vědeckého pokroku. Jiná byla představa
o světu před tisíci lety, jiná před sto roky, a
tak můžemeříci, že představa ta bude se vy
víjeti iv budogonu,a po dvou stech letech snad
se vysmějí mnohým věcem, které máme dnes
sa pravděpodobné nebo snad za pravda. Ale
přes to obras o světu bade míti stále 5v0nfy
sickou povahu a bade obsabovati všechno to,

Dosla | udi jiného jest | světový| násor.
ůo otrečně: představa, nebo-li obraz 0
světa, jest povahy fysické, světový násor jest

povaby metafycické, to jest: přesahuje braaiceeotné přírody.
Světový náš násor mlaví o Boha, © jeho

Zjevení, o nesmrtelné daši lidské. Obrazem o
světu máš světový názor není vylučován, Da
opak mnobá fakta, obsažené v obraze o světu,
nelze jinak vyovětliti, než činnosti Boží.

Po tomto rozlišení představy o světu od
evětového názoru vracíme se k nájezdům Bar
toškovým na Biblí a opakujeme ještě jednou,
že biblické údaje o přírodě a světu byly vlastní
tehdejší době. Tehdy nevěděli ještě o objevech
Koperníkových, že země jest kodle a že obíhá
kolem aslonce, a mluvili, jak viděli. Smysl
zrakový na příklad nám namlouvá, že slunce
vychásí a zapadá. Tento dojem jest tak silaý,
že zachováváme tento způsob, ačkoli víme, že

jest to země, která 86 pohybnje a která jestpříčinou onoho zdáolivého východu a západa
u slunce. Zrak představuje nám netopýra jako
ptáka, neboť podnes zařazují ho někteří mezi
noční ptáky, ačkoli náleží k savcům.

Správný výklad Bible žádá, aby vzhledem
k otázkám vědeckým nemluvilo se o omylech
naprostých, nýbrž jen o omylech vztažných
(relativných). Tomu jest rozuměti tak, že Bible
mimo všeobecné určení své má také úkoly
blízké, které založeny byly v souvěkých potře
bách. O věcech přírodních vrozličných dobách
jsou totiž rozličné úsadky, které obecným pře
avědčením přijímají se za pravdu. Kdyby tedy
Bible míněním tehdy běžným byla odporovala,
byla by bývala podezirána a tak její vlastní
účel ocitnul se v nebespečenatví.

Mlwva Bible. Pro koho Bible byla tehdy
psána? Na tuto otázku outno odpověděti tak,
že Bible jest knihou lidovou. Masí ae tedy při
spůsobiti nazírání lidu a způsobu jeho mlnvy.
Jedná tedy nesprávně, kdo vytýká, že Bible
nemlaví přesně vědecky. Mimo to každý spi
govatel užívá srovnání a podobonství, aby my
šlenky své učinil erosamitelnými a tato srov

nání vybírá z představ své doby. Kdo píše provzdělenca, volí zase srovnání svá z básnikův
a vědeckých knih. Kdo usiluje o to, aby byl
chápán ode všech, masí mlaviti mlavou a my
šlenkami lidu. Proto rozmožení přírodovědec
kého vědění nebylo by pisatelům Bible nic
prospělo. Říkají-li dnes volní myšlenkáři, že
pro nesprávnosti v přírodozpytu není pravdou
v Bibli všechno ostatní, jest to právě tak roz
umné, jako tvrditi: Protože šaty staly 60 ne
moderními, nestojí sa ni“ člověk, jenž je nosí;
protože sudu, v oěmě jest velmi dobrá víno,
nelze jiš upotřebiti, jest záhodno i víno vý
Jiti; protože vazba knihy jest roztrhána, 00
možno již dbáti jejího obsahu. Zkrátka řečeno,
formu pravd náboženských zaměňují lidé a je
jich obsahem, to jest, vylóvají dítko z vany
zároveň s vodou a odůvodňují věc tím, že dení
voda čista.

Těchto všech úvah nezná ovšem dr. Bar
tošek, jeně Bibli zavrhuje z toho důvodu, že
v oí o věcech přírodních není mlaveno přesně
vědecky. Ale tím tento generál volných my
šlenkářů dokaraje, še jest pranbohým mysli
telem. Naopak, právě proto, že v Bibli není
přesných vědeckých pravd, srovnává 80 8 roz
umem a mošno říci s prosřetelnosti Boží. Dej
me tomu, že v Bibli jednou pro vědy byly po
věděny vědecké pravdy. Co by vi počali pak
lidé se svou přirozenou toubou po dašovní
práci, po hledání pravdy a čím by vyplnili
svůj život? Mosili by státi na této zemi 80 za
loženýma rakama a 88 strnulým rozumem, až
by je pustá prázdnota a duševní poušť ubila
duševně a tělesně a až by se dostavila zoufa
lost ae všemi svými bolestnými výkřiky. Proto
dobře odsoudil dra Bartoška již Lessing zná
mými slovy: „Pane Bože, kdybys mi dával ve

své pravici všechnu přendn a v lenici bledánípravdy, achoplm se Tvélevice.. . „“

Obrana.
Vlastemoctví strany Masarykovy.

Tedy „Osvěta lidu“ dne 4. m. m. vydala toto
volební heslo: „I nyní, stejně jako dříve platí
pro nás zásada: raději německéholiberála neš
českého klerikála . . . Heslem všech českých
stran pří nastávajících volbach bude muset
býti: protiklerikálné až do posledních dů
eledků.“ R. 1907 uveřejnila „Obnova“ drobným
tiskem lokálku o užší volbě mezi evang-líkem
Dvořákem a Němcem Matznerem; tam bylo
napsáno, še neměl býti Dvořák voličstva česko
katolickému vnucován poahým povelemapři
dána slova: „Takové vnucování 8i katoličtí vo
liďové zajisté podrahé libiti nedají.“ Z tobo
besoharakterní masarykovský tisk si sestavil
„klorikální vlastizráda“. Akademický odbor
„Nár. rady“ hnei byl v činnosti a hlásal ne,



pravdivě, že protežujeme volbu Matzoerovu

v tomto úzkoprsém náboženském nazírání sradu
na věcí národní s protestuje proti tomu, aby
vaášen byl v nás epor náboženský a Češi dě
Jeni ne katolíky, evangelíky, šidy atd., kteří
by se měli potírati na proapěch hegemonie
německé.“

Tebkráte tedy vlastenečtí akademikové
bned vyslídili vlactisrado, ačkoli lokálka mlu

straho pro čas příští. Teď však, kdy „Osvěta
lidu“ vnesla zřejmě mezi národ protikatolickou
štvanici a kdy zcela zřetelně odporončí raději
epojení s německými liberály než s českými
katolíky, zavládlo mezí akademiky podezřelé
ticbo. Ani slovem akademický odbor nevpa
koval zásadu, kterou vymrštil do svéta k vůli
nespravedlivéma potrestaní listo katolického.
Ta jest rozpor nejkřiklavější. Katolíci zpup
vým způsobem jaou nuceni podporovati i věci
namířené proti vlastoím pravům, jakmile se
na ně připevní červenobílá pentle. Přitom však
zároveň jsou z vároda vyhazování.

A dae 28 srpna r. 1909 v „Osvětě lida“
bylo uveřejněno proti českým „zaprodapcům
Říma“ Macharovo vyzvání, že ti „lidé, třeba
s naší krve pošlí, musí býti odetranění z našeho
národního těla. Stala se chyba: bylo jim, ci
sincům, dáno aktivní i pasivní právo volební..
Ta chyba musí být napravena. Ve jménu svo
body a svobodomyslnosti musí býti tito oi
cinci (11), tvořící stát ve státě, vrácení tomu,
což stále velmi hlasité vyznávají: pánubobu a
kostelu. Ale j tam musí býti střežení. Ke ka
ždému kázání musí býti komandován země
panský komieař .. .“ A v Masarykově „N.
Době“ nveřejněna o katolících slova: „Tito
lidé musí býti postaveni mimo všechny zá
kony jako škodná zvěř.“ Proč ani tehdy Národ.
rada slovem ae neozvala?

laková svoboda se popřává todíš ve
vlastní zemi české katolíkům českým. Má jim
býti odňato všeob, hlasovací právo, protože prý
jsou cizinci, má 8e na ně bleděti jako na bez

právnou,škodnouKe boo tibA co soudí masarykovský . tisk o německých
šidech, kteří šáří u nás P Ti mají
míti právo daleko větší. Vždyi „Čas“ dělal
docela reklamu židovskému spolku prozaklá
dání germanisačních škol. Dělal reklamu i ně
mecké škole rabínské „Talmud-Thora-Schole“,
ačkoli tato byla zřízena v české Praze. Na
drabé stracě ponštěl „Čas“ kalafanové blesky
proti zřízení českého gymnasia katolického ne
Král. Vinohradech. Proto dobře mířili pražští
židé němečtí, když vydali německé prohlášení,
aby do zem. eněmu byl volen Masaryk. Zkrátka
Masarykův denník tak ochotně sloužil židov
stvu všemu Šmahem, až to prohlásil za pře
mrštěné sám česko-židovský „Rosvoj“.

A teď nový příspěveček k praktickémo
národnímu programu strany realistické. V čís.
106. z 16. dubna 1911 napsal „Čas“: „Není
pochyby, postavíme-li se na stanovisko zásadní,
na stanovisko epravedlnosti, musíme loyélně
nznati, že Němci v Praze skutečně zkrácení

jsou a že bp im po právu poměrný početzástapců ve eboru obecních starších náležel.“
Ach, ti ubozí Němci pražští | Ale co díme

Němci? Tu ee přece jedná hlavně o práva ně
meckých pražských židů, kteří jsou velice ne
důtkliví. Kdo to vlastně v Praze udržuje hlavní
bašty germanisace? Německým židům musí
ustupovati český národ všude, protože jdou *o
lidé „nejepravedlivější.“ V dobách pohanských
vodili židé celé zástupy Slovanů naší semi, aby
je prodávali do otroctví. Liobvařili nemilosrdně
jak v době husitské tak katolické. Za Václava
IV., který byl židům mnoho dlošen, docela

odnikali v Praze výpady na české kněze,dyž tito šli a tělem Páněk nemocným.
Kolik těch židů bojovalo za zdar naší

země ve vojsku sv. Václava, Boleslava anebo
Otakara II? Kolik žídů ve vojsku busitekém
hnalo Bigmunda z Čech? A když v době jose
fioské i pozdější tak hrozná krise národní na

stala, kolik židů dle příkladu vlasteneckýchkněží přiepívalo k probuzení národa utlačova
ného? A teď dle logiky realistické jest potřebí
olapovat české katolíky o jejich přirozená

ráva a na druhé straně poklonkovat hlaboce
těm židům, kteří dosud gestaví scela veřejně

a vyzývavě proti právům českého lidu. Taková
„vlastenecká“ strana, jakou jest Masarykova,
rozluštila by — jak patrno — národní krisi
velice hravě.

Jen to naplňuje ivem, jak “1ková
strana ještě může tvrditi, še hlásá vlast: 1ectví
rysi, nejlepší, reformní. Komu jest milejší ně
mecký žid, utlačojící naši národnost, než po

otivý český rolník katolický, Kr s českouúdou srostl, ten af o vlastenectví úplaěmlčí|
toličtí rolníci za vůdcovatví koěží zachovali

národnost, lopotili se do úpadu, aby sjednali
příští generaci lepších časů, než jaké proží
vali sami. A v té době Ierael čachroval u nás
e plody té klopotné práce, vedl si okázale ně
mecky a přidával se na tu stranu, kde cftil

.eo

úěmeckých semitů rozhodovati vondoovsky o
budovonosti českého katolického sedláka. Vy
žadoje to prý „zájem národní“, Jest potřebí,
aby všichni čeští rolníci vůbec prohlédli, která

politická pravidla. Vídeňsko-židovské „Volné
Myšlenka“ ovšem může míti velikou radost,

horlivě činí.
Mistr nad mistry učený. Ješitnost

masarykovoů jest velice nedůtklivá, přímo
nercósní. V ústech samá tolerance, bumanita
— pokad ovšem nedovolí si někdo svobodnou

mých. Pak ae vyrazí prori smělci s těžkými
děly, jak to sakueil Čepek, Chalapný, Dyk,
Němec a j. «.

Ba realistický velikáš při své sobělibosti
cíti velice nelibé vzralení i tenkrát, když se
pokrokovec jiného rásu blásí k spolupráci

3. května „Čes. Učitel“ pod titalem „Také
kollegialita je napsal: „Divné zjevy máme
před volbami. Píše ee nám = Královéhradeoka,
abychom v Č. Uč. zakřikli agitaci v učitelských
kruzích proti kandidátu prof dru Drtinovi, še
prý je o školství velice zasloužilý atd. Ale co

22. dubna?: „Prof. Drtina šádal, aby za ná
rodní stranu svobodomyslnou nebyli kandido
váni prof. Lukavský v Plzni a vršovický učitel
Morhoat.“ Věru, při zoalectví, které p. pr.f.
Drtinovi nechceme apírati, musilo by býti
jenom us prospěch školství, kdyby v parla
mentě vedle něho byli ještě jiní znalci školství,
zvláště toho, které je přece p. prof. Drtinovi
vzdáleným. Divné je to jednání od p. profes
sora, divná kollegialíta, která vedle seba ne
snese konkurence — zvláště něitele nižší ka
tegorie, nežli které sám náleží. To je úkaz
polítovánihodný, který na p. prof. D. vrhá po
divné světlo,“

A vzpomeňme oi, jsk ce zachoval masa
rykovský tisk, když se ozvaly důrazně prote
sty proti hlasování dra Drtiny s Wulfem vo
prospěch rozdělení akademie! Před ušší volbon
r. 1907 Drtinův tábor 8 velikou radostí přijí

Když však tytéš rady se ozvaly proti Drtinovu
hlasování, to masarykovský tisk prudce na ně
útočil jako na korporace k projevům těm ne
kompetentní. Před volbou dr. Drtina horlivě
sliboval živnostnictvo, ukláněl se hluboce před
jeho vůlí; ale — po protestu četných živnost
níků proti hlasování Drtinova začal „Čas“ a
Jislivými vtipy o „krejčím Cihbličkovi,“ který
prý nemůže sitnací Akademie rozaměti. Když
však „krejčí Cihličkové“ odevzdávali pro Drtiau
hlasy, tenkrát byli vysoce ovědomělými|

Zkrátka dr. Drtina jest mistrem nad mi
stry; nesmí býti kritisován a nikdo s ním
nesmí konkorovati.

Politický přehled.
Maďarské vítězství. V neděli bylo konečně

vyjednávání mezi oběma ministerskými před
sedy o vojenském trestním řádu dojednáno.
Vláda rakouská oznámila krátce, že vyjedná
vání ukončeno na základě obapolné dohody.
Zato však hovornějším jest vládní tisk, který
najednou, když bar. Bienerth prohrál Němci tak

zd ovanou jazykovou jednotu armády, pro
hlašuje tuto jazykovou otázku za vedlejší a
bezvýznamnou a klade hlavní důraz na to, že
sdělán byl trestní řád vyhovující zásadám hu
manity. Najednou taková změna v mínění, když
armádní řeč německá byla úplně zatlačena ma
ďarskou řečístátní. Dohodnutí spočívána tomto
základě: Obvinění nebo obžalovaní členové ar
mády budou vyslýcháni nejen v Rakousku, ný
brž i v Uhrách ve své řeči mateřské. Je-li soud
této řeči mocen, bude se díti ech tímto
jazykem, jinak pomocí tlumočníka. Ostátníčásti
procesu, jakož i protokol, povedou se v Ra
kousku německy, v Uhrách maďarsky. V tom
případě, nebude-li obviněný mocen řeči maďar
ské, ale německé ano, bude se vyšetřovati ně
mecky. (Toť vymoženost bar. Bienertha.) V pří

ě války bude jednací řeč soudní němčina.
oť druhá vymoženost bar. Bienertha. Zkrátka:

+vUhrách zavedena jest při vojenském trest
ním řízení na celé čáře maďarština, v Rakou
sku němčina. Ovšem, 00 dovoleno
o to se snad hlásiti mohou i ostatní němečtí
národové.

Clsař v nejlepším zdraví 3. května odejel
do Pošti, kdež pobude 3 dni.

Zavedení visob. volebního práva v Uhrách
žádá strana Justhova ve spolku so socialisty
a sice ještě před projednáváním branné opravy.

Německý následník trůnu pozván byl 08
rem, abyna zpáteční cestěpo odníAsii
navštívil Petrohrad. Pro jísdu iří učiněny
už ruskou vládou přípravy. Následník trůnu

zavítá » chotí do Petrohradu v polovici měsíce

Krvavý 1. máj v Paříši. Při oslavě prvního
máje došlo tu mezi demonstranty, policií a
vojském k sráškám, při čemž bylo mocho ra
měných na obou stranách a přes 100-demon
strantů zatčeno.

Odloženímdoštšvykrdle Petra srb. v Pešti
na dobu pozdější stalo se prý následkém ochu

žurnalistům, že cesta odložena pouze z toho
důvodu, aby král Petr byl ušetřen zamýšlených
projevů ulice bělehradské. A zároveň srbský
předseda ministerský vyvrací zprávy o nastá
vající krisi v Srbaku pro toto odročení.

Zmalky v Maroku. Docházejí zprávy o no

vých bojích mezi povstalci a vládním vojskem.čmecko sleduje žárlivým zrakem vojenská o
patření francouzská v Maroku a jednání fran
couzské vlády, která tam poslala již na 60.000
mužů, pokládají jak ve Španělsku tak v Ně
mecku za válečné tažení za účelem dobytí
Maroka.

Popstání v Albanií šíří se na jih. Minister:
ská rada turecká usnesla se, že se sultán ode
bere ze Soluně 28. května do Albanie, aby
snad z vlastního názoru poznal tamní poměry
a opatření válečná a tím nadch! vojsko- v boji
proti povstaloům.

Zprávy organ. a spolkové.
Jičím. Dno 34. dubna pořádala zdejší křest.

sociální jednota členskou acbůsi, na níž promlovil
vsdp. dr. Kašpar „O av. Janu Nepomuckém.“
Přednáška, podaná na základě důkladného stadia,
vycikala svou přesvědčivou silou, byvši doložena
nezvratnými fakty, které vysvětlily mnohé, co až
dosnd bylo o av. Janu Nep. neznámo. Sr. Jan
skutečně žil, půs-bil u prašské konsistoře co ge
nerální vikář a vedl knihu obročí, kteráž zacbo
vána jest a v ní vlastnoruční podpisy sv. Jana
shledáváme. Tim vyvráceno tvrzení zavilých n e
přátel všeho katolického, že vůbec av. Jan ami
nebyl, a rovněžvyvrácenaomyšlenke,že půsubení
dvou Janů sbrauto na osobujednu. Dále vysvětilil
pan přednášející příčinu mučednické amrti av.
Jana, která v různých bistorických záznamech jest
uvedena pro paměť budoucím; vysvětlil též ros
pory v leto úartí sv. Jana. S utajeným de
chem poslouchalo shromáždění tyto pádné rány
pravdy, dopadající proti mrzkým pochybnostem
nevědomeů. A když pan doktor končil vlastenec
kým doslovrem, byl odměněn blučným potleskem
a slovy díků, že rozvinul nám věrný historický
obraz posvátaé osoby av. Jana Nepomuckého s
jeho působnosti.

Česká Skalies. Dne 7. květnakoná se
o 11. hod. dopol. konference důvěrníků mládeše
a organisací dospělých. O 2. odpoledne veřej
spolková schůze, na které promlaví 6). Milča Ko
sařová a p. Fr. Šupka. Obojí koná se v hostinci
pí Bartoničkové.

Libětát. V neděli dne 23. dubna přednášel
ve zdejší katol. Jednotě vldp. V. Fayka, c. k, pro
foanor a katecheta učitelekého ústavu z Jičína o
památnostech města Říma. Přednesem nejvýše pou
tarým líčil na př. velikost a vnitfní sařízení vele
chrámu av. Petra, který dle tradics stojí aa místě
cirku Neronova O katakombách, kde pronásledo
vaní křesťané v prvních stoletích schásívali se
k oběti Nejevětější, kde ovohřbívali své mrtvé.

ověk, mající jen trochu citu, trae nad tou „an- .
tickou kultarou“. Církev vždycky bděla, aby se
znamy a protokoly mučedníků křesťanských měla
pokud možno úplné, aby tito světci byli příkladem
celému křesťanskému světu. Dále mlavil slovutný
pan řečník o rozdílu maleb pohsaských a kře
atanských, kteréž vynikají nad pohanské svými
symbolickými výjevy, o chráma pobaoském a kře
efanském, o Vatikáně, sídle hlavy křesťanstva, o
křesťanském omění atd.; názornými poblednicemi
z oněch posvátnýchmíst podal jasné ukázky. Dě
kujeme slov. p. řečníků za poutavou přednášku a
těšíme se, až opět k nám zavítá. Zdař Bůbl

Kamenné Mosty u Žleb. V nedělidne
28. května bude se alavnostně ovětiti av. kříž,
její dala opraviti katolická organisace mládeže.
K avěcení tomu zve tato organisace vroucně okolní
organ. mládeže. Dostavte se laskavě do půl 9.
bod. ráno se svými prapory| Odpoledna odbývati
se bude koncert v sahradě p. Vince.Drořáška.
Večer věneček vhostinci p. Jos. Tabého. Prosíme,
aby bratrské organisace oznámily předem počet
členů k vůli objednávceobědů. Pláte na adressu:
Josof Kodeš, jednatel organisace mládeže v Kam.
Mostech. Pošta Žleby.

Zprávy místní a z kraje.
Generální visitnoo a sv. biřmování

ve vikariátu bekém. Dne 8. květas v poz
dělí bade J. É nejdp. biskap dr. Jos. Doubrava
v Rosicích, v úterý 9. května vo Ždánicích, 10.
Vosice, 11. a 13. Bohdaneč, 18. Bělá a 14. v ne
děli v Kuměticích; večer vědy v Pardubicích.



: Městská rada dae A. května. Povulens
"bylastavba nádvernídílay pro umělé vání
kovového sboží v domě č. pop. 366 v kov

"slzého třídě, náležejícím pi Frantiáce Kojmanové.
— Udělena byla porolemí k ušívání továrních

majiteli přádelny, povolení ku stavbě dvoupatrové

'kat. 157/28 bloku O p. Václavu Bejchlovi, mistra
:sednickému. — O. k. okres. Hojtmanství předloží
te žádost za udělení povolení ku položení přes
polní síté kabelové do Roudaice, Krasnio, Střeběe,
Poscbova, Plotišť a Stéšer. — Povolena byla pří

"stavba přádeloy na paro. čís. 438 p. Dru Rich.
A»mingrovi. — Předepíše se ku vybrání obecní
-dávka sa vodu užitkovou sa I čtvrtletí 1911
v obnosu 6265-10 K.

Proti vamdalísmam. „Osvěta 1.“ doe 8.
"května sama odsuzuje zobavení sochy sv. Marka.
Nazývá však klerikální drzostí, že »Obnovta“ po
vašuje za pachatele odchovance moderní kultury.
K tomu pozoamenáváme, že na Moravě na něko

„Jika místech byl spáchán vandalismus na křížích
a sochách právě krátce po řádění baroelonských
Ferrerovcův. Ti byli v pokrokovém tisku velice
chváleni — srovna tak jako pustošitelé ruští.
Vandalismus děl se v kraji, kde jest forrerovský
tisk velice rozšířen. A nebájil pokrokářský tisk
v Čechách Ferrera s náporem všech sil? Snad si
pokrokáři ©vspomenou, jaká nálada | zavládla

bradecké přednášce o Ferreroví v myalích
četných účastníků. © Uměle živený fanatismus
pak 8e vybíjí, jak mu napadne. Jestliše nyní sa
me „Osvěta |.“ projevuje odpor protí zobavení
sochy, snad aspoň tolik ví, co fanatického záští
se zasívá protikfestanským tiskem jiným a — na
veřejných schůzích. Ostatně ani jediný masary
kovský list nepokáral die záslaby hnusných ná
silností barcelonských; maopak anarchisté temější
lčení jako vítězové nové lepší kultury a — svo
body. Náš list měl plné právo odsouditi vanda
Jemus, který právě po barcelonských kraválech
se u náe šíří. Vědyť jeme takó rázně odeoadili
nesbedné čmárání po sdech synagogy a jiných
domech židovských, ačkoli zde se nepáchala své
vole tak hrubá jako při soharení sochy. My ná
silí odsazujeme, pokrokářský tisk Český však
často násilnou taktiku schvaloval a obratným způ
-sobem k ní podněcoval. — Prý jsme se měli roz
hoclovat nad Čenstochovou! Troebu posdní rada;
sle byla-li zbytečná dřív, jest tím sbytečnější nyní.
Odsoudili jsme s plnou rásností Maezochovu ni
čemnost ihned, jakmile o ní snámost do Čech pro
pikle. A Čenstochová jest poněkud dále než z0
bavená socha sv. Marka. Jísto jest, že ten tetar
ský čin nespáchal žádný věřící katolík.

Dámský odbor Ú. M. Š«. vysýváp. t.
slečny s města a okolí, aby ochotně ae přiblásily
k japonskému květinovému korgu o matiční slav
nosti dne 11, června £. r. na Střelnici pořádané.
Výbor, v jebož čele pí M. Sebmidtová a místo
předsedkyní pí Špalková, žádá snažně o hojné
přihlášky obštivých dam, jež tím přispějí k vý
snamu a sdaru slavnosti. Je zapotřebí japouských
krojů a mimo to kočárů, které jistě 8 obvyklou
laskavostí budoa zapůjčeny a přísiušně vyzdobeny.
Přihlášky co nojčetnější buďtet řízeny nejdéle do
10. května boď na předsedkyni nebo jednatelku
pí M. Rejthárkovou, cboť professora. Výbor též
rychle poslouží radami.nebo pokyny.

Opodiční doprava stamico Hradce
Králové. Na základě $$ 63., 76. a 78. dopravního
řádu zařízena byla doe 165/7. 1910 aprávou c. k.
státních drah ve stanici Hradci Králové dopravní
služba pro dovoz došlého odesílaného zboží ze
stanice do města a naopak, a firma H. Richt<r
v Hradci Králové pověřena touto doprarou. Na
podnět obchodní sekce obchodní, živnostenské a
průmyslové ústředny domáháno se přiměřenější
úpravy sazeb za tuto dopravu stanovených a do
cíleno slevy, která bude zvláště krabům obchod
ním nemálo vítánou. Sasba nově upravena takto:
Za zásilky rychlého i nákladatho zboží do 60 kg

hal. Za sásilky rychlého i nákladního zboží od
00kg83hal.Zakatdýchduláích50kg

16 bal. Za každých 100 kg přes
hal, i se alošením až do skladiště

adressátova neb jiných místavstí přízemních. Na
dopraví se zboží i do sklepů neb vyšších
za poplatek 10 hal. per 5O kg. Sazby

tyto nepřevyšují nikterak u zdejších špeditérů ob

a jsouoa)obledem a i Body,kterém tímto spojeny jsou, velice přiměřené.
(Dokoně.)

N ryb do eh řek. Snabs
sdejšíhory! éhoklubuoadejšíchudénaryby

jest obdivuhodná. Loňského roku pustil do
itob řek množství násady a letošního roku

právě pustil tyto druhy: deset tisic candátů pod

spa“ mlý:ka, 300 kusů línů do zátoky střebel„ 5 kopkapří násady dosátoky uSlezského
Předměstí a týden dojde zásilka násady ú

bořů a sice 10.000 knsů, objednaných ODEského spolku v Berlíně, která paštěna do
uátoky otřebešské. Jak vidno, staré ne místní ry
bářský spolek o ssrybnění zdejších řek a zajisté,
Še i obce, jiměrybolovyříční náležejí, uznají jebo
smahu a rybolovy své mu prosajmou. Jsou to se

5 5

Jména obce: Střebeš, Malšovice a Věkoše. D>u
fáme, še | tyto .obce vyjdou zdejšímu rybářekémo
opoliru vatříc svým pronájmem rybolovu. Měly by
ni vsjti tyto obce za příklad 'obec Slesské Před
městí, která nejem -s největší ochotou pronajmala
tometo spolku své vody, ale i přispěla slušný“
obnosem na sarybnění.

Společnánomocniční poklsdna prešivnosten. společenstva I,Hí, IEKa EV.
v Hradci Králové odbývá v pondělí 8. května £.
r. 0 7. hod. več fádnou valnou hromadu v míst
nostech Živoost.-čten. jednoty. Po odbytí této valné
hromady odbývá se valná hromada všech čtyř
šivacst. společenstev za příčinou zvolení 2 dale
gátů a 1 oábradaíka do výboru dozorčího. Po od
bytí této valuá hromady koná se valná hromada
všech 4 bromad pomocenských za phHčinoa svolení
2 delegátů a 1 náhradníka do správního výboru.

Hasaryk protikapitalistom. Jak Ma
saryk chce provésti vlastní heslo „Národohospo
dářské osvobození“, to zůstane i logicky smýšle
Jicím pokrokářům stálou bádankou. V neděli 23,
t m. hněval se na mladočeské fabrikanty, na
sbobatlé „bařtipány“ národní. Rozumí se, že ještě
větší měrou bobvá ge na jmění církevní. Ovšem
chudák ve svém zápalu ani nepozoruje, jak od
krývá bezděčně Acbillovu patu strany vlastol. Té
měř všichni židé volební akupioy 24. odevsdají
blasovací lístky dru Drtinovi; náležejí k straně
pokrokářeké. Kolik jest mezi semitskými stoupenci
Drtioovými chudých ubožáků? kdo chce viděti,
tomu přece polední slunce prosrazuje markantně,
že kapitalisnus ve 24. skůpiné nachásí se daleko
spíše v rukou židovských než v mladočeských.
'A tento kapitalismus od pokrokového tisku jest
podporován přímo i nepřímo, za tučný plat i bez
platně. Ve skupině Drtinově čeští živnostníci a
obchodníci mual ustapovati v nejživějších částech
měst vzrůstajícím obobodům židovským; a jsou
židovětí obchodníci pro vlastenecké účely oběta
vější než křesťanaští? Již v parlamentů mluvil
Masaryk s velikou rozhadaostí o povinnostech ka
pitalistů; nejzajímavější, že je roztřídil na L. bo
haton církev, 2. bohatou bierachii a — 8. na
plutokracii. O židovských kapitalistech ani muk,
o církevnímjmění dvakrát. Není nad opatrnost|
Národ náš může zůstati nadále národem vydě
děnců; nějsk to již unese, protože pří tom ne
ustálém šíření „pokroku“ si již na jho cízího ka
pitálu bodně přivykl.

Průvod Mi-Carémeoa Jaro v Pařiší.
Poslední serie tohoto období v Panoramě Národní
Jednoty Severočeské v Hradci Králové předvádí
v týdau od 6 d> 14. května 1911 náherný prů
vod slavnosti „královen“ r. 1911 a jarní pobledy
s malebných zátiší sadů i rušných ulic a náměstí
s četnými pomalky a paláci tohoto avětorého města.
. Losy Dubrovmioké věcné loterie
k povznesení cizimského ruchu, nadané 1600 vý
hrami v dhrané ceně K 55000, z niché hlavní
výhra činí 25.000 K a může býti po přání vý
berce vyplacena hotově částkou K 20000, lze
koupiti po 1 K u Spořitelny Králobradecké.

Zálož. úvěrní ústav v Hradci Králové
měl komoemměsíce dubna K 40584.636 vkladů.

Dary. Vdp. děkan Jos. Uhlíř ve Skuhrově
daroval Politiokému družstva tiskovému 200 K
— Nejmenované dárkyně zaslala s Pardubic na
ústav hluchoněmých Radolfinam 200 K. Šlechet
ným dárcům erdečný dík

Neštěstí. Dne 2 t. m. ajížděl prudce s vi
aduktu nádraží královébradeckého ke Hradu
Král. automobil a proti němu čeledín p. J. Součka
s Plotišť K. Kremiík s párovým potahem. Koně,
dosud nezvyklé hukotu, plašilí se; proto čeledín
stoje na vose dával snamení, ale nadarmo. Skošil
tedy s vozu, uchopil koně za uzdu, tí se však
vaepiali, ojí čeledín omráčen a sražen k zemi,
při čemž ubožák rozšlepán a přejet. Na silnici
v kaluší krvev bezvědomídlouhopracovalk smrti.
Četní svědkové dávali průchod velikému rostrpčení.

Živelní pohroma. Včera z večera ros

poutala se mezi Braudýsem n. O. a Ústí n. Orl.uře a průtrží mračen, při čemf utrhl se kus
stráně a savalil právě tu jedoucí vlak nákladní,
v němě jelo i dělnictvo. Několik mrtvých a ra
něných.

Starost všestarských rmiků ©
elrkov. Nikdo by věru neřekl, jak všestarské
. (ky bolí všecko, co by církvi naší aškodilo.

dyž 1 předáci na schůzích se vyjadřovali,

že má ji vylončenonáboženstvíze oůagrárníci tiše. Když„Hlasy venkova“ prohlásily,
že by měl Machar své protikřostanské ná
utráceti v Hračci právě za katolického sjesdu,
naši agrárníci se nehouli. Ani to je uerušilo
s klidu, še jejich stoupenci houfač rozšiřují „Ha
vlíčka“ a „Volnou Myšleoka;“ a přece tyto časo
pisy neškodí jen « rkvi. Uvádějí v novážnost sa
mu ideu Boha. Ač najednou předešlý měsíc
vzmítil se vo všestarských politických agitátorech
veliký náboženský žár; šle jim totit o to, nějak

ea kučse. Tedy konánoveliká „nábožené“ oabromáždění. „Hlasy Venkova“ dne 28.
dubna oznamují: „V neděli dne 23. dubna odbý
vána byla v hostinci p. Morávka schůze osadníků
všestarské kolatary, jako protest proti nezřísenéma,
lidu venkorskému nepřátelskému a nezáboženské
ma vystapování místního knóšstva.“ Ina — jsou

volby a proto jest agitace úznějšího drab
dobrá.Katolikámgui sapovidjí vbostin

však do hostince ei avolají náboženskou sobůzi
hned. Slyšeli jste, še ve zdejším kraji někde v po
sledních letech avoleli takovou schůzí agrárníci
aspoň proti nejdrsejším láem, které sa proti cír
kvj valí? Velice mrzí pojednou agrárníky „ne
náboženské“ vystupování kněšstva — a to zvláště
agrárníky ty, kteří do kostela nechodí a místo
evangelia čtou články, v nichž se církev tupí.
Nenáboženské vystapování kněze dra Hofdka pra
nis jich nemrsí. A kdyby se stalo kasžetvo vše
starské borlivými kor.eši agrároiokými, pak by
se přimhouřili obě oči i tenkrát, jestišše by za
nedbávali vyačování ve škole, jestliže by vyne
chávali kázení atd. Nemyslíme tu všecky agrární
kolaturníky všestareké ——nikoli. Jsou ij mezi
nimi lidé zbožní, kteří v agráraí straně trvají ze
zájmů třídoích. Ale paukatujeme oa porabu n3j=
větších nespokojenců, kteří protikučřaké tažení
ve Váestarech způsobili. — Bylo na „náboženské“
schůzi žádáno, „aby kostel zachovaa byl jedině
ka pěstění slova Božího, aby zbožný lid nebyl
z kostela vyháněn útoky, vedenými na jeho p
litické (*!) přesvědčení“ Prý kazatelny bylo za0
vžito na Velký pátek. K tomu přičiním několi«
pozoámek. Náš p. kaplsn v ten den poukázal na
to, kam zlomyslní svůdcové přivedli lid při soudu
ned Kristem a připomněl, že skoro totéž ae opa
kuje za dnešní doby v ohledu náboženském. Ne
slyšel jsem však vůbec, še by dyl p kaplm ně
Iorou politickou stranu jmenoval. Proč jenom ta
elova ovrběla něktsré agráralky? Proč? Vdyt
bylo přece povšeohné mlavon3 o nopřátelích kříže
Kristova, a jest to v nynější dobš hstovoa p>=
viaností duchovního. Což těch nepřátel jest málo?
Kristus sám přímě docela do očí káral různé zá
konníky, farizey a politiky pro jejich zaujatost
proti pravdě. Kdy pak jste ve, pán>vé, ohradili,
když některý řečník protikatolický na schůzi
hodně štval? Teď teprve upřímoým katolíkům
všestarským dokonale svítá, jakým: „náboženský
mi“ bojovalky jwou agrárníci, kteří se derou do
popředí. A ty přehnané honoráře? No — zde by
bylo potřebí opatrnosti, přizaávám. Kněží ovšem
Dejsou kapitalisty, jak je líčí naši odpůrci; a
jestliže každý dělník jest hoden mzdy své, mnsí
1 kněz žádati dostatečné saopatření, zvláště kdy ž
při růzaých sbírkách nejdřív ee jde na kněze.
Ale opatrní mají být i v tom směru vždycky. Ale
to bylo nápadné, že proti štótovým poplatkům nej
vlc začali křičeti lidé, kteří kačlím nedali nic.
Jest to věru podivné, jat ge najednou „lepší ka
tolíci“ bouří proti velikým dietám! Nevíte nic,
jak obrovaké diety proudily z kapes agrárních do
kapsy Práškovy a jiných? Nevite, jak tučně json
odměň>váni agrární agitátoři z penéz našeho ven
kova? Jsou hotovými baromy proti venkovským
kněžím. Proč jete už jednou nenspořádali schůzi
proti subvencím Zázvorkovým, proti hromadění
velikého jmění jednotlivců agrárních z prostředků
veřejných? To snad bylo počínání nejkatoličtější?
A — rosumí ee, hned uaboru žaloba. Agrárníci
dovedli ve avých listech spílati neomaleně prelá
tům vČechách působícím. Ale potřebují-li zurakati
nepohodlné kněze podřízené, najednou se blíží
k prelátům a velikou markýrovanou ústou. „Hlasy
Penkova“ aspoň píší, že bylo adressováno memo

randum „důst. bis. konsistoři.“ A docela píší o
místních „důst. pp. duchovních.“ Stanou-li se ža
lobci na okamžik zdvořilými, tím spíše doufají v
účinek žaloby. Zaám ta chytrost agrární velmi
dobře. Ach, to by bylo na farách změn, až by
mohl agr. tisk rozkazovati, ač by začali samostat
né rozdávati fary agrární poblaváři, kteří skoro
ikdy do kostela nevkročí! Vědyť právě v neděli
Udršal na schůzi ve Vostřešťanooh prohlašoval,
jek se o to agrární strana zasadí, aby řeholní
kněží směli kandidovati na program straay sgráral!
Na drahé straně ovšem agrárníci z veliké „svo=
bodomyslnosti“ by kačžím neagrárního smýšlení
politickou svobodu vsali hned. Přímo fanaticky
píší proti kněšim, kteří kandidují oa prog.am
katolictva nejbližší. Naši katoličtí rolníci, dělní ci
a řemeslníci odpovědí na agráruí agitaci tím, že
nepíší na svůj ulasovací lístek: Josef Krasoička,
rolník a starosta v Bukovině u Černilova. Jest
potřebí dáti odpověď oa volební agitaci, která ae
děje pod rouškou starosti o náboženské zájmy.

Třebechovice.Pokrokářeká pieta.
Za v Pánu sesnulého řiditele A. Citta konala se
u nás bohoelnžba. Nebažtík byl členem obecalho
saatapitelstva a náležel pokrokářskému táboru.
Obecní zastupitelstvo, okrašlující spolek, místaí šk.
řada, zpěvácký spolek a j. zastoupeny však —
jediným p. Světjíkem. Poznámky k toma ne
třebs. — Tanaše samospráva. Veškeré
sůčastněné občanstvo musí písemné protestovati

a dokazovati, že splašky, které z nové Ko no pKándra mají ústiti ve středu města do iny,
ani s příčin sdravotních, ani estetických nebudou
obyvatelstvu na prospěch. Že protivného nábloda
je však obecní tejemalk, je vysvětlitelno. Narychlo
povolená komise z okres. hejtmanství v Hradci
Králové také dokumentovala svou lásku ku prů
myslovým závodům. Ale še náčelník naší samo
správy postavil se proti protestujícím občanům,
je trapné. Doufejme, še věc mení ještě definitivně
skončena.— Projev pro Drtinu. „Ratibor“
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První květen. Dlepradávnéhoobyčejeslaven
u nás hudbou a částečným od em .
Boc. demokraté jej emodernisovali schůzemi ařeč
něním. Leč tentokráte to řečašní za mnoho me
stálo, a soudrob Chalupa, c. k. úředník, ee málo
zamlouval a řečník pondělní rovnaěš tak. Od ko
stelníka do purkmistra prý se všecko epiklo proti
800. demokratům, a satím pravdou je, še maší soc.
demokraté od brobaře počínaje až do purkmistra
tvoří při každé příležitosti — hlavně při obecních
volbách — proti nám kompromis a se spolčají,
třebaže přitom „kočičí“ tuto lásku nejtrapněji
odnese vědy nějaký „Emericb.“ Áno.

Chlameeke. Dae 23. m. m. konali jeme
spolkovou schůzi v Rozehnale. Plakáty byly dost
veliké; tedy agrárníci mysleli, že to schůze vo
ličaká. Zajímavé je, že zalermovali občany z ce
lébo Chlumecká. Na schůzi měl mlaviti p. V.
Bejcbeit, ale poněvadž « důležitých příčin nepřijel,
převzal referát dp. Andacht. Řísení schůze předal
J. Slavičkovi. Směšné je, še jeden soc. demokrat
a někteří agrárníci chtěli, by se volilo předsed
nictvo. Byvše J. Slavičkem poučení, co je to
spolková schůse, schladli. Agrárníci se pojistili,
na 2 kočárech přivezli si řečníky. Důkas, jak se
nás bojí! Dp. Andacht mlavil na thému „O důle
žitosti org. mládeže křestaňské.“ Krásným způ
sobem skoro 1 hodinu upoutal přítomné; iagrár
níci poslouchali napistě. Po řeči dp. Andacht
odměněn bouři potlesku a voláním „Sláva“. Tu
blásí se o slovo sgrární red. „Hlasů Venkova“;
činil výtky, že nemilují kněží chudobu, še si vedou
nádherně atd. Na výtky mu dp. Andacht případně
odpověděl. Pak přihlásil se o slovo p. Srdínko
(syn býv. agr. posl.) Tem vyvolal trochu smíchu
svou skoro nemotornou řečí a byl několikrát
předsedou vysván, aby do řeči neplotl politiku,
jelikož jest to schůze mládeže. Po několika bos
významných slovech si sedl. Předseda, poděkovav
přítomným, ukončil schůci. Pak teprve nastala
pravá debata. V kašdém kontě vedl se živý roz
hovor. Zvláště zajímavá debata vedla se mezi J.
Slavíčkem, agr. red. „Hl. Ven.“ a p. Srdínkou
způsobem slušným. Zajímavé je, že několik řeč
víků agr. nemohlo ve Zhodinné debatě J. Sla
víčka porazit. Když nevěděli agrárníci kudy kam,
vyrakoval na pomoc jeden občan z Radovesnic
s nímě ani slušní argárníci spolky nevedou. Obtěl
J. Slavíčka zesměšnit, uváděje zde lež o 50 hal.;
bylo mu zrovna na místě navrženo, aby pověděl,

kam se poděl sbytek z Baráč. plenu. J. Slavíček
jej před celou veřejností mazval drzým lhářem a
nactiutrhačem. Onen „mistr“ po výzvě, aby slošíl
účet o zbytku s „bálu“, vytratil se s místnosti

Jao poli. A páni agr. řečnícisedli do kočárua je .
E. Srdínko vollčstyem. Dne1.

t. m. svolali sgrárníci schůzi do Rozehnalu. Sana
šili ce apraviti, co před týdnem pokazili. Pan
kandidát H. Srdínko zastal však ve schůzi pouze
7 svých stoupenců. Našinců přišlo dost. Ta p.
Srdínko problásil, že místo pravidelné schůze uspo
řádá se přátelský rozhovor. Bál se totiž, še by
8 předsednictvem pohořel, Mluvil tedy v sedě.
Věru jeme žaali, že si nepřipravil k hovoru něco
šikovnějšího on — starý parlamentárník! Napřed
vychválil činnost agrárních poslanců, pomlčevovšem
o hlavních „zásluhách“ Práška a Zázvorky. Pak
sarejdoval do naší strany ubohými slaměnými
šlágry. Šlo to jako násobilka: otevření branic,
Myslivec o kartelech, poklona Luegrovi, spory
křesť. soc. atd. Ovšem že „vyavětloval“ všecko
po agrárnicku, jsko by vůbec nevěděl, jak věoně
výpady strany agrární v tom směru byly odra
ženy naším tiskem. Tu však začal odpovídati náš
dp. Andacht se Žiželic, který připravil p. Srdín
kovi lázeň velice důkladnou. Kdyš bylp. Srdámko
tásán,jakbysesachovalpřiMasovánío snámých
dalešitých otáskách nmábo vylálel se, šo
jest oblíšno dáli na veřejnost. Nesod
pověděl řádně ani jediné otásky, zamotával se
stále více jako moucha do pavučiny. I přítomní
agrárníci byli zarašeni, když viděli učenost a bys
trost toho, který ve třeoh soudních okresích má
se státi předním representantem agrárnického vě
blasu. Přítomní občané rozehnalští a £ Radovesnic
dali p. Srdínkovi na jevo, že mu při volbách svou
důvěru nevěnují. To ovšem p. Srdínku velice ros
čilovalo. Není divu, že začal najednou jedoomu
řádnéma nažinci vyhrožovati žalobou. To však
vzbudilo dojem opačný; přítomní se velice roz
trpčili nad nemístnou vybrůžkou toho, který te
nabízel za sástapce lidu. Pan kandidát tadíž vy
eftil, že cejlíp udělá, bude-li se poroučeti. Odešel
tedy © nepořísenou. Přítomnípal slibovali: Dáme
své hlasy p. Josefa Kvasničkoví s Bukoviny.
Zdař Bohl
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ničeho namítati. Leč to, že uznáváme, že ta „mu
zika“ duši zemřelého neprospěje a že mošno vy
prřavitislabý pohřebi bez ní. Příslušnéboobnosu
nechá se vycšít jiným, snad ještě lepším způsobem.
Ostatně doufáme pevně, že p. kapelník postará
se ve věci té o nápravu.

Jičím. (Volby). Abychom při volbách ušili
také trochu legrace, postavila hrateke sdejších po
krokářských velikášů svébo kandidáta a útast
livcem tím není nikdo jiný neš p. Otekar Vo
choč, přednosta stanice zdejší státní dráhy. Vý
tečník tento, Jičína dobře zaámý analostí české
historie, proslulý svým taktním vystupováním a
krejní sdvořilostí vůči těm, ktetí opovašují se býti
jiného mínění, skrátka tento nadělověk určen jest,
aby s okresu našeho eňal jařmo klerikalismu a
aby vysoko třímal pochodeň pravé mravnošti, 0
světy a pokroku. Gratalojeme pokrokové straně
k volbě této, neboť velmi těžko bylo zajisté ma
jíti mesi tolika výtečaíky toho nejvěblasnějšího;
všdyť by např. dr. Lux byl daleko mobatnějším
borcem ma poli mravnosti; vědyť by na příklad
p. professor Vordren zajisté v úšas přivedl voliče
svým blubokým sebevzděláním a náboženskou fi
losofif; ale v zájmu pokroku oba skromně uston
pili « poecbalí p. Vochoči, aby vítězný boj slavně
dobojoval. Hned první echůze voličské ukázala
nadšení a porozumění pro program p. 0. Vochoče.
Tisícihlavé davy hrnaly se, aby poslechly slo
vutného řečníka « nadšení dosáhlo takového stupně,
že schůze protáhla se až do posdních bodia ran
ních, kdy illaminovaní účastníci pod tíhoa osvěty
klenajíce potáceli se k domova... Pokroková
práce zdárně počala — nuš tedy statně v před!

Meti u Nového Bydšova. Od
velikonočního pondělí do Bílé neděle t. j. od 17.
do 323.dabna t. r. konal zde dp. P. Alfons Lu
kančic řádu kasatelského ov. Dominika « Praby
obaovu ev. missje, která potěšitelný měla pro
spěch. Všecka missijní kásaní byla hojaě navětě
vována a zvláště večerní se těšila veliké oblibě;
čím dále missie postupovaly, tím více přicházelo
posluchačů, až konečně zdejší farní kostel, jinak
dosti prostranoý, všech pojmouti nemohl. V neděli
odpoledne měl dp. miesionář kásení ma rosiou
Čenou, při němě všichni přítomní srdečně plakali;
po kásaní vedl za assistence místních duchovních,
při krásné pohodě velkolepý průvod 8 Velebaou
Svátostí osadou metličanskou až k polníma kříži;
po návratu do chrámu Páně zapěl „Te Deum“ a
udělil sv. požehnání; ku konci oznámil plnomocné
odpustky těm věřícím, kteří v době misaií sv. svá
tosti hodně přijali. Ačkoli většina farníků veliko
noční eprávu Boží již před svátky vykonala, přišlo
Jich ještě dcati, zvláště mužů křesťanských, tek že
počet kajícníků velikonočních byl dovršen na 1000.

Ohremný výbach odstřelením30.000 g
kamene — skály — £ j. náklad 300 vagonů pra
obem a dynamitem pomocí elektřiny, podobný 80

ému výbuchu vnitřnímu — připravuje firma
an Novotný, strojní kamemoprůmysl, Újesd Pod

borní u Hořic, stanice Ostroměř. Výbachu před
chároti bude přednáška pana prol. Plaheře „Kří
dový útvar v Čechách“ Vetnp volný. Bližší ve
všech časopisech.

Dobruška. Křesťanskájednota sv. Václava
echrála © pondělí velikonoční divadelní bru „Ha
bada a Jordán“, školskou komedii ve 3 jednáních
od V. Štechs. Hra, podobná „Flaobomanu vycho
vateli“, vtipná kárá byrokratismus a vnitřní latriky
našeho školství, jakož i frázovitost, jíž se -celý
systém jako v oblaka halí. Hra od většiny po
alaobačů došle plaóébo pochopení a chvály. Učin
kojicí dle svých oil dobře zhostili se svých úloh
a došli zasloužené chvály. Ač počasí bylo nepřís
nivé, návštěva byla slušná. V sobotu dne 29.
dubna měli jsme příležitost zase spatřiti naše 80
kolstro v unitormách, coš bývá velmi sřídka.
Dvacet pět uniformovaných zúčastnilo se pobfbu
be. p. Jos. Ulricha, holiče v Dobrušce. Pomohli
smésti rakev z domu smutku do kostela. Ale dle
své n té poslněnosti k rozkazům pokrokových
pánů nešli do kostela a zůstali venku a tam na
snamení smatku se pěkně bavili a smáli. Vedl ju
ntarosta jednoty br. Jesef Petřík, úřadujíel ná
městek, povoláním opeditenr, obchodník uhlím.
Do zdejší židovské modlitebny šli tito páni, po
kud jsou v městském zastupitelstvu, o cís. jubiteu
nějak naparádění a s úctou hlubokou. -A do ko

. Potvrzůje se
Češích: baď nadává nebo líbá raku.

ovým, s ujchž vyšel a líbá raka svým
tlým národním nepřátelům. Totiž tem po

krokový! Pro neosvětlení radnice o Vzkříšení do
p.Petříkvsesemízastupitelstvacopřotoa

odhlasováno (i hlasy čidů!), že budomcně osvětlo
vati se bude. Ještě sbývá otázka, nač budou nebo
byly věnovány peníze ušetřené za světlo.

Nová Paka. Letošního roku poprvé po
delší době nebyla o „Vzkříšení“ osvětlena radnice.
Ráno na bílou sobotuna dotax, zda osvětlovati se
budou okus radnice. odpověděl p starosta, že
ano; brzy na to však sménil svůj náhled, pro
hlásiv, že naprosto osvětlovati ce oebude. Jako
Jindy tak i tentokráte ukázala blava mésta, že
jest tuse málo svá, že podléhá vlivům cizím a že
v moobém případějest jenom vykonavatel vůle
cizí. Zdálo byne, še má pán ten energie nazbyt,
fe by dovedl prosadíti leccos, co by nebylo tsk
drasticky příkrým, ba urážajícím jisté třídy po
platofků, v daném případě upřímných katolíků (a
De snad takových, kteří so sa katolíky blásí v ho
spodě anebo tam, kde je nikdo mealyší aneb kde
kyse jim s toho osobní prospěch). Ale moobo řečí,
byť i temperamentních, neznamená ješté rozvahu
a čin mažbý. Více samostatnosti by neškodilo.
Není ae třeba vědy bát o pokrokový nátěr, zvláště
De tehdy, kdy pokrokářatví vybíjí se v hrabstvía
maokdyi v neomalenost,jak příklady učí. Zase
Jistý pán tu aplatnil své já a oslavil gradaované
jméno své; opět jeden lístek vavřínu do zá
služného věnce sa potírásí „klerikaliama“, kterým
ozdobena jednou bude jeho skráů, až povezou
drabé neboštíkovy kosti do obnivé pece. Grata
lujeme k úspěchu. Po druhé však nenamábejte
nohy obecních zfízenců s oběžníkem, aby se zdálo,
že byl zde postup legální. Vždyť každý ví, že za
čest klade sí dnes sastupitelstvo a městská rada
v leokterém místě, že má ráz pokrokový, proti
klerikální, a tudiž, ješto slavnost „Vzkříšení“ jest
„Doliticko-klerikální“, nemůže naprosto být, aby

o ol svítilo ss z městských penéz, z poněziplatniků-katolíků. Takové jsou nyní přirážky! Nač
Ještě mrhat penězi na svíčky? Musí se přece četřit
a pak volby badou af sa tří roky a dotédoby...
Jen vědy zásadně ne osobně! Nastávající majitel
koncesse pro botel „Mech“ jde také touše sprár
nou cestou. Hostinská budova musí se jeviti ta
kovou, jako její vládce, jehož přáním jest, by do
jeho místností chodili jen lidé stejného 8 aím
smýšlení a ne nějací klerikálně přibarvení. Proto,
ač Již vše k osvětlení o „Vskříšení“ připraveno
bylo, vše přísně zakázal. Páni pokrokoví, hledáte
mesi řadami našimi fanatiky, lidi prosté vší soudné
rosvaby; ale kdybyste chtěli, nalezli byste je do
cela Jinde, libo-li, račte vzít do roky zrcadlo.
Byla by to věru podívaná pro boby, kdyby tak ti
pánové, kterým moderní pokrokově-pohanské zá
sady přešly v tuk a krov, celý rečim ve

svých rakou! Pak bychom viděli ta pokrokovou
bamanitu, snášelivost, lásku k drahým. kteří od
lišaého byli by smýšlení! Vždyť jiš nyní se u

latňuje: Edo nechce pariťovat — marš von!
nad +e pánové pamatují ze studií ua snémé

řecké pořekadlo: Pomnej sama sobe. Račte obrátit
trochu na sebe! — V dervenci má prý 80 váloovat
silnice staropacká až k hostinci p. Ježka ve Staré
Pace. Dopadne-li válcování ono právě tak jeko
v Nové Pace, bylo by unad lépe toho nechat,
neboť tak krásné bláto, Jako máme nyní sa de
štívého počasí, dříve jsme neměl, když silice
válcována nebyla. Kojíme se však tou nadějí, že
se nebude hledati lacioý písok zase ve Staré Paos,
ale že se bode k válcování ušívati zcela drobaého
štěrku a dobrého písku. Také do „biskupské cesty“
měl by se někdo z pánů vložit a když jit ji chtěli
achůdnější a sněší učinit, nedávati tam hlína, aby
tam bláta, jehož tam bylo až dost, ješté přibylo.

<krašlovncího spolku v Hořicích.
Dne 27. a 28. května t. r. kosán bude v Hoři

cích valný sjezd Svazu spolků okrašlovacích v Čechách, na Moravá i ve Slezskupod protektorátem
sl. okresního výboru Hořického a sl. městské rady
Hořieké u příležitcsti předání veřejaosti nové
velké části sadů Smetanových, svané „Čechova
květnice“ (dle pomníku mistra Lad. Šalouna, který
obohatí a rozisuoží dosavadní ředa uměleckých
děl zde se pacbázejících). Aby jména spolků za
stoupených mohla býti zavčas uvedena na květ
novém číslo revue „Krása našeho domova“, které
bude pled věnováno Hořicům a sjezdu — žádají
se P. T. okrašlovací spolky českého severovýchodu
1 všech krajů československých nejuctivěji, by své
p. delegáty svolily aoznámily hořickému opolku
okrašlovacíma. Předběžnýpořad sjezdu jest tento:
v sobota v 8 hod. přátelský večer na počes
P. T. pánů delegátů za spoludějakování budeb
epolku „Dalibor“ a se skioptikonorou: přednáškou
(botel „Beránek“) p. B. Jedličky — Brodského

Ě



Morg o afod 10bodinprohlídkaSmetano
výcho Hkora, dkoly sochařské, galerie plastik

Šalounova „Huee“), družstva hračkářského, škol
esny atd. V 10 hod. valná achůse „Svazu“ 8 pro

slovemptutekturů ve obpesu)v sssedací síni měetské “ bude
bromsové poprsí Svat. Čecha), a odbornou před
náškou p. J. Emlera, c. k. konservatora. Vlh
apolečný oběd. Ve 3 hod. vojemský koncert v 8
dech Smetanových. Lze očekávati, že ejezd tento
stane se dostaveníčkom bojných pracovníů 1 o

boru ušlechtilýchumsb gy V vše te (skoého počasí) naplní se sadySmelanovy 4i8i

Povýmí sástupy těch, kteří jeví pro čisté idee
„Svasn“ porozumění.

Sový Hradec Králevé. (Obnovasvat.missil.) Od 33. do 26. dabna . r. konal ve zdej
ším chrámu Páně obnova sv. miseií vdp. missio
nář s řádu Tovaryšetva Ježíšova P. Josef Rybák
s koleje v Hradci Králové. Kostel byl vždy četné
pavětíven věřícími všech stavů, s příklednos po
zorností naslouchajícímí slovům, jež tak nadšeně se
Hnula s výmluvných úst dp. missionáře. Komuni
kantů bylo 800. Při slyšení sv. spovědi, zvláště
školní mládeše, ochotaě vypomábali dpp. superior
P. Fr. Zimmerhacki, Stan. Beneš, praefekt v Bor
romacu, Jas , kaple, vblchai = Hmáce
Erálové. Kéž vabuzená víra a náboženský obrod
ve farnosti celé povědy potrvá'a hojné ovoce v kře
stanském šivotě přinese!

Antikvariát

b
sásobený doporučuje ku zaklá

dání a doplhování kniboves
bobatě

. )
dohbkapectví nd aueatví a závod

v Hřadbi Králové.
R 1906.

Sezeamy sdarma s franko.

Různé zprávy.

k
vějšími přilčelí doldérakouských eských mosšin

jso katétící. Eynípřed volbami snovu ozý
nj zaíé potpldvy o příčinách páda Poštorué
s ctí naší btrany.Na to nyní důkladné

od „Febas „Nový Věk“, který loni Be
ozve! břoti ofiteli
mejovi, jemuž náldíslo v prvé řadě vlastenecky

m a bras
vátedet. Nyml sam
mledkí „Nov. Věku. Klimeš utal se uči :

misěia, bejš Kibláčs Kramářem ujednali a

vážlivý lsjev,

sralan, nné rm :slabe o prohřá. tné, staví se nyní v6
do pls roztoděth
pravda jovaly „Národní L'sty“ svému čtenář

stvu a.. p m 4 byly by ji ještě ne lykdyby ek je byl Klikleš ním prdí:
dohédě veroskučval.. Nejen „Národaí Listy“, ale
i „České Gore“ rohvázalo a prozrazuje rovněž

„NásbdníList Ý a napsaly:„Jistépo
jš

koa zjednal si největší šá

Píše totiž 26. dubna:

statedoféh řečnických výkonech p. K. (Poněvadž

Slovo“ jen počátečnou
těch mocných šáježdéc
až do oblaků sahající naplněných problašeních
grhtszdeého boje Němeům,odpůrcům, vlaloým

přomenon a poslanců, p)

občanům a těm děloíkům, kteří p. K., býv. správce
„Školy Komeaského, nechtěli posdravovati, věc
česká tak upadla, tak hluboce poklesla, a saly
šíme-li ty výmluvy a výklady, skatečně nemůšeme

uvěřiti,. ti, kdož věc českou v Poštorné vedli,j o sedeatý, grftialiachu krunýřem

nejedího mdiedliemna © $ p. K. měli tak
málo prosíravoasti, snalosti a spůsobilosti, že ne

mobli sabrániti, m! v obci výlučně české zakrátkou dobu neustálých tlacbů, chlastů a karba
pění nemastela tak sboubaé a obující kata
atrela, jaho skutečně nastale.“ „Ceské Slovo“ pro
srasuje ale joště více. Poukazuje totiš na hospo
dářetví vídeňského spolku „Komsnský“, kde se
s penězi, na Poštornou věnovanými, hospodaří
neprozřetelně a dodává: „Hospodářstvítoho drabu
vysývá k ravě a hlačné osvě.“ Předesůva
„Komenský“je agráraík prof. Velich. To mlarí
8 dostatek.
- Dříve popraven mož odsouzen. Jest

jeté v Čerstvé „ jaké systematické štva
pice byly napořádůny po Ofganisátoru křesťansko
sociálním, faráři Prokopsvi Holém. Dříve vež
mohl soud vyřkoouti rossudek, naházeno na kačze
tolik bláta, jako na nejhoršího zločince. A přece
se vědělo, še koruoní svědkyné proti faráři kos.
Loudorá neví prardomiuvná a že hrozila již rsk

předtím, pis trostána, fe 00 na fasáři
vymstí. Nadělala klevaty i na jiné. Kdo jen užíval
Loudové sa nástroj proti křest. organisátoroví?
Mnoho lidí evšem zlobilo se na faráře pro jeho
sociální činamet.Do půsdbié farářona Hbit aa př.
bylo zaslávp Jako na savdlání 200 Alsel „Venkova“
a brůzestraňnou zpráreu o farářové zvrhlosti. Ale
najelhou potiluvači stiobli, právě tenkráte, když
měli dáti pomlavenému kočzí satisfakci. Votický
soud totiž na základě pomlur tozdní
físení sestavil. Nadto otcové dírek, které nařkle
Loudová (nástroj to mačeškových hrdinů) s ne
mravných akatků, počali žalobu Po projednání

4 čaloby nyní byl prohlášen rozaudek, jímž Loudová
byla odeoušene do vězení na Ď Úní, sos'šeného 1
poste a k náhradě útrut, ješte £4 vážných a

tak, že volnomyšlenkáři o tom nikde psáti nebudou.
Česká banka v Praze. Star vkladů

koncem měsíce dubna činí K 17,853.907 80, tu
díž o K56 78904 měn adž s mébíci předešlém.

Máj planý krávy, vyhaslé oči nevidomých
+) dírek nenvidí. Potěšme je aspoň dárkem, který

přijímá: „Útubm6 nek, Fiáěkampa
8. 88.5 Tam Jsou tý pejnešťtastnější.

Pravda jost em vélice široký.
Tak sapdě -usoudil Bol tedak. „Casa“ vá
když se soudně projednávalo, sda Masaryk ae vy
dlovil o atechetech tak, jsk to bylo otištěno
v „Úseu.“ Protože rezlisté sozasli, že hy táková

olovabylatrestná,vstáje osrdbezaíR:1uesa Je,30daašiobiěili.Teď+áek:
ce ukázaloještě markantgéji, jakým nbýmkoudikouitým pojmem ješt prasde + tábako rea
listidkém. Dne 19. dnbas prohlásil dr. Dákina na
schůši v Hradci Kolové: „Výslevně práblašují,
že upráva, jako bydhom žádali Mandát také pro
dra Šámala, je úplně mepravdisa Naopak při ros
mievé s daem Tobojkou $ © migistram P.adleem

| jem posblds:lbyv L tu dram Šádalem spiáo
mocačn, že dr. Šámalkandidovat nechce a že by.

jako mistodpředneda ÚstésdníMatice Školské kandidatora přijati mobl jen tehdy. kdyby více stras
českých zároveň se o ní rosbodlo. Potom by mn
to bylo povinností“ — L+č v témže městě na
sobůzi 23. cčubna (tedy sa čtyřidani hlásil M

ak 6 : Vy JoséJadsdímředotonkouetwene.

aby dr. Šámal jako zástupce Ústřední Matice
Školské a meošinový snalec byl kandidován do

Vídně. Šámal sám T by míti mýndát,vydobytý bojem, nýbrž chtělby sastupovatí náš p

kultarní ústav a menšiny. Žádali [eme dra Šámala, když jsme viděli, še dr. Metelka stopuje,
ale pro dra ala místo we nenašlo. My jeme
nechtěli masdát pro dra Šámela k vůli mandátu,
ale aby menšinové čidlství v parlamenté bylo
náležitě opatřeno.“ — Tedy dne 10. uslyšela hra
decká veřejnost „výslovné problájení", že reglisté
nežádali, dne 23, zase, že žádali. „3 pravdou ven 1“
Ale od Drtiay toho nežádejte. Jeb> „výslovné
prohlášení“ má tak velikou 00nu, jeků prohlášen
dra Klampara o sbírání plných mocí od pokro
kářů před obecními volbami bradeckými. Mass
rykovci rozčilají se také nad politickým nátlakem
mladočesbů pražských; pobrokáří bradečtí však,
jakkoli jazykem přímo boří pro věsob. voiební
právo, denuacovali voliče, kteří daní neplatili;
ovšem pouze voliče ty, o ktorých věděli, že ne
budou podporos pakunkážské endidátní Listiny.
Tak se peče zásadová politika pokrokářeká.

(Zasláno)
0 arpnovám ajesin v Olomonci bnde vhodná

plulitocí odiviki oplt úchu k našemu biahoalevenci
ana Sarkondrovi. Hodin proto pofepsaní8esvolením Jeho kníž. aroibisk. Milostiuepořádati ve

dnech ajeslorých výstavku předmětů týkajících se bi.
mučedntte, jeko: kuih, brožur, plmí, obrazův atd.

Prosí tujíš každého, kdo má nějakou památka
sarkeadrioskou, abyto některému s podepsaných las
kavě ozoámi! a ji k výstevce zepůjčil.

Výdaje s dopravou badou ochotně nahrazeny.
V Olomouci, dne 21. dubna 1911.

česat Foltynorský, Unscf Vyvleška.
oskonom v k. v. samináři. dómský vikář.

Výstraha před

padělky.
Pouse bedničky a balíčky, jež jseu emna
čeny kávovým mlýnkem, obsshují „pravou
: Ffanckovku:“ z pardubickétorárny.

Nedejte si tudíž dáti za „pravou
:Franckovku:“ žáťiný baříček aebo bed
ničkh, jež není označena toufo ochrannou
známkan.

E JE JE ME

Katecheta
nabízí $e co zástupce v duch. správě o

prázdninách na eslý měsíc srpen.

Přihlášky do afim. t. I pod značkou
s$r-pen 1911.

© © 0 0 0 9
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Čís. 1889.Soutěž.
Okresní výber v Hradci Králové vypisoje

ofertní řízení na

rekonstrukci okresní SIÍNICE

8)meziČernilovem a Oujezdem
rozpočtenounákladem „440K

b) veSvobodných Dvorech
rozpočtenou nákladem . 8700 K

v úřadovné okresní k volnému uablédantí.

Nabídky podáby buďtež podepsanéma okres
nímu výboru do dne 12 května 1911. do 19. hod.
polední.

Okresní výber v Bradei Králové,
dne 1. května 19/1.

Okresní starosta:
Hynek Srdínko, v. r.

Vkladyna knížky =
4490< +

zúrokuje i

Městská spořitelna ve Vys. Mýtěiza niž ručí:

1, obec Vrnokomýtsků 2. 1vgpron poplatníci, 8. roservní fond

ho ononononoaanaonaaaatoannnc
o
Doporučujeme

Kelinskou cikorku!

VARLANÍ
nedostižné intonace, akvostně

ngojící pneumatiky se všemi
možpými novinkami důstojn.
sléra i slevným patronátním

úřadům doporučuje

00006

POKLAD NALEZEN
jest v léčivých účincích pravého
českého medu, jehbužbojné
zásobyse zárukou noporušenosti:

doporgčuje v levné ceně

JOS. JELÍNEK,
3 člen Zemsk. včel, spolku

%| Atelior procírkovnímalbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Prale— Rrál.Vimobrady
Puchmejerova ul. 68.,

doporačeje veledůst. ducho
venstvn

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. ea plátně, plechu v uměleckém provedení,

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vsorky franko. | Nejlepšídopdročení.060000000 00GGGGGGE
ný

ZALOŽENR.1868. V HRADCI KRÁLOVÉ: ZALOŽENRČ1868,
Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 85,600.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, vKrakově, vPraze, v Semilech a Turnově.

—-—

TPŠPOTPIÍPZTDUVEB

EZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍÚSTAV

Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní dk a složní lstky poštovní epořitelny zdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY.

Koupě aprodej cennýchpapírů ukládacích,losů, rent, dovis,valut atd.
- ESKONT SMĚNÉK A FAKTUR.

Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho draho. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktur a směmek. — Bursovní rozkazy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kaponů. — Inkaeso tažených
papírů. — Promessy. — Správa cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Šeky. — Akkre

24 A ditivy. — Rembourení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho druhu.

EZATÍ R ohne mí P ným —Výhodarosxpodiee.—Informačníodášlení.—Goment,
„60 sádra, strojní oleje, potroloj a cukr.

UHELNÁ CENTRÁLA
dodává voškoré drakyuhlí. — Angňaký, bolgieký,vestřálský a slazský amthraeit. Kahsy slezské a ovatodoviské. —Brikoty.

Polelen:HradecKrálovéč. 9 a20, Prahač. 4500,Semilyč. ží, Turnovč.27.

Telegr. adresa pro centrálu, jakož | veškeré filiálky: »Kralobanka«.
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Volební hlídka.
Kandidátní listina

strany křostamnsko-sociálnív Čechách

k volbám do říšské rady.

| Městskéokresy:
Volební okres 1. (Praha-I): Dr. Josef Čihák,

kaplan u sv. Havla v Praze;
10. (Král. Vioobrady I, část). Jos Vítek, te

ditel knihtiskárny na Král. Vioohradech;
11. (Král Vinobrady II. část): Amt. Kubeš,

dámský krejčí na Král. Vinohradech;
12. (Žižkov I. část) Jam Švec-Blanieký, ta

jemník v Praze;
14. (Plzeň voitřní město 1., II, HII.): Anf.

Havelka, kaplan v Plsni;
15. (Plzeň IV., V.): Methoděj Urban, pcd

úředolk státních drah v Plzni;
24 (Hradec Králově, Třebechovice, Opočno,

Dobruška. Rychnov n. Kn, Vamberk. Kostelec
n. 0.. Týniště n. O., Nechanice, Nové Město n.
M., Česká Skalice, Holice): Dr. František Reyl,
rektor biskupského semináře v Hradci Králové;

26. (Vys. Mýto, Choceň, Ústí. u. O., Č. Tře
bová, Litomyšl, Žamberk, Polička, Skuě): Václav
Trávníček, mistr trahlářský v Ústí o. 0.;

83. (Německý Brod, Poloá, Hampolec. Cho
těboř. Přibyslav, Pelhřimov, Vacov, Počátky. Vla
šim. Ledeč, Hlinsko, Trh. Kamenice): Karel Broš,
důchodní v Nuslích.

U.Venkovské okresy:

36. vol. okr. řňský: Roadnice, Velvary, Lito
měřice, Lovcsice: Amf. Pech, rolník v Hořeních
Počáplích.

87. vol. okr. Pišský: Mělník, Mladá Boleslav:
Frant. Srbek, rolník ve Vel. Borku.

89. okr.: Semily, Želesný Brod, Vysoké nad
Jizerou, Jilemnice: Josef Kalnar, typograf v Hradci
Králové.

41. okr.: Hořice, Nová Paka, Lomnice: Dr.
Fr. Šule, professor bohosloví v Hradci Králové.

42. okr.: Jaroměř, Česká Skalice, Úpice:
František Šupka, redaktor v Hradci Králové.

43. okr.: Náchod, Nové Město nad Metují,
Opočno: Dr. Rudolf Horský, farář v Šárce u Prahy.

44. okr.: Kostelec n.Orl., Žamberk, Rychnov!
Karel Linger, rolník v Lípě.

45. okr.: Hradec Král., Nechanice, Chlamec:
Josef Kvasměka, rolník a atarosta v Bukovině u
Černilova.

46. okr: Poděbrady, Méstec Král, Bydžov:
Jan Votava, rolník v Pátku.

47. okr.: Benátky N., Nymbark, Brandýs n. L.:
Alois Švejda, domkář v Libšicích nad Vltavou.

49. okr.: Smíchov, Zbraslav: Josef Rašek,
želesniční zřísenec v Roztokách,

51. okr. Rakovník, Křivoklát, Manětín, Králo
vice: František Komopásek, dělník v Nižboru.

68. okr.: Rokycany, Zbirov, Březnice : Franf.
Kovář, starosta v Nestrašovicích.

4. okr: Příbram, Hořovice: Václav Špaček,
spisovatel a říd. učitel ve výslužbě na Březových
Horách. .

55. okr.: Sedlčany, Sedlec, Votice, Neveklov:
Vlastimil Hálek, opisovatel a farář v Liboci u
Prahy.

68. okr.: Kutná Hora, Uhblífské Janovice:
Čeněk Pospíšil, rolník v Miskovicích.

60. okr: Cbrudim, Čáslav: Fr. Šabata,
rolník a starosta obce ve Vrbici u Doudleb.

61. okr: Litomyšl, Ústí nad Orl., Polička,
Lanškroun: Dr. Josef Myslévec, advokátní konci
pient v Praze.

62. okr.: Nasavrky, Vys. Mýto, Bknteč:
Dr. Gustav Masanec, adjunktfinanční prokora
tury v Praze.

63. okr.: Chotěboř, Hiinsko, Habry, Polná,
Přibyslav: Josef Adámek, rolník ve Vojtěchově.

64. okr.: Německý Brod, Ledeč, Humpolec:
František Šafránek, rololk v Dolním Městě.

65. okr.: Vlašim, Dolní Královice: Vááolav
Myslivec, redaktor v Praze.

66. okr.: Tábor, Mladá Vožice, Soběslav:
Emanuel Jungr, tajemník v Prase.

68. okr.: Blatná, Horačďovice, Sušice, Ka
perské Hory: Josef Broš, farář v Buděticích
u Rábí. .

69. okr.: Klatovy, Nepomuky, Planioce:

Vimperk,Pra
Anionén Havelka, kaplan v Plzní.

71. okr.: Strakonice, Volyň,
chatice: Alois Roudníchý, katecheta v Žižkově
u Prahy.

74. okr.: Pelbřimov, Eacov, Kamenice nad
Lipou: P. Mílo Záruba, farář v Jiřicích u Ham

ce.
P 75, okr.: České Budějovice, Lišov, Trhové

ško kremgr ovéHrady: Anionkaastarosta obce v H

Podpora agráraícké politiky = ka

sí tak snadno zaopatřiti vydatoé prostředky k rvavé
politice jako strana sgrární. Volobní a jiná poli
tická agitace ne olakuje chytře „sájmem rolnic
kým“, „vzděláváním zemědělstva“ a pak 80 může
surový „Cep předpláceti z peněz obecních. „Cep“
slouží výslovně politickým zájmům strany agrární,
bned na předních stranách uveřejňuje dloubé zlobné
útoky proti zemědělcům katolickým. A přece 8 ne
vinnou tváří žádá podpora z obecních pokladen,
do nichž přece musí platiti i voličové katoličtí.
Okresní organisace agrárnická ne. Cbradimsku
(voleb. okres č. 6U), která Bestará 0 potření ka
tolického kandidáta, rolníka Šabaty, rozeslala po
okrese veliké množství letáků. V letácích jsou
podepsání: dr. Hnídek, okres. výbor České strany
sgrární a předseda Ot. Štěpánek. Leták mlaví o
bmotném i koltorním povznesení venkova a po
kračuje: Z té příčiny žádáme vás, vážený pano
starosto, abyste v nejbližší schůzi obecního zastu
pitelstva podal návrb, aby s prostředků obecních
odebírán byl co cejvětší počet výtisků týdenního
časopisu „Cep“ a aby tento Časopis se sdarma
rozdával občanům nemajetným anebo těm, kteří
z nepochopitelných (?) důvodů dosud stavěli se
proti straně českého venkova, nezoajíce uni jejich
snah a cílů (ale vždyt přece o sgrárních dietách
ví se teď všude), aby tak v kašdém čísle vaší
obce byl tento časopis čten... Odebírání tohoto
časopisu jest dle rozhodnutí nejvyššího soudu pří
pustno (nyní také?) poučvadž se jedná o povzne
sení vzdělávání (?l) (to štvaní má býti vzdělává
úím?) v obci. Zároveň vásoconejanažněji žádáme,
sbyste nám laskavě v brska ozoámil, sdali a
v jakém rozsahu návrh tento byl uskutečněn vo
vaší obci“ Pěkní hrdinové! „Obecní poníze sem]
A my pak 60 budeme nafukovati, co všecko a

Í strana zmůže! Obecní koruny na agrární
„Cep“! Nám oa tom nezáleží, že jsou tam peníze
křest. sociálů nebo národ. sociálů.“ Tak si dc
vedou sgrárníci pomahati. Jestliže jedenkrát bylo
soudem roshodauto ve prospěch toho požadavku
agrárního, pak se tak nestalo proto, aby se pod
porovaly politické rejdy agrární strany. Proč ne
žádali agrárníci, aby 8e z obecních peněs kupo
val „Hospodářský list“ a jiné listy čistě odborové,
sloužící prospěchu rolaictva všeho?

Teď už je zcela zřejmý politicko-štvavý
účel „Cepu“ a proto se úřady začínají dívat na
jednání agrároíků pozorněji.Upozo:ňujeme na dů
ležité nedávné rozhodnatf: "Obecní zastupitelstvo
v Břfáťenech usneslo se předplatiti z obecní po
kladny 90 výtisků „Cepu.“ Leč tamní občan V.
Plašil podal proti tomuto usnesení rekure. Ale
okresní výbor hořícký jéj zamítl. Plašil odvolal
se k zemskému výboru, který na návrh vábr.
přís. dra Pickasa stížností jeho vybověl a usne
sení obecního zautupitelstva bříšťanského arošil.

Tudíš pozor, katolíci! Kdekolí se předplácí
„Cep“ z obecních peněz, podejte stížocst k okres.
výbora! Nebude-li vám vybověno, obraťte se na
výbor zemský!

K čema výhradně potřebovalí agrárníci na
Cbradimsku právě nyní šířiti „Cep“, to patrno
£ uvedení data. Pod letákem napsáno: „V Chru
dimi, dne 5. dubna 1911.“Z toho vysvítá, že po
třebují rozšiřovati „Cep“ na obecní útraty výbradně
k vůli politice, k vůli volbám. „Cep“ má sloužit
agrárnímu knězi Hnídkovi proti rolníků Šabatovi.
Má tudíž „C:p“ podivnou „rolnicko-odbornou“ ú
lohu, jestliže je určen k utloukání kandidatury
rolníkovy.

V katolickém „Venkovanu“ jsou také hos
podářské rady. Ale představte si ten povyk, jaký
by agrárníci strhli, kdyby „Venkovan“ se měl

Německý Brad. (Okres 33.)V nedělidne
80. dubna t. r. představil se avým voličům a dů
věrníkám v Německém Brodě v hotelu „u Stolců“
kasdidát strany křeeťansko-sociální p. Karel Brož.
Týž dal důvěrníkůám z tohoto v>lebního okresu
potřebné pokyny, určil v dohodě a nimi další vo
ličské schůze a vysvětlil přítomným voličům,
proč strana křesťansko sociální jde sama proti
všem do volebního boje. Přítomní, vyslechnuvše
správy svého kandidáta, alíbílí zagaditi se o to,
aby co největší počet blasů na něho soustředili.
V neděli dne 7. t. m. večer koná p. kandidát
volební schůzí v Pelhřimově.

agrární agenti
Jakýmipodskokylákají k vlastním schůzím. Na Německo

Brodsku byly rozesílány našincům letáky tohoto
snění: „Jak známo Vám, je říšská rada rozpuštěna
a příští volby konají se dne 13. června 1911, mu

síme tedy napnouti všecky sy abychom ve volební skupině 64. zvítězili. Termesifech však
dle skašenosti místnost pro schůzi nedostaneme a

to musíme jinaký způsob agitaci zaříditi. A
grárníci svolali do hostince p. A. Polívky veřej
nou schůzi, ua kteroně vyšle strana naše refe
renta, aby tam obhájil zásady strany naší; je

nutno, aby naši stoupenci z Termesif a o
olí se do jednoho jak muži tak ženy | mládež

dostavilí a prosíme vás tudíž, abyste dle svá oa
svědčené již mnobokráte zkušenosti vše potřebné
zařídil. Naši stoupenci neobť již o půl 3. hodině
jsou na místé všichni. S přátelským pozdravem:

eniský organisačoí výbor alrany křesťanako 80ciální.“
Tak se páše vyložený krimináloí podvod —

snad die toho „lepšího křesťanství“ agráruího.
Jest podepsán náš výbor, ačkoli letáky jsou ro
zeslány od agrárních Šviodiéřů, A účel tobo kla
mání? Aby důvěřivý katolík, nepřipravený k řeč
nění protestnímu, vběhl do pasti.

Toto počícání agrárnické jest tím bezectnější,
že se zvou na volební schůze i ženy a děti, Vždyť
přece agráralci vědí dobře, že účast žen a dětí
a vůbec všech nevoličů na takové schůze dovo
lena není. Tedy už děti mají poslouchatí vřískavé
fráze politické proti „klerikálům!“ A pak by ještě
mohly být prostomysiné ženy udány od jízlivců,
že se proti zákona schůzí zúčastnily| Váeckojest
možné. Na koho se pak budou ženy odkarzovati,
neznají-li jména členů podvodného „zvacího vý
boru?“ Jak patrno, agrárníci nasazují na prsa 06
těpy nejjedovatější, jejich vyoalózavost v šalbé
jest nevyčerpatelná. Proto odporačujeme našincům
obezřelost největší. Jest jisto, že se dovíme c
nejdříve o jiných podvodných manóvrech našic
protivníků. Jest přirozeno, že charakterní členové
strany agtární sami si zoškliví jednání takových
agitátorů, že 8e k nim obrátí zády, protože ta
kovým způsobem 3 venkova jedna rodina se jne
udělá; naopak vnese se do vesnic símě bezcha
rakterního rozeštvání. Ale pro přítomnost by rejdy
ty dovedly vylákati ve prospěch agrárních kandi
dátů veliké množství hlasů. Proto dobrý pozor i
Da podvody další, protože po nezdařených po
kusech dosavadních vymyslí si agenti nové
podskoky.

Na vel. skupinu Chotěboř,Habry.
Ve skupině této kandiduje za stranu křesťansko
sociální rolník Adámek Josef z Vojtěchová. Agrár
nici mají poštmistra Hadioce z Malče. Vyzýváme
křest. soc. důvěrníky a stoupence, aby již nyní od
muže k muži horlivé agitovali pro našebo kandi
dáta, rolníka Adámka. Jest zemědělec, jest muž
tělesné a duševní práce, zná dobře těžké poměry
rolnictva, řemeslnictva a dělníků. A každý volič
okamžité pozaá, že má voliti pro zastupování
svých zájmů člověka sobě bližšího, nežli je pošt
mistr. Jak se takó z Malče dovídáme a jak již
v našem listě bylo ozaámeno, poštmistr Hadinec
šíří volnomyalitelské noviny, jako jest „Havlíček.“
Volní pak myelitelé vedou boj proti katolickéma
náboženství do úplného vyblazení. Popírajíce Boba
a nesmrteloost duše, chechtajíce se vóemu, CO
jest nám posvátné, dávají os jevo, 00 vlastně jsou.
Proto tomu člověku, který volnomyslitelské listy
šíří a tak se záměry jejich souhlasí, nemůže žádný
křesťansky smýšlející číověk dáti avého hlasu.
Bude-li poštmistr Hadinec na schůzích ujišťovati,
že si náboženství váží, nevěřte mu. Neboť
suďte sami, jak může si aášeho náboženství vá
žiti člověk, jenž šířením bezbožeckých, ferrerov=
ských novin náboženství z kořenů vyvrací? O
správy z volební této skupiny prosíme.

P. T. důstojnému duchovenstvu.
Prosíme p. t. důstojné duchovenstvo, aby laskavé
a borlivě kolportovalo katolické naše noviny, aby
v každé osadě a v každé cbatě se dověděli, že
běží o věci veliké a že nepřátelé naplaají všechny
sily, aby soavými protikatolickými kandidáty pro
razili. Kdyby v pravý čas dostalo se do jedno
tlivých osad dosti našich novin, nevypadalo by to
leckde tak amutně. Nebsť jest to pouižující, když
upřímní jinak katolíci, nejsouce informováni, ode
vzdají blasy našim nepřátelům, ač jinak by zcela
jistě h'asovali pro kandidáty naše. Zodpovědnost
je tu veliká. Což pak ae dáme poraziti, když jest
nás většina? Dík a uznání budiž těm katolíkům,
kteří ve svém okolí budí své sousedy, aby přc
hlédli a neposlouchali našich nepřátel.

Kostelní práno
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradci Králové.

Celná usnání od vid. úřadů duchov. k dásposici.

Kulturní jiskry.
Povná opora ovangelických kleri

kálů slábne. Evangeličtípředáci dovedli vchá
zeti ve spolky naprosto nelogické a nedůsledné
e nejrůznějšími šivly, jen aby si zchladil) zášť na



nenáviděných katolících. Podporovali borlivě i tá
bory vysloveně protievangelické. Odměnou za to
těšili ae osobní immunitě. Mohli páchati klerika
lismue zroa nejbrubšího — a měli pokoj. Co ka
tollkům vytýkaly živly protikřestenské ne vší
prudkost!, to jako by naprosto nebyly viděly u
evaogelíků. Takový stav noupřímnosti ovšem trvalý
býti nemohl, ačkoli parovalo dlonbo zatvrzelé mi
čení, když katolický tisk poukazoval na křiklavý
dvojí loket pokrokářů. Nyní již se začínají trou
siti v pokrokářstvu úsudky apřímnější; konstatuje
se veřejně pravda, kterou jsme pronášeli o dvojích
brýlích patronů ovaogelických klerikálů již dávno.

Na př. pokrokový „Český Učitel“ due 26
dubna pod titulem „Pastofi při práci“ napsal:

„V okresu poděbradském nápadně stoupá vý

bojnostovangelickýchena protimoderníjekýchKde jen jest procento evangelický
šáků, tam podávají žádosti, aby jedmo učitelské
místo bylo dáno evangelíkoví. Čeští evangelici přece
mnoho mluvili o bkole interkonfessijní — ale to
jsou jem slova; skutky jejich mluví pro školu kon
fessijmí, ovšem vyznání jejich! K jak podařeným
věcem při tom dochází, svědčí žádost evangalíků
z obce Ú. k okresní školní radě, by na škole v Ú.
ustanoven byl učitel se způsobilostí vyačovati vý

omocně náboženství evang reformovanému. Pro
histori našeho školství uvádíme důvody oné žá
dosti doslovně:

1. Evange'ičtí občané přiškolených obel ke
trojtřídní škole v Ú. tvoří značnou početní men
šinu a bez mála polovinu finanční. Tříletý průměr
evaog. ref. dítek tuto bkolu navětěvujících činí 23.

2. Ač dítky naše jsou oyní vyučovány svému
náboženství učitelem p. J. Z. z S., přece vyučo
vání to oení dostačitelným pro náboženskou vý
chovu mládeže, která má přece býti každé neděle
vedena do chrámu Páně ve V. a v náboženském
spěvu ovičena.

3. Poněvadž tvoříme nyní samostatný sbor
hřbitovní, jest potřebí, nemají-li pobožnosti po
břební nedostatkem spěvu trpěti, aby učitelská
síla u nás usazezá církevní zpěv zorganicovala s
pěstile.

Byli jeme dávno přesvědčeni, še učitelé sou
kromých škol evangolických jaou varhaníky, cír
kevními zpěváky, ba i v nouzi kezateli, že tedy
jsou složebníky církve své věrnými, ale tu máme
písemný doklad, jak evangelíci dovedou chápati
pokrok. Přesně dle Havlíčkova: „naše církev se
všech církví nejcírkvovatější.“

K tomu několik našich slov. Kdo chce jen
poněkud vážně přemýšleti o významu náboženství,
nemůže se diviti, že věřící evapgelík se stará,
sby každá duše v jebo církvi byla vychovávána
přesně dle zásad příslušné konfesse. Nábožeoská
výchova jednotlivců není agrárnickou snbvencí,
která by ae rozdělovala pouhou namátkou někd
víc — někde nic. Každá duše má cenu nesmírnou.

V té příčině nejúžasnější povrchnost pro
sradil „Čas“, když v době učitelské tísně navr
hoval, aby vyučovali náboženství ve školách přes
polních (k vůli placení kilometrů) místo kněží
učitelé (ovšem i ti pokroxoví). Beskonfessní tento
orgán „boj proti klerikalismu“ 8 židovskou vypo
čítavostí proměnil v drobnou mioci. Kdo chce
kterémukoli náboženství vyučovati, o tom přece
musí se věděti, že věří tomu, čemu učí. Proto
jest snadno vysvětlitelna snaba evangelíků, aby
jejich mládež vynčoval orthodoxal evangolik.

Ale obratme list! Ti evangelíci, kteří po
mábali volnomyšlenkářům v protestech proti vy
učování náboženství katolickému ve školách, kteří
sesilovali potupy katolických varhaníků, tváříce se
jako rozhodoí masarykovcí, 8ami se starají pilně
o vlastní duchovní, o konfessijní učitele a varba=
níky. Z toho vysvítá na prvý pobled úžasná ne
důslednost, diktovaná fanatickou zlobou. A pak
i v tom 86 jeví nespravedlivost (aspoň politická),
če hledí evangelíci vpašovati do obcí, majících
katolickou většinu, učitele vlastní konfease. Na př.
„Hus“ v č. 4. napsal: „Upozorňujeme na defini
tivní obsazování učitelského místa I. třídy při
dvoutřídní obecné škole v Sázavě u Velké Lose
nice, kteró vzhledem k značné menšině dítek
evang. reform. může obdržeti učitel avangelík.
Pp. učitelé, kteří by byli ochotni s upřímnou
láskou konati slušbu církví, jmenovitě cvičenía ří
sení zpěvu a hraní varhan, začež by církev po
skytla volný byt se zahradou a případně i néja
kou peněžitou odměnu, podejte své áádosti . . “
A pak pánové takovéto povahy odvašují se tlearati
škole Ferrerově a Bartoškově! Horlivě podnovají
„Čas“, rozšiřují „Havlíčka.“ Jost někde příslusný
výraz pro klerikalismus tak hrubého kalibro, „ro
klerikalismna tolik potměšilý?

Fr. Kohout. České drahokamy v kor ně
Královny nebeské. (32 rozjímání májových ze života
českých patronů.) Nadpis těcbto májových promluv
plně vystihuje vzácný obash homiletického díla
prof, Fr. Kobouta. Jsou to opravdu drahokamy,
v nichž sazářílo vzácným leskem mnoho krásných
obrazů naší olavné minulosti, aby láskou napil
pily srdce českého lidu k velikým náboženským
ideám, zroalisovaným v šivotě našich národních
světců. Intence promluv dala by se vhodně vy
stihnoati heslem Sušilovým:

„Dvé krásek spanilých duše mé ovládnulo stánek:
Církev a vlast — ty v mojich milují sestersky

(se dadrech;
každá půl, každá má moje srdce celé.“

Vhodně uvádí nás gpisovatel v promlově po
čáteční do kaple sv. Václava, ticbé to, ale zároveň
výmluvné hlasatelky naší slávy a veliké minulosti.
Koruna sv. Václeva, palladiam práv a nadějí
věrných Čechů, symbol lásky a věrnosti k dědictví
otoů, podává spisovateli programové rozčlenění
promluv: Její kříž — jsme národem křesťansko
katolickým, její lilie — jeme národem Mariánským.
Její drabohamy — oásledujme ctaosti velikých
světců svých!

Ku jménu každého světce připojuje ge cbar
akteristická ctnost, jež vhodně applikuje se na
současné poměry náboženské a soc'álal a vyzařuje
v té, která zove se Královnou svatých — v Matce
Boží. Takovýmto spůsobem získává epigovatel ši
roké pole, jež skytá hojně námětů, aby věnovati
se mobla pozornost potřebám doby a promlavy
byly opravdu časovými. Spisovatel dotýká se téměf
všech časových otázek, promluvy jeho poskytují
hojný materiál ku kásaním i mim) pobožnost:
májové.

Homiletické toto dílo zasluhoje plné pozor
nosti českého duchovenstva. Cena jeho (209 stran;
je míroá 2 K 80 b. Vyšlo v „Koibovně Obnovy“.
Objednávky přijímá Bisk. knihtiekárna v Hradci
Králové.
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= právě vyšla
překrásná původní

májová kázání
vldp. gymn. prof. Fr. Kohouta v Gáslavi:

České drahokamy

v koruně Královny nebeské,
32 rozjímání májových ze života českých

patronů.

Rozsah 16:/, tiskových archů velké 8* Cena
1 brož. výtisku K 280, frankovaně K 3—.

Objednávky přijímá a hned vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

BOSdodeslsl50805050

Hospodářská hlídka.
Neoconitelná hodnota kapky modu.

Med obsahuje 0125 procent kyseliny fosforečné,
t. j. 125 miligramů na 100 gramů medu ve formě
pro lidský organismus přímo stravitelné a ku vy
tváření kostí, jakož nejjemnějších orgénů, t j.
nervů a mozku, nevyhnutelné. — Všecky vele
bené a krásnými etiketami opatřené fosforové
praeparáty pomáhají jen pokledaě lékáraíkově,
kdežto pacientu asi tak, jego hořčíčná náplast na
dřevěnou nohu, neboť kyselina fosforečná nachází
se v nich v takové formě, v jaké živočišnou boň
kou nikdy přijata býti nemůže, takže z těla vy
jde tak, jak se do těla dostala. — Med má dále
ve 100 gramech 234 miligramů vápna, vázaného
na kyselinu foaforečaou, a každý ví, že látky té
je ka tvoření kostí nevyhnutelně nutno, kdežto
na vápno chudé kosti jsou rachitické, slubé a
k nějaké námaze naprosto neschopné — Nejuži
tečnější však ze všech třech látek nerostných,
které med obaahuje, je železo, kterého ani rost
linná, tím méně živočišná buňka naprosto postrá
dati nemůže. Naši předkové pili jej v rezovité
vodě, t. j. v takové, ve které uškolik rezovitých
hřebíků ležeti nechali; my moderní dopravujeme
jej do těla různými železitými vodami a síoy —
ovšem že bez jakéhokoli výsledku. My musíme
tělu dodati železo v takové formě a v takovém
sloučenství, ve kterém jej naše p'etivajpřijati u
podršeti mobou. Stadnicí takového železa je právě
med jako sekret rostlinný, živočichoem— včelou
— ještě jednou, vlastně několikrát přepracovaný.
— Jest však dokázáno, že právě onen med, kte
rý má tmavší barvu a také méně jemnou chut,
ten že obsabuje železa nejvíce. A jest to právě
vřesový a lesní med vůbec, který obsahuje železa
až 2-42 procenta, jakým je to právě nejvybláše
nější náš med Český. Dokázáno, že med vůbec, a náš

Pro májové
pobožnosti

český zvláště, obsahuje stopy onoho divotvor ného
a životodárného radis, pročež je med uojea vy
tečnon pochutinou, ale i sílícím pokrmem a hl avně
osvěžujícím lékem, opravdovým životním bal
samem.

Chodská práva. Chodům bylo v 16. st.
dovoleno, by za věrné hájení hranic zemských u
žívali skutečaébo vlastojckéh: práva na určité
části šamavských hvozdů. Chodové měli právo
volně si bráti odtud dříví pro svoji potřebu. Tato
práva odňal jim pověstný Lamiager s Albenreutbu.
Ale tebdy špatnější části leaů přece jen zůstaly
v ožívání Chodů, kteří v nich nerašen“é pokračo
vali v užívání svých práv. Práva ta vykonávali
jak domkáři, tak i chalapalci. Užíván' lesů těchto
bylo tak nařízeno, že každý jednotlivec měl svůj
díl lesa, zvaný lůs a disponoval jím Při zakládání
nových knih posemkových roku 1871 vymobli sí
domkáti v Postřekově vklad individaálního práva
vlastnického na svoje lesy. kdežto starousedlí
(ebalupnlci) nepořídili si přesných map 8 opome
puli dáti své lůsy knibovaě připsati, takže lůsy ty
staly se obecním statkem: bylo na ně vloženo
vlastnické právo, jakožto obecního statku. V po
slední době postřekovětístarousedlíci (rustikalisté)
žádali, aby jim obeo předala vlastoická práva na
lůey, kterých dříve každý « nich utíval. Obec
postřekovská usnesla se lůsy ty prodati staro
usedlým v oeobmezené vlastnictví, a to za 12.200
korun. Postřekovští domkáři, kteří již dávno mají
v peobmezeném vlastoictví svoje lůsy, použili
smíněného usnesení obce postřekovské a jali se
žádati, by staroosedií jim přisnali slažebnosti na
lůsech nyoí kapovaných, zejména právo služeb
nosti na vršky stromů a na pařesy, což bylo však
zamítnato. I podel: domkáři poatřekovětí atíž nost
okres. zastopitelstvu domažlickému, jež však také
stížnost domkářů zamítlo. Proti tomuto roshod
natí stěžovali si pak domkáři a zemského výboru,
tento však na návrh náhr. přís. dra Piokasa
schválil usnesení okresního sastupitelstva doma
žlického a stížnost postřekovských domkářů rovněž
zemíti.

Povaha agrárních subvemcí. Jsou ti
páni šikovní na všecky strany. Je-li to potřebno
pro jejich politiku, seženou subvence bned, ale
rozdělí je tak opatruě, aby to prospívalo poli
tickým zájmům (a často i kapesní) agrárních ve
likášů. Poslanec Staněk, muž odporučovaný od
agráraího kněze Vacka, jest kandidátem mini
sterakého fraku na číbané. Proto také v delega
cích utekl, když se mělo hlasovati o povolení no
vých vojenských břemen. Chlubil se často, jak
veliké subvence pro některá družetva vymohl. Za
pomněl však dodati, že jest většinou v těch
družatvech sám podílníkem. Staněk rozhněval se
na Tichóho z Krasovic, když tento mu povaha
subvencí agrárních vytkl. Lsč Tichý požádal, aby
ma bylo dovoleno nablédaonti blíže do hospo
dářetví ugrárnického. K toma bylo avoleno. Tudíž
Ticbý vydal se napřed do Staré Říše, kde jest
lnářeké družstvo. Pan předseda všsk dosud neví,
aoi co tírna stála, ani kolik obdrželi subvence,
ani kolik jest podílníků. Odkázal p Tíchóho na
jednatele, jímž jest tamější správce školy. Po
něvadž pan Staněk kladl toliký důraz na účty,
žádal pan Tichý především, by směl nahlédnouti
do účtů stavitelů tírny. Tím však vehnal pana
jedoatele do úzkých. Všechno možné bylo volno
k nahlédnoutí, jen to ne, co tírna stála. To prý
leží kdesi až u ministerstva ve Vídoj. Ne otázku,
kdy snad ty účty dojdou spět, odpověděl pan
jednatel tak vybýbavým způsobem, že člověk má
mimovolně dojem, že to nebude — nikdy. Pan
Tichý přehlédi si na to revisaí zpráva avasu ho
spodářských společenstev. Dle této družetvo mělo
118 členů a 279 podíly. (Podotýkám, že v knize
podílníků zapsáno je 275 členů !) Podíly jsou po
20 K a každý račí ještě za 20 K. Podliníci spla
tili 5500 K. Subvencí zemských a státních obdr
želo dražatvo 40.000 (dle revisní zprávy). Připadá
tedy na jeden dvacetikoranový podíl 146 K 62b
subvencí. Pan poslanec Staněk má na avé jméno
28 podílů; vymohl tedy jenom při drožstva ve
Staré Říši pro sebe aejméně tři tisíce tři sta še
desát devět korun 96 hal. as podíly 460K Proto
nebylo panu poslanci Staňkovi křivděno, když ma
bylo vytknuto, že se stará při vymáhání subvence
též o sebe. Zajímavo jest, če družatvo lnáfské ve
Staré Říši jest členem motouzárny v Jihlavě.
Když však družstvo poslalo motouzárně vzorky,
motouzářna ani neodpovéděla a tek byl sám před
seda dražetva vucen prodati svůj len brtoickým
šidům. Tak pomábá pau poslanec Staněk svou
motouzárnoa pěstitelům Inu ve svém volebním 0
krese.“ — A to že má býti práce pro blaho všech ?
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| hrete sevýhodněošatiti9?
Vyžádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní čnabý saslsteleký asdvod©ooubonného sbeší
2 sel. r. 1876.

Sociální besídka.
. Bratrství a svoboda u s06. demokratů.

"Centralistický „Proletář“ dne 27. dubna uve
řejňoje prohlášení inženýra A. Hvurnofa, syaa
bývalého rudého poslance Hrnofa:

„Na Žižkově pořádána dne 23 t. m. vo
ličská achůte dra Šmerala. Po jebo referátě
prohlásil jsem, proč nebyl jsem dosad členem
žádné politické strany, což mi bylo v „Právu
Lida“ vyčítáno; ovedl jsem, že po dobusvých
studií musil jsem se těžce probíjet, sháněje ve
volných chvilkách nějský ten krejcar vyučc
vápím po r>dinách, takže mi nezbylo času na
politickou Činnost, ačkoliv bych mohl — jsa
synem čelného soudruha — dáti se za málo
práce a velký plat vydržovsti stranoo, maje
pro tento případ vzor v celé řadě doktorů,
kteří venou z „vděčnosti“ atranu do záhuby!
Zeptal jsem se potom dra. Šrnerala, jaké sta
novisko zaujímá ku výroka kan.idáta, vnuce
ného okresu, jejž dříve zastapoval můj otec,
Jindř. Hornof; odpověděl do slova (slyšelo asi
300 účastníků) toto: „V příslošných institocích
rozhodovala dle všeho okolnost, že možná není
daleka doba, kdy jednotný svaz sociálně de
mokratických poslanců na říšské radě bade
rozbit a že naši čeští soc. dem. poslanci badoa
naceni z něho vystoupiti ; o Hornofovi zavládlo
asi mínění. že by nebyl v tom případě celý
náš.“ — Ukázal jsem na dalekosáhlé důsledky,
jež tento čin pro proletariát v Rakousku bude
míti, ale dr. Šmeral, kterého jsem pokládal
nejen za střízlivého posozovatele odborových

vyhouv se odpovědi na můj dotaz, snašil se
mne důsledným nazýváním „mladíčkem“ a „stu
deotíkem“ a vyzýváním mého otce, aby bru
táloí mocí, s holí v ruce (!) mne přinutil
k jiným názorům na činy advokátů, kteří u
dávají nyní směr politice českoslovanské strany
sociálné demokratické, poraziti. Konečným
tromfem jeho odpovědi, ve které nakáral ši
kovně předsedovi, aby mně nedal již slovo,
bylo odhodlání, že On, Šmeral Veliký pošle
otci za stranu soc. dem. dopis, v němž bude
na mno žalovat, že jsem se opovážil na Jeho
Majestát vznésti uctivou žádost, jak o výroku
Čeroého soudí a stotožňaje-li se s ním. Bobo
žel, že můj tatík nebude moci odpověděti asi
nic jiného, urž že plnoletému, na něm nezá
vislému synovi nemůže 4 neobce vtloukati ná
sory, příznivé nedůsledné a nezásadní politice
vedecí, českoslovanské strany, tím méně pak
sbožnou úctu k autoritám A la dr. Šueral.
Iož. A. Hornof.“

Takové jednání ovšem jest podivnon pře
dehrou k ráji bodoacnosti, k radé říši nej
vyššího bratrství a plné rovnosti.

Soudružská noezištnest. „Rovnost“ vo
článku „Žoldáci za vídeňské peníze“ píše, že
vídeňětí centralisté, kteří staví ge i proti 68
mostátným dělnickým kandidátůmi proti 6a
mostatnému českému odbořrovéma boutí na
Moravě a kteří se vyslovili proti českým pc
šadavkům školským a koltorním, mají ve svém
programu: „Z Vídně penize bráti, do Vidně
penize nahánětí a Vídeň poslonobati.“

Todíž sami soc. demokraté nyní potvrzují
pravda od nás častěji opakovanou, že rudá
kasa vídeňská byla tolik hltavá na české peníze.

Lidumilnost sociální demokracie. Roka
1880 blasovali soc. demokraté proti prvnímu
zákonu o lichvě. — R. 1881 hlasovali proti zá
kona o dani barsovní, kde se všechny obchodní
machle na úkor lidu ukojí. — R. 1890 hlaso
vmi proti rozšíření barsovní daně. — R. 1894
hlasovali proti zvýšení daně barsovní. — R.
1896 proti borsovnímo zákonu. — R. 1888
protí nemocenskémo pojišťování. — IK. 1884
proti úrazovému pojišťování. — R. 1889 proti
invalidnímu a starobnímu pojištění. — R. 1890
hlasovali proti zákonu o savedení soudu živ
nostenského. — R. 1900 proti zvýšení kolka
loterního a zdanění sázek při dostihách. —
R. 1900 proti zdanění dovozného na lodi dle
obnosu ceny sboží. — H 1900 proti zvýšení

konu o ochraně mladých dělníků, nedělnímu,
klidu a jiným reformním zákonům. — R. 100
proti dani ze šampaňského. — BR.1902 proti
olu z předmětů přepychových. — R 1902 proti
zákonu o řádu námořníků. — R. 1903 proti
novelle o pokladnách nemocenských. — To jsou
některé ukásky z parlamentu našeho a ně
meckého.

UORROODOODODUVU

Velocip dy
jen zaručené jakosti s písemnou zárukou, jskož

1 veškeré součásti prodává v levných cenách

Fr. Vodehnal, Hradec Králové,Velké náměstí 17.

Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle
a levně.
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MasastéčeDra, SDĚŤEDÉALpaztatéy

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v HradciKrálové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Liesánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 96, K 1-10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

ss V HUMPOLCI.

| Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

NOSANONOKENONANONO

LÁTKYsaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostecb.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
řesně k nábytkovým látkám se
odíci 'axo: šňůry, střapce, tře

pení atd. — — — — — —

LINCLEUM,
VOSKOVASÁ PLÁTNA

do konpelgg, lázní, pisáren, účadův atd.

- 19 nejiyvější.conp nabízí firma 
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Veškeré plechové

hudební náskroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji prscované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve EK.J . Satbert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbřadníky. ladičky a
vůbec veškeré had. drobaé potřeby. Strany nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flótny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavná obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za člsté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.
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Přečetná

nejlopšípři :cenáchinojpříznivějšíchidodává

cís král. dvorní a komorní fotograf

J. F. LANGHANS
== Hradce Králové, Adalbertinum. mm |
Velké obrazy od 10 korun výše.|

Skeapiny rodinmě.
Skupiny snoubenců.
Skupiny svatebčanů.

K

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo.
EB „„Wzájemnost“í mm
68“ v Hronově čís. 1986. “U8

Vývoz lněného a modního zboží. —
Dopornčuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Zefíry na košile,
šaty atd., překrásných modních vzorů. — —

MB“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v oeně přes 2) K zasí

láme vyplaceně. 1 balík 40 (B spytků vkusně rozdruženýchza18 K. —
Mřesť.-sociál. podnik!Obdršíte to nejlepší!



soustrub, brousící a lešt.cí :t oj na kámen, pískovcové lomy s ořpravenou zásobou 20.000 m*

velí dobréhoplakoroe,kari prácel u a kam. pro stavby kostelů, ško!,veřejnýchasoukromých budov, pom rusy, ž atd. nahízíP Jan Novotný,
Stanice sor.-záp. dráhy Ostroměř. strojní kamenoprůmysl

v Újezdě Podhorním.Pilu na kámen,
Otěnému obecenstvu doporučuje

Jan Metelka
w Hradci Král.

proti Grandhotelu č. 80.

Ryze český odborn
závod.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní |

v Pardubicích, |
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho-.
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování *

a přezlacování l

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

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních kříšů,

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

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

bez nároku na cestovné.

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

SHP*>Závod založen r. 1898. "i

V,
VARHANYs,
elektro-pneumat., pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší soustavy.

Salonní varhany i v nejmenšímPevedení, taktéž i

všech soustav, vše
HARMONIA důkladněz nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co oejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otaviteletví varhan a harmonií

v Staré Boleslavi.

Rozpočty a návrhy I l —Nejlepší odporučení.

|

t
(

'

zdarma a franko. Záruka pětiletá.

Zařísování pnenmatic. hry a rejstř. ku starším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodučejí a levně.

200000G6606066G66GG066

Špob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

příjímá vklady na kníšky

= za4“ až5%=
úrok a to dle výpovědi,

SEP“ Složní lístky na požádání zdarma. “M

Uhlí nejlepěljakosti |oo nejlevněji. «

Dříve než koupíte

než budete říditi

drátěné ploty a vrata
stavte se u jedi

néhovýrobce:

J. Plockav Hradci Král.
(Pětidomí).

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakoasku veškerých

koslal, paramoniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců n
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru frauko. :

Bez velkoméstské režie ve vlastních dílnách a

ceny až o 20%, než všude jit de,
Jubil. 100 les. trvání a 40 let. vlasíní činnosti.

Adresování vždydoslovné se vyprošuje.

r

58 X (B8D X 689 XX885 X 685xX

Jan Horák,:
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou x
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mojmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Cetná usnání zvláště z kruhůvele-.

um důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
X uluze mého ryze křesťanského závodu za

$ dobu více než třice*iletého působení.
Učňte, prosím, malou objednávku na

ena látkynataláry.

602Ge

X

IXXGBDXEBIXCE3

zkoušku.

Též na splátky bez zvýšení con!

X 6DC3 X663 XG6DXG8 X
GEDXBE63XX

p =
Proě?

je kněžské náprsenka bes háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsonky této odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u náprs. s háčky nutné.

9. nemá-li háčků, neškrábon a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zboším
Hradec Králové, Jiříkova třída.=

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
račiti veškeré kostelní nádoby a

1 a to; mo -rance, kalichy

cibáře, nádobky, 1.énky, pacifikály,svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
atd. své v výroby, předpisám
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí a
v ohni zlatí a ří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

. předměty neb výkresy zasílá na-u
" kázku franko bes záveznosti koupě,

Vše ss porílá posečcené. Prdács ruční,

Skladvoškavýchzlatýchastříbrnýchklenotů,jako:řetězů
pravý,Nbd stá ev teto» jíde z08 pravého

L čínského vědy na skladě.

Stareslato, stříbro adrahokamykupujeza nejv čšíceny

JAM STANĚK,
paalř a olsclour

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

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)ff
n (bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Výprachtisish)

1 doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |'
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
4všech kostelních paramentů,f
Espolkových praporů a kovového náčiní
R Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku jÍ

se na požádání franko zašlou. i

Kupte si tento splo:

Karel|V.jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cens 3 K.

Objednávky vyřídí
Blskupgkákniktiskárna v Hradel Král.

Velkozávod krej=
čovský pro pány
: a obchod soukenický :

zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a ;fran
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CST]| HRADECKRÁLOVÉ.(C

Zal r. 1806. Provádí vo
- Přijímá Ako. ka;itál: | šbaré ba

vklady na K 15,000.000 sid směná“
kníšky vk'adní| Res. fondy:-| sovní obchody.

na úrok K 2,500.000- konttur.

AA b| murázkr:| Směníma
Uhlí, cement,

Na účty dle Prah, vápno, sádra,
ujednání. Jičín, strojní oleje,

- Semily, petrolej a cukr.
- Tarmor, 

Krakov.

Čechové!
Lidový parlament byl po čtyrletém zase

dání předčasně rozpuštěn. Vláda barona Biener
tha odhodlala se ke kroku, tomu protože ne
měla v parlamentě spolehlivé většiny, o utvo
ření její vážně se nestarala a v kritické chvíli
od oposice českých poslanců včasné vyřízení
svých předloh žádala, k čemuž se oposice ta
ovšem nepropůjčila. K těm koncům musela do
spěti vláda, která v neporozumění národnost
ního složení říše k jednostrannosti ba čiréstra
nickosti strhnonti se dala. Vláda, která ve svém
středu strpěla i výstřední živly protislovanské,
ale nejumírněnějším mužům z řad českého ná
roda setrvání v ministerstvu znemožnila, která
na sněmu království Českéhoi markrabství Mo
ravského nečinně přihlížela k obstrakci stran,
jejíž zástupci v téže vládě zasedali, taková
nebyla nestrannou ani objektivní, kdyby to
i sebe častěji o sobě tvrdila. Neposloužila tím
ovšem ani zájmům říše, poněvadž proti české
mu národu vládnouti, jest politikou protirakou
skou a tím i protidynastickou.

Rozpuštěním říšské rady nadála se vláda
sesílení svého postavení, počítajíc s rozeštvá
ním jednotlivých politických stran. Upřímná
vůle prošpěti národní věcí české kázala proto
všem věrným Čechům, aby ve vážné této chvíli
zapomenuli všech vzájemných hořkostí a roz
porů a odpověděli vládě Bienerthově svornou
volbou české delegace a tak ukázali, že láska
k společným národním ideálům dosud nevy
mřela, ale že nás ve vážné obvíli dovedla ve
svorný postaviti šik.

Bohu však budiž žalováno a pro věčnou
pamět přibito, že pro odpor české strany agrární
a pro neochotu strany mladočeské i národně
sociální k dohodě takové nedošlo, ač se o ni
sám předseda Národní rady české zasazoval.
Z tiskových projevů jmenovaných stran vyšlo
na jevo, že hlavní příčinou zmaření svorných
voleb byl odpor proti straně, která pojala do
programu svého také hájení křesťanského od
kazu otoů, české straně křesť.-sociální. Místo
proti nepřátelské nám vládě provádí se v praxi
heslo: Vše proti katolickým Čechům!

Litujeme toho v zájmu ohrožené věci ná
roda českého, ale i proto, poněvadž toto jed
nání jest křivdou na nás páchanou. Poslanci
naší strany v uplynulém období parlamentním
nikdy ni tím nejmenším na národní věci se
neprohřešili, nýbrž ze všech sil pro posílení po
stavení zástupců českého národa na půdě par
lamentní pracovali. Oni první přihlásili se
k Společnému českému svazu, ochotně vstoupili
i do pozdějšího Národního klubu, hlavní dali
podnět ku založení Slovanské Jednoty a při u
tvoření Jednotného českého klubu spolunápo
mocni byli. Za tuto upřímnou a nezištnou čin
nost ve prospěch národa českého věru neza
sloužila si naše strana, aby liberální strany

české proti ní se stavěly, na nepřítele skuteč
ného, vládu, při tom zapomínajíce. Protikře
sťanská zášť, která stanovisko to diktovala,
nikdy ještě národu českému neprospěla, nýbrž
základy života jeho podkopávala. Požebnanou
nemůže býti protikřesťanská tato politická tak
tika ani tentokráte.

Sami tedy jdeme my, křesťanští sociálové
čeští, ve volební zápas. Jediným naším prů
vodčím jest důvěra v poctivou a spravedlivou
naši věc. Chceme pro blaho národa českého
pracovati a dle zásad programu svého napo
máhati k národnímu, hospodářskému a kultur
nímu povznesení lidu, země i státu. Předmě
tem naší péče i starosti nebyla a nebude jen
část národa, ten nebo onen pouze stav nebo
třída, my nebudeme přispívati k rozeštvání
bratra proti bratru, z jedné krve zrozených a
jednu vlast obývajících, nám slovo „národ“
není planým zvukem bez vnitřního obsahu a
smyslu, proto chceme spravedlivý zájem kaž
dého hájiti, kdo prací k hmotnému i duševní
mu blahu celého národa pracuje. Odsuzujeme
třídní štvaní stavu proti stavu a dle zásady
křesťanské spravedlnosti o společné dobro ce
lého národa poctivě přičiňovati se budeme. Jsme
pravou stranou národní v duchu idealních po
litických průkopníků národa našeho, Palackého“
a Riegra. Proto stejně obracíme se k lidu čes
kému na venkově ive městech ačeliti chcéme
snaze všech, kdož rozeštváváním obou těchto
skupin jen nepřátelům národa našeho do ru
kou pracují.

V národním asledn bojovati bude
česká strana křesťansko-sociálÁí za naprostou
rovnoprávnost u všech veřejných úřadů v zemi,
spravedlivé zastoupení v úřadech centrálních a
za odčinění nezákonnéhoa bezprávného stavu,
jímž v našem soudnictví jazyk český z čtvr
tiny království Českého jest vylučován Spra
vedlnost zavládnouti musí i ve školství, aby
národní menšiny nebyly vydávány na pospas
nazákonné a nekulturní zvůle. Konečným cílem
naším, o nějž se rovněž ze všech sil zasazovati
chceme, zůstane plná svézákonnost nedělitel
ného království Českého.

W hospodářském ohledu pracovati
chceme k zákonité ochraně všech vrstev pra
oovních, k odstranění výstřelků kapitalistic
kých, jež ohrožují blahobyt širokých vrstev lidu.
Zejména pak usilovati budeme o konečné pro
vedení starobního a invalidního pojištění pro
dělníka, rolníka i živnostníka, jak to již v pře
dešlém parlamentě poslanci strany naší činili.
Při projednávání nových daní usilovati budeme
o spravedlivé rozdělení těchto veřejných bře
men, aby vrstvy sociálně lépe postavené také
větší měrou na obecné potřeby přispívaly a ze
jména pohyblivý kapitál i bursovní spekulace
aby řádně zdaněny byly.

W kulturním: směru pečovati chceme
o náboženskou výchovu mládeže, proto potírati
budeme snahu těch, kdož o odstranění posled
ního zbytku náboženství ze škol pod heslem
„Volné školy“ usilují. Stejně vzepřeme se sna
bám těch, kdož k odkřesťanění rodiny směřují
a trvati budeme na zákonité nerozvížitelnosti
manželství katolíků; poněvadž tím jen zacho
vání národa a budoucnosti jeho posloužíme.

Věrně stojíme při dědičné dynastii Habs
burské a pracovati chceme pro blaho a roz
voj oelé říše v pevném předpokladu, že tím i
pro blaho národa našeho a rozvoj království
Českého pracujeme.

Vše pro Boha, vlast a krále!
Sami proti všem jsme nuceni jíti v zápas

volební. Ale se štítem čistým jdeme do boje, ne
potřísněným snahou po osobním prospěchu jed
potlivců a zištnosti na úkor politické oti pro
vozovanou. Proti soustředěným živlům liberál
ním chceme soustředění všech činitelů zdra
vého konservatismu i lidovosti, jimž společnou
jest půda světového názoru křesťanského a
snaba, na tomto základě o dobro celého národa

pracovati. výber “|; české strany

ho soolálni.

Insertysepočítajílevně. P
Obnova vychází v pátek v poledne. | Ročník XVII.

Kandidátní listina
strany křesťansko-soclální v Cockách

k volbám do říšské rady.

1.Volební okresy městské:

1. (Praha-I): Dr. Josef Čihák, katecheta
v Praze;

2. (Praha II., dolní část): Josef Mošuta,
ředitel knihtiskárny v Praze;

3. (Praha II., střední část): Dr. Josef Čahák,
katecheta v Praze;

4. (Praha II., zbytek Nového Města a Vyše
brad): Dr. Václav Jirák, tajemník Zemského
svazu bospodářských družstev v Praze;

č. (Praba III. a IV.): Dr. Frant. Kordač,
universitníprofessorv Prate;

6, (Praha VIL): Antonín Hrása, c. k. po
štovní oficiá! a spisovatel v Praze;

7. (Praha V. a VIIL): František Satorte,
úředník v Praze;

8. (Smíchov, vnitřní část): Jose/ Šolle, ban
kovní úředuík nu Smíchově;
, 9. (Smíchovzbývající část, Košíře,V. Břevnov,
Střešovice, Dejvice, Bubeneč, Hlubočepy, Zlíchov,
Vysočany, Podol, Bráník): Václav Hrudka, kate
cheta na Smíchově;

10. (Král. Vinohrady část I.): Josef Vítek,
ředitel knihtiskárny na Král. Vinobradech.

11. (Král. Vinobrady II. část): Anť. Kubeš,
dámeký krejčí na Král. Vinohradech. .

12. (Žižkov, část I.): Jan Krejčí, mistr krej
čovský v Žižkově,

13. (Žižkov, část II.): Jam Švec, tajemník
v Praze.

14. (Plzeň vnitřní město I, II., III.): Ané.
Havelka, kaplan v Pleni.

15. (Plzeň IV., V.): Methoděj Urban, pod
úředník státních drab v Plzni.

16. (Karlíp): Jan Barek, železniční zřízenec
v Karlíně.

17. (Nusle, Vršovice, Micble, Krč): Antonín
Souček, strojvůdce v Nuslích.

19. (Kladno, Unbošt, Kročehlavy, Bercun,
Rekovník): Bedřich Pospíšil, inženýr v Karlíně.

20. (Loany, Libochovice, Nové Strašecí,
Roudnice, Mělník, Slaný, Libušío, Velvary, Kra
lupy n. Vlt.): Arnošt Ol.va, katecheta v Novém

Strašecí.
21. (Mladá Boleslav, Kosmonosy, Dobrovice,

Nové Benátky, Lysá n. L., Mšeno, Bělá p. B.,
Mnichovo Hradiště, Bakov, Tarnov, Železný Brod,
Semily): Josef Vykysalý, obchodník v Kralupech
n. Vlt.

22. (Jičín, Nová Paka, Jilemnice, Lomnice
n. P., Hořice, Nový Bydžov, Sobotka, Dol. Bousov,
Kopidloo): Josef Johm, tkadlec v Jilemnici.

24. (Hradec Králové, Třebechovice, Opočno,
Dobruška, Rychnov o. Kn, Vamberk, Kostelec
n. O., Týniště n. O., Nechanice, Nové Město n.
M, Česká Skalice, Holice): Dr. Framtišek Reyl,
rektor biskupského semináře v Hradci Králové.

26. (Vys Mýto, Choceň, Ústí. o. O., Č. Tře
bová, Litomyšl, Žamberk, Polička, Skuč): Václav
Trávníček, mistr trublářeký v Ustí n. O..

28. (Kolín, Lab. Týnice, Kouřim, Zásmaky,
Brandýs u. L., Stará Boleslav, Kostelec n. L.,
Český Brod, Kostelec Černý, Říčany, Jílové): Jan
Řvec, tajemník v Praze.

29. (Tábor, Soběslav, Benešov, Votice, Jin
dřichův Hradec, Kamenice n. L., Bechyně, Lišov,
Třeboň, Trh. Sviny, Sedlčany): Franitiek Ruda,
obchodník na Král. Vinobradech č. 1130.

30. (Písek, Horažďovice, Volyň, Týn u. Vit.,
Milevsko, Netolice, Hluboká, Vodňany, Protivín,
Bavorov, Strakonice, N. Strakonice): | Franfišek
Benda, správce školy v Liénici.

31. (Klatovy, Domažlice, N. Kdyně, Sušice,
Přeštice, Nepomuky, Stachy, Staňkov Ves, St.
Plzenec, Nyřany, Zdíkov Velký). Jakud Filip,
poštovní úředník v Plzni.

92. (Příbram, Březové Hory, Hořovice, Ho
stomice, Rokycany, Radnice, Březnice, Rožmitál,

Dobříš, Blatná: JUDr. Josef Choc, kandidát advokacie na Smíchově.



88. (Německý Bod, Polná, Hampolec, Chočboř, Přibyslav, Pelhřimov,Pacov, Po . Vl
čim, Ledeč, Hliasko, Trh. Kamenice): Korel Broš,
důchodní v Nuslích.

H.Velobníokresyvenkovské:
84. (soudní okresy:

Nové Btrašecí): Fyaafišek Sratoš, farář v Novém
8 trašecí.

35. okr.: Slený, Kladno: Leopold Havelka,
horník v Příbrami.

36. okr.: Rondnice, Velvary, Litoměřice, Lo
vosice: „Anf. Pech, rolník v Hořeních Počáplích.

87. okr: Mělník, Mladá Boleslav: Frantilek
Srbek, rolník ve Velkém Borku.

88. okr.: Turnov, Čes. Dab, Mnich. Hradiště,
Bělá pod Bezdězem: Josef Hlavatý, obuvník a
rolník v Břesové.

89. okr.: Semily, Železný Brod, Vysoké nad
Jizerou, Jilemnice : Josef Katnar, typografv Hradci
Králové.

41. okr.: Hořice, Nová Paka, Lomnice n. Pop.:
Dr. František Šulc, professor bohosloví v Hradci
Králové.

42. okr.: Jaroměř, Král. Dvůr o. L., Česká
Skalice, Úpice, Police u. M.: Framfišek Šupka,
redaktor v Hradci Králové.

43. okr.: Opočno, Náchod, Nové Město nad
Metují: Dr. Rudolf Horský, farář v Šárce u Prahy.

44 okr.: Kostelec n. Orl., Zamberk, Rychnov
n. Kn.: Josef Novotný, kaplan v Pardubicích.

46. okr.: Hradec Král., Nechanice, Chlumec
n. C: Josef Kvaswčka, rolník a starosta v Bnuko
vině u Černilova. .

46. okr.: Poděbrady, Král. Městec, Nový
Bydžov: WineemcCígánek, katecheta na Kladně.

47. okr.: Benátky N.,Nymburk, Brandýs n. L.:
Alois Švejda, domkář v Libšicích nad Vltavou.

48. okr.: Čes. Brod, Karlín, Žižkov, Nusle,
Vršovice: František Satorie, úředník v Praze.

49. okr.: Smíchov, Zbraslav: Josef Vykysalý,
obchodník v Kralapech n. Vlt.

50. okr.: Beroan, Unbošt, Dobříš: Alois
Švejda, domkář v Libšicích n. Vlt.

51. okr.: Rakovník, Křivoklát, Manětín, Kralo
vice: František Komopásek, dělník v Nižboru.

62. okr.: Plzeň, Blovice: Vádlav Sfastný,
dělník v Praze. ©

53. okr.: Rokycany, Zbirov, Březnice : Franf.
Kovář, starosta v Nestrašovicích.

54. okr.: Příbram, Hořovice: Václav Špaček,
řídicí učitel v Březových Horách.

55. okr.: Sedlčany, Votice, Neveklov, Sedlec:
Vlastimil Hálek, farář v Liboci.

66. okr: Benešov, Jílové, Říčany: Josef
Tomšů, farář a vikář v Zlatníkách.

57. okr: Kolín, Kouřim, Černý Kostelec:
Bohumír Dvořák, inženýr a majitel hospodářství
v Pardubicích.

Čeněk Pospíšil, rolník v Miskovicích.
59. okr.: Pardubice, Holice, Přelouč: Václav

Švare, domkář v Rovni.
60. okr.: Chrudim, Čáslav: Fr. Šabata,

rolník ve Vrbici.
61. okr: Litomyšl, Ústí nad Orl, Polička,

Lanškroun: Dr. Josef Myslivec, advokátní konci
piont v Praze.

62. okr.: Nasavrky, Vys. Mýto, Skuteč:
JUDr. Gustav Maganec, adjunkt fioančníprokura
tury v Praze.

63. okr.: Chotěboř, Hlinsko, Habry, Polná,
Přibyslav: Josef Adámek, rolník ve Vojtěchově.

64. okr.: Německý Brod, Ledeč, Humpolec:
František Šafránek, rolník v Dolním Městě.

65. okr.: Vlašim, Dolní Kralovice: Václav
Myslivec, redaktor v Praze.

66. okr.: Tábor, Mladá Vožice, Soběslav:
Emanuel Jungy, tajemník v Prase.

67. okr.: Písek, Mirovice, Vodňany: Václav
Bambas, rolník ve Svojšicích,

68. okr.: Blatná, Horašďovice, Sušice, Ku
šperaké Hory: Josef Broš, farát v Buděticícn
u Rábí.

69. okr.: Klatovy, Nepomuky,
Antonín Havelka, kaplan v Plsni.

70. okr.: Přeštice, Domažlice, Nová Kdyň,
Horšdv Týn: Josef Kolařík, domkář v Malé Tře
bejcíně.

71. okr.: Strakonice, Volyň, Vimperk, Pra
chatice: Alois Roudnický, katecheta v Žižkově.

72. okr.: Milevsko, Hluboká, Bechyň, Týn
n. Vlt, Netolice: Vojtěch Holamský, rolník v Čes.
Bodějovicích. —

73. okr.: Jindř. Hradec, Počátky, Třeboň,
Lomnice n. Luž., Veselí n. Luž.: Josef Svoboda,
rolník a hostinský v Horní Cerekvi.

74. okr.: Pelbřimov, Pacov, Kamenice nad
Lipou: P. Milo Záruba, farář v Jiřicích.

- 75. okr.: České Budějovice, Lišov, Trhové
Sviny, Český Krumlov: „AntomémSŠechi, rolník
v Hůrkách.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostatiIsevknihkupecívíp. FrantiškaEovorky
vŽilné ulicí a o prodeji novin p. M. Vlěka na

Přikcpech.

Plánice:

Sv. Jan Nepomucký buditolem
národa.

Národové staví svým velikánům pomníky
a národové uvědomělí plní nejlépe vděčnou
povlonost ka svým zasloažilým synům, když
na ně nezapomínají. Kdo by také neotil a ne
vážil si těch, kteří k rozvojinárodního života
přispěli svým obětavým životem a svědomitoa
těžbou hřivny, Bohem jim svěřené? — A jako
kašdý národní celek v památce svých elavných
synů vslésá mocnou oporu v přítomných sá
pasech a čerpá neochvějnou naději pro příští
osudy, tak také i církev katolická pěstěním
úoty ku svatým a mučedníkům Páně utvrzo
vala a otvrzaje dovad své vyznavače na cestě
spásy, v bojích za oskatečnění vznešeného
ideálu Kristova v soukromém i veřejném ži
votě. Čím jsou potomkům starých šlechtických
rodů obrasy předků, tím jsou nám křesťanům
od prvotních dob ofrkve obrazy evatých. Živo
topisy světcův jsou studnicí vody živé, z níž
čerpáme lék a osvěžení pro duši, soavenou
zápasem s vlastními vášněmi a Se sloboa
špatných lidí.

Jestliže národ český může čerpati nad
Šení ku přítomným zápasům o bytí z nezišt
ného. vlasteneckého snažení prvních baditelů
národa v době probuzenské, pak i katolíci
čeští naleznou za oynéjšího běenění proti kře
sťanským ideálům posila v hrdinských zápa
sech národních světců: Václava, Vojtěcha a
Jana Nepomackého. A pozorahodným je i to,
že zmíněná jména národních patronů českých
neobsahojí pouze náboženský program nyuější
doby, nýbrž mají též mocné kouzlo pro zápal
vlastenecký, protože sv. Václav, sv. Vojtěch i
sv. Jan Nepomucký souvisí úzce 8 rozvojem
dějiných událostí České země.

Kdo bude psáti nestranně a poctivě kul
tarní dějiny národa českého za poslední dvě
století, nemůže přehblédnooti význam kalta
svatojanského v probazení národním. Byly
doby v stověžaté Praze, še český jazyk nesměle
8e ozýval v soakromém hovoru v odlehlých
ulicích a tichý zármaotek jako vdovin závoj
obestíral české duše, určené k vymření. Tu
však od počátka století osmnáctého přicházíval
každoročně 16. květen, kdy Praha zastkvěla se
rouchem svátečním, ulicemi pražskými hlaholil
Jazyk český, s kterým lid venkovský z nejdál
nějších končin semí koruny svatováclavské
přinášíval radost, nadšení a život do vychlad
lého srdce království. „Pout svatojanská po
celé století osmnácté s-počátkem století deva
tenáctého zdá se mi býti jakoby nitkou zlata,
vinoucí se trudoou, amotnon naší minulostí.
Přicházeli na brad pražský, k hrobům svatých
patronů našich, k brobu Jana Nepomuckého,
tislcové a tisícové ze všech končin korony
avatováclavské, přicházeli k těm patronům
svým, k tém drahým hlavám, tlícím v chrámech
svatoviítském a svatojirském, povědět, že žije
ještě český kmen, že od Šamavy až po Krkonoše,
od Středohoří až dolů k hranicím rakouským,
od Žďáru až k horám na východě Moravěaky
rosleblým do té chvíle žijí dědicové av. Václava,
sv. Ludmily, sv. Vojtěcba, ev. Prokopa, av.
Jana Nepomuckého a že jim i vírou i jazykem
na všecky věky chtějí zůstati věrnými. Mocbá
ta hlava byla již věkem oakloačna, mnobá byla
jiš bílá jako sníh ; ale do Prahy mosili a masili,
ničím se nedali zadržeti, ani nepohodlím, ani ne
časem, ani chodobou. A jak kanaly jim potom
vráskovitou tváří slsy lítostné, když loučili ce
8 tím chrámem velebným, o němž v dalekém
domově otec synům, děd vnukům a tito opět
potomkům svým vypravovali tolik zajímavého,
v němž odpočívají naši nejšlechetnější králové.
Odcházeli sice se slzami v očích, ale přece
potěšení, že svatí patronové jejích — a mezi
těmi svatý Jan — požeboání mnohé na hlavy
jejich vyprosili a tím požehnáním oblaženi,
vraceli se do domovů svých.“ (Václav Beneš
Třebízeký: „Pravdou k šivotu“ II., 126)

Národu českému vzešlo opět radostné
jitro, Praha stala se opět českou, ale 16. květen
Lestratil svou přítažlivost, nýbrž býval a bývá
dosud dnem, kdy Praha bývá dostaveníčkem
nejširších vrstev národních. Upomínky na sla
vení pouti svatojanské json tak mocné, že
kdykoliv bylo třeba svolati nejširší vrstvy
národní k jakémukoliv politickéma, uměleckému
a vlasteneckémo podnikn, mosili volati je na
den 16. května.

Tím se stalo, že ov. Jan Nepomucký držel
ochraonou raku nad všemi podniky, které čítá
národ Český ko své chloubě, a proto jméno
světcovo srostlo s kaltarními dějinami českými.
Ať jen maně vypočteme význačné události,

které vstoopily v život 16. května od let šedesátých: Byl to avatý Jan roka 1862, kdy
„Hlahol“ s přátelskými spolky poprvé nesl
národní prapory Prahoo na Střelecký ostrov
k ohromnému vzrušení a úžasu veškerého ně
meckého měšťáctva. Roka 1863 byl to první
sokolský slet o sv. Jeně, který adal datum
všem potomním 'sletům a vščesokolskýmslav

nostem, roku 1866 bylo to o av. Janě, kdy
došlo k památným velkolepým demonstracím
ro krále českého a proti králi praskému ač
olik neděl před válkou, o sv. Jané 1867 došlo

kn známéma slovanskéma hnutí, kteréž mělo
v sápětí moskevskou pouť, sv. Jan 1868přinesl
základní kámen k Národnímu divadlu s ohro
mnou slavností, jaké od té doby nebylo, roku
1870 přivedl do Prahy k hospodářské výstavě
Smolka s Potoockýmka známým vyjednáráním
o vatonpení Čechů na říšskou radu a téhož
dne došlo k památnému podepsání deklarace
národu Českého také šlechtou českou atd. A
což teprve ev. Jan posleduího dvacetiletí! Co
vzpomínek ns epochální politické odálosti, co
ejezdů politických, jimiž převeden proad osudů
národa v jiné koleje, co kultorních projevů a
podniků ku povzneseníčeských myslí nad po
litickými oeúspěcby a Škodami. Jabilejní vý
stava zahájena ve doech avatojanských roku
1891 a v těchže dbech i Českoslovanská vý
stava národopisná.

Našli se sice lidé zakrslého ducha a srůd
ných citů, kteří chtěli přetvořiti celou českou
historii a celou nejvnitřejší podstatu české po
vahy, proto skreelili ve prospěch svých plánů
ostavy našich baditelů, proto vatáhli opováž
ivou ruka ji na svatozář nejpopulárnějšího

světce našeho, Pamflety svými zmátli hlavy
neskušené mládeži, štvalí pooliční luzu proti
uměleckým památníkům sovatojaaským, ale
konec konců dožili semi oa sobě pravdivost
životní zkašenosti, že utrhače světlé památky
Jana Nepomuckého stíhá světská hanba. Bes
obleda na tyto hanopisce mosí každý kaltarní
historik uznati, že svatý Jan Nepomucký za
slouží název patrona české moderní kultary a
moderního rozvoje národního. Svátek jeho při
vádí dosud tisíce a tisíce příslušníků národa do
kaitarního střediska českého, o svátku jeho
podáván beze všech agitací pádný důkaz cizině,
že zlatá slovanská Praha je hlavou Českého
království. Sv. Janu Nepomuckému náleží
přední místo mesi baditeli národa. Národní
česká pout k hrobu světcovo nespočívá však
jen na pouhém návyku, tím méně na níském
podvoda, nýbrž má za svůj podklad opráv
pěnou a rozamnou úcta k wuži, který životem
i emrcí svou zaslonžíl, aby ma byla sřisnána
církví korana avatosti.

Obrana.
s ky jest velice zle. Všecky

ty obrovské balíky Ibavých letáků oedovedly
rozvážné venkovany zaslepiti. Velice těžko
iest přelakovati věci, které vidí rolníci v pravé
podobě. (Co ta b.lo na př. fanatického zastá
vání Práška a Zázvorkyl Ale že ty všecky 0
brany, provázené hanebnými pomlovami ža
lobnů, vyzněly na prázdno, to patrao z toho,
že sama strana agrární nyní snaží se oba „od
kráglovati,“ aby vření proti hájení rušitelů
agrárních zásad nestoupalo.

Nyní rosletěly se po českém venkově
nové balíky proti křesť. soc. straně. Kdo to
všecko platí? Snad takovým způsobem chtějí
agrárníci dokamentovati chodobu a strádání
venkova? Neměli by raději za ty obrovské
penize něco poříditi pro chudé domkáře?

Nový leták nasván Pag erovýní plemeny„Zrosdlo <hřesťanských sociálů.“ snešeno
v něm tolik Jší, tolik překroacenin, že jest ve
skotečnosti pravým grcadlemagrární prolhanosti
a fenatismu. Spředeno zde tolik bezcharakter
ních vláken, že se musí uvášlivý agrárník do
duše stydětí za takové „obránce venkova“.
Celá veliká kniha protidůkasů by se dala vy
tisknouti ne svědectví, v jaké fabrice Ihavosti
na hanba čoského venkova byl ten leták ce
steven.

Lže se v něm tak drze, že fanatikové
překrnoojí skutečnost každému průměrné vzdě
lanému Čecha známou. Jen očkolik přikladů!
„R. 1909 zesoal biskap litoměřický — Čech a
klerikální strana a její poslanci nepostarali se
ani, aby jeho nástapoem byl opět Čech“
Učenci agráraí se tedy drze tváří, jako by
nevěděli, še + biskup dr. Schoebel byl Němoem.
Jako by novéděli, že v diecósi litoměřické jest
Němců většina a že stolec biskapský neobsa
suje ani politická strana křest. sociální ani
její poslanci. Ejhle, jak najednou agrárníci do
vedou přikasovati straně „kterikální“ přílišnou
politickou činnost, a3 dříve proti kašdému je
jímo politiokémavystapování tolik brojili l

Jest ještě v čerstvé paměti, jak české ka
tolioké listy obecně odsuzovaly řáděníPárvyho

roti Hlinkovi, jsk sami preláti srdečné do
Čech Hlioku vítali, jak borlivě se bo zastávali
i na místech nejvyšších. Ale leták odvažoje se
arze lháti: „Čeští klerikálové ještě původce
toho všeho (biskupa Párvyhbo) bájili a Slováků

R ÍEY se nezastali.“Nemělibyaspoňagrární poslancitento lslák pro drsou
prolhanosí v celýchdulícich veřejněspálili? Jest liše
nečetli vůbec novin, jestliže ani nevěděli o
jledách Hlinkových v průvodě kněží po Čechách



a Moravě, přece musili slyšeti ka
rodsí in sód-aspoň v pariamentě.Ci smad
i sluch měli voskem zalepený?

Loták ohřívá lež fanatických novin, v nich]

.. peale: jako by byl MyslivecLuegrovi „pobil. reaku“. Dobřejest snémo, jak basoharakterně
listy agrární psaly, še chceme přijmouti ně
meckou státní řeč. Slova „kterouž bychom
mohli přijati“ byla nveřejněna v nesodpověd
vém listě a odporovala krajně officielníma pro
blášení naší strany, jež bylo několik dní před
tím uveřejněno. Proti slovům těm také naše

offclielnílisty ihned ostředrobetonany: Agrárnítisk ohbytl se lačně těch slov,provedl nehorásný
švindi jím, še netolilko avedl slova onoho lista

mn kose, by Se zastřel pravý 6myslaúčel těch slov; als nadlo ještě 6do citovaných
slovvpletl to, 00 v lislétom nasldle,aby ldiha
k dtobům byla ostřejší. Dokázali jsme hanebný
podvod ten v „Obnová“ tak, že agrární tisk
ani slovem se neodvášil odporovati. Přes to
však lež k vůli politickému obcbodo dále opa
koval; a nyní letákuvádí slova la suse falšovaně.
Z toho jest patrno, že prolhanost agrárnická
jest neduhem zcela nevyléčitelným.

Známo, že V. Myslivec vystoupil v říšské
radě v delší řeči proti kartelářům tak ostře,
že je nazval moderními loupešivými rytíři.
Leták všsk odvažoje se peáti tak směle, jako
by byl Myslivec obhájcem nespravedlivosti a
hemižnosti kartelářů.

Docela e drsostí úžaenou leták ohce na
mluviti, že katolíci postavili 80na stranu kar
telů proti řepařům. Zatím však náš tisk peal
proti sgrárním velkořepařům, kteří svým jed
náním arazovali řepaře malé, jednajíce proti
přísnému příkazu samé strany agrární.

Někteří lidé, kteří neměli za sebou ani
část skutečných organisátorů našich, aveřej
nili jisté projevy proti naší straně. Z toho na
jednou leták usuzuje na „čtyři frakce kleri
káloí.“ — Kolik trakcí by teprve musili míti
agrárníci? Alf. Šťastný jest skutečným agrár
ním pracovníkem, ale přece trvá stále proti
agrárnímu vedení v opvsici. A což ině. Radoaě,
Bergmana Zásvorka oPráškem? K tomo všemu
Štastný nejde s Práškem, Bergman nejde
se Zázvorkou, Radouš se nespojil 4 Bergma
nem. Což kdyby nyní řekli katolíci, še jsou
čtyři (rakce právě mezi agrárníky? A měli
bychom k takovému tvrzení více důkaznosti
než agrárníci proti nám. Vždyť na př. Prášek
kandiduje zřejmě prot, agrární straně, Šťastný
projevuje nespokojenosti nyní atd. My všuk
jdeme do voleb epolečně, svorně.

Leták dále lže přes výslovné vysvětlení
o mínění „Selské Obrany“ v příčině redaktora
-Šupky; místo, aby odpověděl na náš důrazný
dotaz, jakou podporu dostávají „Štít“ a „Ob
nova“ od Piova spolku, opakoje dál avé staré
tvrzení jako hluchý atd., atd.

Zkrátka oslá koiba by o těch lžech mohla
býti sopstna jako zrcadlo agrární prolhanosti.
A taková společnost, která způsobem přímo
bescitným obelkává bodrý český venkov, od
vašoje se ještě elibovati epravedlivost, poctivou
politiku; takové apolečnost, která bájils do
krajnosti zištoé dietéře, odvažoje se přicházeti
k domkářům 6 líčeným soocitem, « naučenými
útrpnými slovy. A jakmile dojde k ušším vol
bám, umyje si race Juko Pilát, ehodí roztrp
čenou Škrabočku a s vlídným úsměvem ta
nejhorší českou strana“ bade žádati o hlasy.

Ód husitských a protestantských dob nikdy
na náš venkov nebylo vneseno řádění tak bez
oharakterní jako při nynějším volebním boji
agrárním tiskem.

Nový agrární čviměl. Agrárníci roze
sllají po Chrudimeku tištěný dvojlist s nad
pisem „Katoličtí voličovél“ Hned pod tím jsou
vytištěny dva výňatky z oposičních hlasů proti
křest. soc. straně. Oslovení a první výňatek
jsou uvedeny v takovém spujení, jako by
právé nyní oposiční picatelé mlavili k volič
stvo. K tomu všemu ještě spácháno falšování
a komolené textu, jen aby byli katoličtí voliči
podvedeni. Upozorňujeme na tento nejnovější
podvod všecky důvěrulky.

Nejchudší,nojideálnější strana pro
tikapitaliotická a protibařtipánoká. Ja
kým přívalem rozhořčení dovede Masarykza
sypati ty kapitalisty, « jichž kapes oeproka
kojí poštovní poukázky 8 tačnými obnosy na
etranu realistickou! Tací Čechové jsou bařti
páni, pspučáři, materialističtí kapitalisté.

Ale stále více bobatnouct židé? Ti podla
všeho vuší statisíce jen se sájmů jdeálních,
2 národní obětavosti, = humanity. Jakmile
aspoň jen málo nepříznivě o cesty židovského
kapitalismu zavadíš, haed drufina Masarykova
atává se nervósní a hájí semitské boháče, jak
Ji jest možno. Jen kapitalismos krabů miado
českých a klerikálních jest ©nevlastenecký,
Škodlivý. Boháči tidovští, kteří germanisojí,
jeou kastou daleko hománašjší. Realistický
lov sahřímal hlasem drtivým proti bříšnéma
tmamovu českých fabrikantů — a hned nato
počítal tíše v sákulisí desítikorunové a stoko
rusové bankovky, které ve prospěch vlastoí

agitace politické obdržel od kopitalistů jiných.
BRonlističtí žáci českých bratří vyčítají peníze
kanovníkům, ve skutečnosti notně zreformov
vali hospodářské náhledy Petra Cbelčického
— 8 to tak, že by nyní cbadák Chelčický
opráskl ruce.

Realisté totiž sa nynějšího volebního ob
dobíi rozeslali oběžníky s timto obsahem:
„V nastalých poměrech jest na nás, abychom
sl uvědomili jsk možná nejjasněji, co jest po
vinností naší strany, našich stranníků, oo mo
hou a oo by měli nyní všichni, seč jsou splniti.
Výkonný výbor jednomyslně aznal, že poměry
tentokráte svláště vyšadají, aby strana naše
ce vší energií a s vědomím naprosté natnosti
voleb ae aktivně zúčastnila a prohlásila v ně
kterých okrosích vlastní kandidatury, a aby
čilou agitací zásady strany voličským wassám
byly vykládány. Úspěch těchto kandidatur do
vede však zajistiti vedle schopnosti kandidátů

rávé jen nejůčinnější vytrvalá agitace po 0e

ou dobu volební, která Syladeje velikýchobětía
ma 25 aš 30 tisic K. Žádáme Vás tudiž, vážený
pane, o mimořádoý, značnější příspěvek na
volební výdajestrany, který by byl přiměřený
jednak jejich velikosti, jednak majetkovým po
mérům Vaším Jednotlivci s prašských členů u
psali námjiš po 100,200,800aš 1000K...

A teď jest vážrá otázka, kteří dárci ob
myalili realisty sto- až tisícikoranovými ban
kovkami. „Lidová“ strana realistická jest stra
nou bez lida. Hlásí se k nl hlavně professoři,
někteří úředníci, advokáti a židovští obchod
nici. A Ise se domnívati, še by některý zištný
professor pokrokářský poslal v horlivostí na
agitaci celých tisío korun? Na to jsou pánové

říliš vypočíteví. Zato však židovští kapita
isté platí velice ochotně tačné příspěvkyna

politiko, která prospívá jejích hmotnýmzá
jmům. Dobře se přesvědčili, že peníze vydaná
na tisk a politickou agitaci přinášejí žídov
ským obchodům desateronásobný úrok. Proto

podporají semité 300. demokraty a jiné volnomyšlenkáře co nejvydatněji.Za odměnu se jim
dostáváv těchto společnostech privilegovaného
postavení, což až příliš výzaamně dokazují
denní zkušenosti.

Kdo uavinil ký úpadok
v Bakemncku? Masarykova strana ve svém
volebním provolání (v „Oavětě lid.“ 6, května)
praví: „Účinky špatného bospodaření státního,
neblabých poměrů hospodářských a sociálních,
politické nesvobody a kultarního brzdění, slo
vem, toho starorakouského, aristokratického
a klerikálního zpátečniotví jeví se již v řadě
desítiletí hrozivými číslicemi při sčítání lida,
Pohyb obyvatelstva v Rakousku sa posledních
deset let nenspokojnje; značné stálé vystěbo
valectví a dokonce vylidňování některých krajů
jsou děsivým svědectvím, že Rakousko 80 ne
vyvíjí normálně“

Předně proti jiným státům dení rakouské
vystěhovalectví a vylidňování krajů nějakým
svědectvím „děsivým.“ Na př. v Čechách bylo
r. 1901 obyvatel 6 318.697 a tento rok čítá naše
země 6,774.900 obyvatel. Tadíž přírůstek za
10 let činí 456.612 lidí; to zajisté není cifra
nepatrná. Nadto ve většině zemí rakouských
jest poměraý přírůstek větší. Daleko horší
poměry v příčině té vládnou v zednářské Ita
lii a v zednářsko-rudé Francii. Tam volnu
myšlenkářský „pokrok“ spáchal etrašné hos
podářské a sociální otřesy a zhouby. Proto
také na př. vystěhovalectví z Italie nabývá
obrovských rosměrů a Francie ze sociálních
bouří ani nevychází. Přes to však jest ovšem
potřebí nápravy značné, Provolání prari: „Je,
bohužel, ematova statistinkou ©pravdou, že
v Rakousko obyvatelatvo so živí mnohem nu
dostatečněji nežli v jiných státech.“ Leč provo
lání vybýbá 20 svovnání. Jest totiž známu, jak
veliké sástopy obohóhbožebráotva jsou v Italii
a jak sami učitelé jsou v tomto „pokrokovém“
státě odbývání tak macešskou slmažnou, že
by za ni nechtěl u nás pracovati na regalaci
nebo na poli žádný dělník. Tedy vývoj poměrů
dává tušiti, že zde rozhodně neučiní nápravy
pokrokářští obdivovatelé zednářů italských,
portugalských a francouzských.

Leč provolání se vší emělostí pokládá
(dle slov z předu nvedených) za příčina n 
blahých poměrů hospodářských a sociálních
Blechtu a katoliokoa církov. K tomu jest
ovšem zapotřebí notné dávky smělosti v době,
kdy vidíme, jak právě protikatolická hesla
bídně zkrachovala v ohledu hospodářském a
sociáloím ve státech jiných, kde katolioké
kraby byly politicky úpluě ochromeny. Diktuje
Snad vyšší ceny obilní na barse učkterý bis
kopP Zdražil uhlí některý kněz? Založilo ně
které katolické sdrožení železářeký kartel?
Byly zvýšeny ceny kůže od některé církevní
kongregace? Jest enad něklerý katolický rol
nik millicnářským liobvářem? Hlasovali snad
naší poslanci katoličtí pro nová obrovská bře
mena vojenská? Tedy jen na pravou adresu
Ale provolání obíhá okolo ní bázlivě jako ko
lem žhavé výhně, protože strana podepřená o

moc šidovetva nesmí pověděti, kdo hlavně za
viňoje hospodářskou a sociální krlsi.

Jakým spůsobem stát přicházído hrosných
finančních a sociálních nesnásí, to národům
rakouským důkladně vyložil rok 1871. Ten
kráte vetřeli se do vlády odchovanci židovského
liberalismu. Tenkráte židé na bursách mámili
národy hesly o „hospodářském povznesení.“ A
tak r. 1872 „vypočetly“ bursy, že majetek
v Rakouska se zdvojnásobil. Bylo tudiž na
bursách vydáno za 100 millionů zlatých ao
vých papírů. Nové banky židovské vyrůstaly
jako houby po došti. Zmámení křesťané hrálí
na borsácb na pozvání židů jen což! R. 1872
celý parlament (výhradně německý) sestával
skoro ze samých správních radů barsovních
podniků.

Ioraelský tick slavil hody. Na př. „Nene
freie Prensae“ svými dryáčniokými ioserty vy
dělávala 1000—4000zl. za řádek. Větší insert byl
placen 50.000— 100.000 zlatými. Ve4 měnících
uděleno 7000 koncessí s upssným ale neslo
ženým kapitálem půl třetí milliardy zlatých.
Banky odpisovaly průměrně [4—22 procent
sisku. Tantiemy správních radů vzrostly z 18.
mil. na 5'8 mil. sl.

Jiným taškářstvím byly banky stavební,
v nichž bylo uloženo přes 470 mil. kapitálu,
ale nikoli ke stavbě, nýbrž k vůli chamtivým
spekulacím. Na Štěvánském náměstí byl čtva
reční sáb pozemků placen 700 zl. Zahrada,
dříze koupená za 10.000 zl., byla prodána za
145.000 zl. Dům na Příkopě, jejž stavební spo
lečnost koupila za 400.000 zl., byl o rok poz
ději prodán erára za 708000 zl. Kde jaké
místečko blízko města bylo prázdné, bylo od
akcionářského podniku zakoupeno, načež te
prve byla založena stavební společnost.

Mezi tim dluby říše rostly do úžasné
výčky; kde jaký le3 ještě na koranních stat
cích zbyl, byl vynlazen — prý k ozdravění
financí.

Již r. 18969byly lesy as Ybbsn a Gamin
ga prodány žida Lówyma za 750.000sl., který,
když z lesů zaplatil kupní cena, holé statky
prodal va I mil. zl. Rothechild skoupil maoho
panství za babku, oa jejichě lesích vydělal
mooho millionů.

Konsorcium židů uplácelo úředníky k pro
deji panství. Zbírov byl v Cechachkoupen za
9 mil. sl., a aniž by byla kupní cena složena,
byl prodán povéstnéma Stronsberkovi sa 11
mil. zl. Haličské státní domsiny sakoapeny by
ly od šidů za 3,057.000 sl. a prodány sdělané
za 7 mil. al.

Tak ae cpaly kapsy židovské do rostr
hání, až došlo k neblahóma státnímu krachu,
„Pomohli“ zase židé — ale k vlastníma pros
epěcha. A nyní stát nevybírá obrovské daně
proto, aby platil vóřítelům „klerikálním“, ný
brž masí platiti obrovské millionové úroky
kapitalistickým společnostem židovským. A
přitom se hází lida do očí pleek tvrzením, že
náš stát jest zklerikalisovaný a že jest vyBsá
ván kněžstvem a šlechtou.

Jsou-li volaí myslitelé tolik humánní, at
poprosí své židovské přátele-kapitalisty, aby
snížili úrokovou míru. Israelští bankéři to
mohou učiniti enadno, aniž by zchudli.

Stanovisko strany pokrokové k děl
mletvu. Ve volebním provolání Masarykovy
strany čte se toto velice poučné doznání: „Jame
první česká strana, která vědomě dělnictvo
přenechává sobě samému, právě proto, že plně
uznáváme význam českého dělaíka pro náš
národ.“ — Již dříve jsmo častěji poukázali,
že „lidová“ strana Masarykova jest stranou
bez lidu. Nyní konečně volební provolání po
krokářské ten úsudek jenom potvrzuje. Již
počet skutečných členů strany (celých 1784
v Čechách) jest vášuým dokamentem, že po
celých 24 letech plavby „proti proadu“ pro
samé professory, úředníky a židovské obchod.
níky není v loďce Masarykově pro lid ani mí
stečka. Začalo 8e chytati do sítí realistických
také rolnictvo — ovšem hlavně tenkráte, pokod
šil vážný kritik a pracovník Karban, Jistý
počet rolníků šel za drem Štemberkou —ale
nikoli k vůli straně. lo se akásalo při po
sledních volbách, kdy realisté atrpěli na Žim
berecka porážka tolik ohromující. Zato však
bobatí židé (i ti vídeňští) velebí strana Masa
rykovu hymnickými chvalozpěvy. Snad proto,
žo tato strana jest lidová a ryze národní?

A proč jenom ponechává Masarykova
strana dělnictvo sam? sobě? Vědyť přece po
krokářský tisk rozdává rozkasy na všecky
etrany, spěchá se svou olympskou kritikou
věude. A pouše otázka českého dělnictva by
nepotřebovala vtíravých rad realistických po
lobohů? „Poneoháváme délnictvo sobě saméma.“
Masarykův denník plýtvá velikou kritikou ka
toliků portugalských, poměrůamerických, vlády
raské. Ale české dělnistvo jest najednou mou
dřejší než sociální filosofové raalističtí, zase
dající na univer ejtě. Jedině toto nepotřebuje re
alistického vedení, protože výjimečně jest n.
omylné. A proto ostří kritikové pokrokářší
věnojí se ponze poníženému údivu. Jak si tu



pokrokáři práci dovedli usnadnitil Jestliže

otcovské nejbdělejší péče, ačkoli tak byzantsky
8ov. demokracii pocblebuje, pak se to může
díti jen s dvojího důvodu: baďto jí samostatná,
universitními „ismy“ prohlonbená péče o děl
nictvo na srdci neleží anebo — pokrokáří

ouze 8oc. demokracii (a této výhradně) za
Erat popolarity poslabují, počínajíce si jako
nevolníci milostivých protestanských vrchaostí
se století šestnáctého. Pravdou jest drahé.

Jestliže realistický tábor ponechává děl
nictvo samo sobě, pak jest patroo, že tato

důležitou třídu národa (ovšem z bázně před
radými poblaváry), kteron odbývá paušálními,
frázovitými chvalozpěvy. Vždyť docela sama
třídní strana soc. demokratická neponvechává
jiné vrstvy apolečenské samy sobě. Považajíc
dělnictvo za nejdůležitější část nár.da, sliboje
přes to třídám jioým, rozkazaje, co která jiná
vrstva má činiti. Hledí echvátiti do svých řad
i živnostníky a rolníky. Leč tábor realistický
uchyluje se k vůli politickému obchoda k po
litice pštrosí, jako by všecky karamboly, všecky
styky s třídami měšťáckými dělnictvo dovedlo
samo rozloštiti vždy nejbystřeji a nejsprave=
dlivěji. Ale tu nutno míti stále na zřeteli, že
dělnictvo není kastou obehnanou čínskou zdí,
že rení samostatným státem ve státě, který
by neměl žádného společenského závazko vůči
třídám měšťáckým. Styky jsou zde nejužší a
proto natno je řešíti na základě programu
všenárodního. Nejkomičtejší při všem jest to,
že 800. demokraté tolik často brojí povšechně
proti všem stranám měšťáckým a strana rea
listická dle svého podřeknotí jest stranou mě
šťáckou daleko určitěji, než etrana národně
sociální, křest. sociální a mladočeská. Všecky
tři jmenované strany otázka děloickoau luští
prakticky, oznamují také výsledky své odbo
rové práce. Strana Masarykova však utíká i
před samostatným pokusem, hledajíc sláva
v pouhém kritisování té praktické činnosti a
v komplimentech před rudým táborem. Jsra
elitům ovšem taková realistická Činnost soci
ální úplně stačí; ti potřebají vojska obojího:
měšťáckého i dělnického. Ale 60 tomu řekne
konkrétní logika?

Politický přehled.
Slovinci protiČechům? Teratská „Edinost“

tvrdí, že dr. Šasteršičpo volbách až novstonpí
e klubem slovinské strany lidové do Slovanské
jednoty, nýbrž že se přidraží k Polákům a

jde 8 nimi do vládní většiny. Dr. Šusteršič
bude pak jmenován prvým jihoslovanským mi
nistrem. Zpráva ta jest pravděpodobná, ježto
bar. Bienerth pracuje k tomo, aby Čechy o
samotnil.

Neshody mezí něm. křesť.sociály. Valná část
předáků utrany jest proti dr. Gessmannovi a
dr. Weisskirchnerovi, jimž vyčítají, že zradili
poslední vůli dr. Luegra. Dr. Weisskirchner
má býti donucen, aby respektoval vůli zakla
datele strany. Ovšem dři Weisskirchnor a Gees
emann jsou vládní lidé, kdežto dr. Luegr měl
plně volnou ruku.

Následník trůnu v Pešti. Náhlé povolání
následníka trůnu do Pešti jest vysvětleno, Cí
eař odjel již z Peště do Jedlové a v Pešti u
sídlí se následník trůnu se svou rodinou a
bude za císaře vykonávati representační po
vinnosti. Lékaři totiž nařídili ofsaři co možná

největší klid u šetření se. Bade tedy následníkpu udileti všeobecné audience a sastupovati
císaře i při dvorních hostinách a slavnostech.
V poslední však chvili se tyto zprávy vy
vracejí.

j min. Híoronymě zemřel 4. května
ve stáří 75 let. Byl roshodným stoupencem du
alismu a zásad Deakových. Ministrem byl ně
kolikrát, naposled obchodu. S ním zemřela
v Uhrách jedna z největších kapacit z obora
národního hospodářství.

Uherští rolníci proté bursevnímu obchodu obí
lm. Na rolnickém ejezdu v Budapešti vyzvána
vláda, aby splnila závazek, jejž vzala na se při
jednánís rakouskouvládouovyrovnánía před
ložila sněmu předlohu sákona na zrušení blan
kotermínového obchodu na peštské burse.
V Rskouska byl přislošný zákon již dávno
schválen, ale působnost jeho byla málo účinná,

něvadě spekulanti utekli 86 na peštskou
ursa a z té řídili ceny obilí. Uherští státní

občané musejí uherské vládě důrazně přípomí
nati, aby plnila závasky, ješ na sebe při vy
rovnání vzala vůči Rakousku.

Arcivipoda Jan Saleator — Jan Orth —
dvorním úřadem soudním prohlášen sa mrtvého
a sa úmrtní den prohlášen 21. červenec 1890.

Anarchistické spiknutí ve Francii. Revoluci
onáři, ponejvíce známými anarchisty — kteří
vynikli již ve známé železniční stávce, v od
pověď na přísný postup policie due 1. května

usneseno pořádati pomové atentáty oa minist.
předsedu Monise, policej. presidenta Lépina
a j. Příkladná Francie osvětlena v nové slu
dějské afeře. V ministerstva orby přišlo se to
ti na defraudace v obnosu 1 mil. franků.

President Fallieresdlel návštěvou na krá
lovském dvoře v Braselu. Král Albert ve svém
přípitku kladl důraz na dobré styky s Francií,
uvláště na poli obcbodoím a hospodářském.

Kuliurní boj v Portugalsku. Patriarcha, tři
arcibiskupové a osm biskopů osnesli se ozná
miti vládě úředně, že nemohoa dáti svůj sou
hlas k rozluce státu a církve a papež dal také
souhlas s odporem portugalského kněžetva
proti platům ze státní pokladny.

Povstání v Albanié. Albáncům přeje válečné
štěstí. Nejen že odolávají a ubajují evé posice
proti tureckému vojsku, nýbrž způsobojí ma
veliké ztréty a z Cařihrado nestačí vláda ani
posily vysílat. Desertéři z tureckého ležení
potvrzují v plném rozsaha úspěchy povstalců
v posledních bojích a d.dávají, že bude těžko
povstání vojskem potlačit. Mezi zběhy jest
hodně křesťanů, kteří jako křesťané byli vy
dáni asvůli mobamedánských vojáků u byli
beztrestně pronásledováni a týráni. Povetalci
přepadli a pobili celý prapor pěšího pluku
čís. 58.

Situace v Maroku. Najednou posílá i Špa
nělsko silné oddíly vojenské do severního Ma
roka. Tím Spanělsko počíná ploiti hrozbu vy
slovovannu Španěl. tiskem, že v případě bran
ného zakročení Francie v Maroku zakročí Špa
nělsko také, Franvie, nechce-li vyvolati diplo
matické zápletky, mlčí a dává soublas, aby
30.000 španělských vojáků obsadilo důležité
body v Maroka. Francouzové drží Fez a Špa
nělové míří na Tatuan. A ke všema ještě Ně
mecko vysílá do vod marockých tři křižníky,
jež mají křižovati před západo-marockými pří
stavy. Naposled ze všeho ještě povstane evrop
ská válka.

V Meriku zuří dále boje povstalců s vlád
ním vojskem. Vedle tobo i různí dobro
druzi pouštějí se v boj na vlastní vrub.
President republiky Diaz své odstuapení od
daloje, ač vůdce povstalců Madero a jeho ar
máda prohlašojí, še boj zastaví jen po odstou
pení Diazově.

Proti Číně. Mezi Raskem a Japonskem
došlo k úmlavě o společném postupu v Man
dšarska proti Číně, v které to zvláště bouří
proti Rusko.

Zprávyorgan.a spolkové.
Kostelée mad Orliei. Zdejší katolická

jedoota pořádala 20. dubna t. r. zábavný večírek.
Nejprve měl poučnou a časovou přednášku vdp.
předseda jednoty Ant. Kaška, děkan, o Panně
Orleaneké (Jeanne d'Ařc), která s nevšední po
zorností a zájmem byla poslouchána. A není divul
Vědyt vdp. děkan místrným způsobem a velice
poutavě vylíčil význam prostinké dívky v dějinách
Francie. Slovaohnivá jímala ardce všech přítom
ných. — Po přednášce byla sehrána jednoaktovka :
„Jeden s nás se musí ošenit.“ Všichni ochotníci
savděčili se obecenstvu svojí routinou, kterou aka
zují při každém vystoupení na jevišti. Dík jim
budiž vzdán, zvláště vlet. al. Faltysové a Marková,

Jakož i Vlet. pánům Záleskému a Tošovskému|esmíme ani opomenonti dík vysloviti budebaímu
kroušku „Allegro“, který svým novým programem
přispíval k obveselení tanečníků. Jest patrno, še
vletp. Fridrich dobře rosumí svému odboru a bor
Jivě ovičí mladé budebalky. Vědy chválí si účast
níci naše zábavy, pořádané katolickou jednotou.
Říkají si mezi sebou: „Tam jest to krásné, tam
Jest to upřímně.“ Nechť tedy prospívá katolická
Jednota a podává svým členům stále mistrnější
poučení a zábavu |

Zprávy místní a z kraje.
Generální visitaco a sv. biřmování

ve vikariátu pardubském. Dne 10. května v pon
dělí zavítá J. E. njdp. biskup dr. J. Doubrava
do Opatovic, v útorý 16. května do Třebosic, nato

přeradoní generální visitace až do 21. května,y počne ve vikariátu tratnovakém.

Zprávy diecósmní. Ustanovení jsou pp.:Emanuel Savrda,administrator za faráře v ychm
burku, Jan Král, administrator za faráře v Such
dole, P. Coelestin Salfický, O.S. B. alošil knno
pickou spomsipro faru v Polici n. M,, Jos. Bedrna,
administrator v Ličně, za kaplana do Častolovic,
Václav Masač, koop. v Oubislavicích, sa koop.
do Libštátu, Jos. Dabec, kaplan sa administrátora

v Chronstovicích,lepáo Dovrtěl, kaplan v Brasdýse, za kaplana do Žamberka,Ant. Mikan, kaplan
v Žamberku, za keplana do Brandýsa n. Orl., Jos.
Pácal, koop v Borové, za oxcurrendo-administra
tora v Telecím. Na odpočinek vstoupil p. Aug.
Richter, osobní děkan v Chroustovicích, Václav

Havla, farář v Pěčíně. Uprázdalla se fara v To
lecím, patron náboženské matice, fara v Obrou
stovicích, patroo kuíže Tharn-Tax's, fara v Nové
Vej, patron Alois Mixi, fara v Pěčloě, patron
náboženská matice, vesměs od. 1. května 1911.

Načekandidatury ze Hradecko. „Osr.
Lidu.“ napsala dne 8. t m.: „Dovídáme se, že
klerikálové dosud nejmenovali svého kandidáta
proto, že již v prvé volbě odevzdají většinos blasy
kandidátovi kartela dru Fraotovi. Nechceme zprávě
té věřit.. “ — Vždyť jí také může věřiti jen
volič takový, který pozoruje volební ruch někde
se Saturnu. V „Obnově“ byla problábena kandí
datura dra Reyla do 8. t. m. již dvakrát, v ji
ných listech vícekrát. Vědyť jsme měli r. 1907
daleko více hlasů než mladočeši; a proto naši dů
věrníci z okresu 24. rozhodné se usnosli na kaa
didatuře samsstatné, Nabídli kandidatura jedao
myslné dru Reylori, o némž vědí, jak velmi
pečlivě svláště o živnostnictvo se stará. —
Zato však při nynější neočekávané tísni Drtinově
tronsí se správy Om>žaém překvapení veřejnosti
při prvých volbách od soc. demokratů. Na Mo
ravě v okrese Maserykově jest již povas rudá
alliance a pukrokáři hotovou věcí. Kdo ví, zda
právě 800. dem. Hradecko neposkytne nenadálou
odměnu sa to, že na Pardubska odevzdají roslisté
bned při prvé volbě blasy soc. demokratovi. —
Za venkovský okres 40. kandiduje nušinec Josef
Kvasnička, rolník a starosta v Bakovioě. Všichni
rolníci a děloíci dobré vůle, kteří ho znají, vítají
kandidaturu tu s největší radosti. Dělníci © „Práci“
odporočají vřele svého zastance Kvasničku.

fSvatojanská pobožnost při zdejším
kostele sv. Jama Nep. v biskupskémsemi
náři zdejším bude se konati tímto pořádkem :
V předvečer svátku v pondělí dne 15. t. m. bude
o 5. hod. odpol. kázání a po něm zpívané litanie
s požebnáním. — V den sv. Jena budou salou
Zeny tiché mše sv. od Ď. hodiny raaní až do 8
hod.; v 8 hodin bude kázání německé, po kterémě
savítá sem processí s biskupského chrámu Páně
sv. Ducha, načež bude sloužena tichá mlo svatá,
ak zv. „dovátá“. Slavné slažby Boží počnou o
desáté hodině kázáním českým v kostele, a bude-li
počasí příznivé, také venku před kostelem. —
V ostatní dny této oktávy budou slouženy měe
svaté od hod. 5. až do hodiny 8.; ve středu a
v pátek bude ještě v 8 hodio poslední mše svatá,
tak zvacá „fundata“. V pátek bude sloužena 06.
hod. ranní mše svatá za —Mari: Schlanfovou a
v sobotu v 6 bodin reguiem za 1 Janas Teichla,
býv. rektora a kanovníka; po obou mšíchsv. bade
rozdávána obvyklá almažna za soámých podmínek.
— Odpolední pobožnosti badouse ko
pati takto: V den sv. Jana ve 4 hod. kázání, po
němlitanie s požehnáním; ve všecky pak ostatní
dny oktávy bade tatáž pobožnost o půl šesté ho
dině a ukončí se v posledaí den oktávy, v úterý
dne 23. t. m. spěvem ambrosianským: „Te Doum
laadsmus.“

Bankovní zprávy vydávanéČsskouban
kou přinášejí ve svém květnovém čísle následu
jící články: Cedulové banky, Védecká methoda
ukládání peněz, Mayerův finanční plán, Obchodní
kalendář atd. — Bezplatné pravidelné zasílaní
tohoto listu možno si sajistiti přihláškou u České
banky (Václavské nám. č. 32.) a jejích filiálek
v Hradci Králové, v Liberci a na Smíchově.

KE komcert filiharmomie zdejší možno
nasvati zdařilým. Do orchestrálního programu po
jata čísla obtížnější než při loňském vystoupení
a přece schrána hladce, svižné, dík obratnému
dirigentovi p. Cvachovi. Výběr komposic byl ú
čelné volený. Některé drobné technické poklesky
nedovedly znatelně oslabiti celkový dobrý dojem,
takže obecenstvo sledovalo čísla orchestrální s pl
ným uspokojením a pochvalou. Připomeneme-li, že
p. dirigeotovi popřán k nacvičení čas poměrně
velice krátký, tím spíše prohlásiti dlužno, že ae
opět velmi dobře osvědčil. Spolupůsobení p. ka
polníka Mádia a jiných členů vo enské kapely
bylo vítanou podporou k produkci harmonicky
komplikovaných čísel. Bylo by si však přáti, aby
ochotnický orchestr i početností mohutněl. U nás
mnobo lidí ge hudbě učí, ale velmi malý počet
vytrvá. Filharmonie jest dobrou výchovnou ško
lou, a proto malé oběti, přinesené v zájmu vět
šíbo uměleckého celku, nesou veliký sisk. Nád
herné orchestrální skladby domácí i cizí množí
se tolik, že by se hudbě tohoto. rázu mělo věno
vati aspoň tolik pozoroostí, jako v idylických le
tech šedesátých. — I volba spěvných komposic
byla šťastná. Ačkoli provedení nezískalo si takové
nadšené pochvaly jako orchestr, přece výkony
svědčily o borlivé píli « uměleckém procítění ú
činkujících. Obecenstva dostavilo se tentokráte po
měrně málo. Přičítáme to okolnostem zovnějším.
Odklad komoertu jest také jednou z příčin. Jen

rr m dráse aastompenése zdvojenou horlivostíe
Návěští. Dne 15. května bude se veřejnou

dražbou pronajímati aklizeň trávy na pozemcích
sa Labem, počínajeod obch. akademie, kolemStřel
nice, a od erární silnice na sover aš k želoznič
nímuamostu přes Labe. Schůzo účastníků v 8 h.

ráno u cbch. akademie. — 23. pěn pronajmese akliseň trávy na pevnostních kolem
města. Schůzka u Grand hotels v 8 hod. dopol.



Městská reda v Hradci Královéučinila
dne 8. května 1911tato nanesení: Vydá se kance,
slož-pá p. Vác. Hejcmanem. malířem, tomuto,
ješto doba ručení su prácí malířskou v kapli obec
Bých škol jíe provedenou uplynula. — Zpráva
technické kanceláře o projektech Vodního draž
stva pro úprava Plačického potoka vzata byla na
vědomí. — Panu J. Vocelovi, majiteli botelu „u
"Černého koně“, povoleno bylo postavení stolů před
botelem za obvyklých podmínek. — | Béře se na
vědomí, že c. k. místodržitelství v král Českém
povoluje zřízení vojenské plovárny dle projektu.
sdělaného Zemskou komissí pro úprava řek, v rámci
budoucího regulačního projektu jit vypracovaného,
Da pravém břehu Orlice mezi km 16 a 17 na
pozemku obce č kat. 164v Hradci Králové, a tím,
že event. odvolání na c. k. miniaterstvo orby od
kladně působiti nemá. — Udělen byl imořádný
příspěvek na pobřební výloby Job. Chládkové,
vdově po lesním děloíku na Novém Hradci Král.
— Vzat byl na vědomí výkaz pokladniční hoto
vosti ze dne 1. května t. r.

Jmenování seudeů. Presidentkrajského
soudu v Chbradimi Augustin Mašek jmenován
dvorním radou a presidentem krajského sondu
v Hradci Králové, rada sem. soudu dr. Jos. Holý
v Hradci Králové presidentem v Jičíně; rady vroh.
sem. soada jmenování radové zem. soudu Jarosl.
Umlauft v Kotné Hoře pro Hradec Králové, Jos.
Fajerer « Hradci Králové; rada sem. sonda Jan
Svoboda v Kutné Hoře přeložen do Hradce Král.

Jmenování. Dosavadní pokladník zdejší
Záložny p. Jan Císeř u příležitosti dokončení
10leté služby jmenován byl řiditelem ústavu to
hoto. — Ministr kulta propůjčil ačiteli hudby
p Stanislavu Dobšovi na zdejšímpneda
gogiu tital professora.

Výstava polských malířů, illustru
jících dila Sleniiowiezova, otevřenabade
v úterý, dne 16. května v Adelbertinu ve pro
spěch obecné kuchyně v Hradci Králové. Výstava
spojena jest se slosováním vystavených originálů
a alb illustrací k jednotlivým dílům Sienkiewic
sovým. Vetupepka za jednu korunu jest současně
losem a bude slosováno 6 originálu a 94 alb.
Ceny originálů jsou K 250, 120, 100, 70. s 50,

„alba mají cenu po K 3 až 6. Předprodej vata
ponek s ochoty převsali vějobní hradečtí knib
kupci. Výstava otevřena nepřetržitě od 10. hod.
dopolední do 6. bod, odp.

Ve prospěch Ú. M. Š. bylo místními
odbory při voličské schůzi, konané organisací spo
jených stran národaích dne 380. dubna t r.
v městském divadle Klicperově, vybráno ma „očí
tacím penízi“ celkem 846 mincí a to: K 12, dva
cetihaléřů 130, desetiheléřů 278, dvoubaléřů
408, haléřů 18, celkem 74-14 korap. Doporu
čuleme i jiným odborům matičním, by příležitosti
voličských schůzí vetšinou četné navštěvovaných

užily k vybírání dobrovolného vstapného, čímž
Y te zajisté zdroje ve prospěch Ú. M. Š. saačně

rosmaožily.
Spediční doprava stanice Hradce

Erálevé. (Dokončení.) Výhody této dopravy
spočívají nejen v přesné a pravidelné dodávce
zboší a depory poplatků avisních, nýbrž zvláště
v rozšířeném ručení, které sdo dráha oproti
p. t. obecenstvu převzala. Jak známo, jest dráha
povinna dopravním řádem stanovenou dodací lhůta
u veškerých zásilek sachovati, s při překročení
téže přiměřené odškodnění vyplatiti i v případech,
kde zájem na včasném dodání pojištěn nebyl a
když příjemce žádné škody prokázati nemůže.
Dříve vyplnila dráha svou povionost v tomto
obledu, když před ukončením dodací lhůty zboží
do stanice došlo a adressátem přejmuto býti mohlo;
stačilo tadíš, došlo-li poslední hodinu před vypr
šením lhůty do stanice. Nyní jest dráha poviana
během dodací lhůty sboží až do skladiště adres
sátova dopraviti, aneb náhradu za oposdění platiti.
Další změna nastala stran račení za poškození
Sásilek a úbytek zboží. U adreasátů, kteří ci zá
silky « dráby sami odvážejí, aneb soukromým Špe
ditérem odvážeti nechají, končí veškeré závazky
dráby, z dopravní smlouvy vyplývající tím oka
mžikem, kde zříseneo adressátův neb špeditérův
p? vyplacení poplatků sboží na nádratí převezme.
Risiko další eilniční dopravy spočívá na adres
sátovi. Při službě dopravní ručí dráha i dále za
veškerá poškození, která by až do uložení ve skla
dišti sřízenci dopravního podniku přivoděna byla.
Bezvýsledným zůstává vymáhání náhrady oproti
dráze za poškození neb ztrátu, které teprv po

přjmau sboší objeveny byly a kde se nedá více
matatovatí,zda-lí úbytek neb poškosenípornoběhem dopravy železniční nebo povosní. Tétozá

vadě odpomoženo jest dopravní slnšbon, kde ka
ždému adressátu dána mošnost, zásilku ovobně
důkladně obledati, ještě u přítomnosti zřízemců
dopravních bez výlob převášiti a sbledá-lí úbytek
neb poškození zboží, pošadovati buď sepsání pro
tokolu ku sjištění těchto sárad, aaeb příjem po
Škoseného sboší vůbec ještě odepřít. Doporučuje
ve tudiž, aby obecemstro tohoto výbodaého zaří
sení ku svému vlastníma prospěchu 00 nejvíce

poušívalu. “Ústřední lek něršování v

lečných pomni ů zroka 1866 v Čecháchpořádá Fádavuvalnou bromadu v neděli dne 14.

května 1911 o 9. bod. dopol. v Hradci Králové
(Grandhotel). Program: 1. Zprávy výboru a elce:
a) jednatelská, b)technického referenta, c) p
kladní. 2, Zpráva roevisorů účtů. 3 Usnesení o
udělení absolutoria za rok 1910. 4. Volné uávrby.
Nesejde-li se v arčenou hodinu dostatečný poťet
členů, odbývá sa o 10. hodině dopoledaí nová
valná hromada s tým programem bez ohledu ns
počet pp. účastotků. Výbor.

Vyhlíška. Dnem 5. května počínaje zapo
vídá se mimodovolenécesty achodníky na hradby
a pozemky pevnostní vůbec vatapovati, tráru na
nich dlapati, neb jinak je poškozovati.

Úmrtí. V Praze zemřel velkoprůmyelník
Jos. Bromovský, epolečník známé firmy Bromovský,
Měrky a Sobr, strojírny v Hradci Králové, nyní
přosiden: © správní rady Pražské akciové atro
Jirny. Mnoho strojních sařízení cukrovarů v Če
chách, na Moravě, ve Slezsku a v Uhrách po
chází z továren jím řízených. Pochází z rodiny
chudé v Nověm Bydžověa jen vlastním přičiněním
povznesl se k tal vypikajícímo postavení. Pohřeb
konal ge ve čtvrtek na hřbitov Vyšehradský.

"Zálošna v Hradel Králové. Výkaz
zs měsíc duben 1911. Stav vkladů počátkem mé
Blce X 1,762.9C6, vloženo během měsíce K 100.113,
vybráno během měsíce K 110.298, stav koncem
měsíce K 1,732.721. Stav půjček počátkem měsíce
K 2,608 640, půjčeno během měsíce K 192.300
splaceno během měsíce K 162923. Stav koncem
měsíce K 2638017. Počet účtů 3884. Resorvní
fondy K 205.332. Závodo podíly K 88682. Po
kladní obrat K 1,148.083.

Středolabský kemitét pořádávalnou
hromadu svého členstva, jež se bade konoti v ú
terý 16 května 1911 o 10. hodině dopol. v mlet
nostech obchodal a živnostenské komory král.
hlav. města Praby dle následujícího programu:
1. Čtení protokolu minulé valné hromady. 2.
Zpráva o činnosti spolkové. 3. Zpráva pokladní.
4. Zpráva rovisorů účtů. 5. Volby členů výboru,
předsedy, 3 místopředsedů, jednatele, pokladníka
a revisorů détů. 6. Volné návrhy.

Na odvrácení gormanisace čoských
ditek dolneorakouských přispěl v měsíci
únoru 1911 spolku „Komenský“ ve Vídni III./3.
Strohgasse 45, jenž vydtžaje nyní 5 obecných
škol, 5 jazykových škol, 8 opatrovny a školu po
kračovací, politický okres Hradec Králové: Do
břenice. C. k. poštov. úřad « číst. výnosu plesu

t. úřed. a ařízenců 10 K. — Hradec Král. Fr.
aryška 1 K, Odbor Č. 0. B. 21 K, Okresní

výbor 100 K. — Hrádok u Nech. Vzděl. jednota
„Třebízský“ = plesu Tornovských 2:40 K. — Ne
chanice. „Sokol“ 6 K. — .jrovátka. Zřízenoi v cu
krovara 6 K. — Třebacbovice. Fr. Hemelík, část
výtěžku z plesu dělníků zámečnických 10 K.

Kandidátu strany agrární p. Hymn
kovi Srdinkovi. (Z řad venkovskéhovoličstva
okresu 45.) Proč postavil jste ae, pane kandidáte,
po bok zástapcům německého velkokapitála proti
Českému «nězi, pracujícíma na obranu České půdy
a milého rolnictva? Proč jste se ho nezastal,
Vám bylo roshodovati o pronásledování táhož
kněze v místní čkolul radě a o zástapci onoho
kapitálu, s nímž držel správce skoly? Když sa
rozvinil v jednom místě Vašeho volebního okresu
mezi českými domkáři a cizím kapitalismem boj,
pokrokový tisk horlivě znetával se zástupců ci
ziho kapitálu. A tisk agrárol zachovával klid. A
psk máme věřiti, še agrární strana má opravdo
vou útrpnost se ematoým losem malorolnízů a že
jim chce upřímně pomáhati Teď před volbamí
teprve přicházejísgrární boháčik domlrářůma po
klonami a velikými sliby, protože potřebají dom
kařských hlasů. My však již ty manóvry a jejich
účel dobře známe.

Třebechovice. Pokrokářijson všude na
sohůsích stejně sdvořilí. L ského roku konal a
nás dr. Drtina achůsí a pokrokářský její před
seda občan ČC. uděloval slovo hlásíčímu se řeč
níku doslovně takto: „No tak se vymáčkněte [“
Potom žes pokrokáři nezanesli do naší společnosti
inteligenci a olaěný voličský způsob! V miuulém
„Ratibora“ ostře strhal pokrokářský účastník soc,
dem. květnové oslavy soc. dem. řečníky, kteří po
prvé opovášili se dotkoonti nedotknutelné modly
sokolské. Takhle kdyby soc. dem. vynadali vý
bradně jenom klerikáiům, dům nenáviděného lé
kárníka polili železitou barvou, o půl nocí nale
pili oa nároží ulic sprosté pamflety, klerikálům
vynadali „bambal“ a pod. inn, to by nebylo nic
sprostého a odsouzení hodaého, to by byl ještě
výzoamný projev protiklerikální. — Není hned
tak drahého člověka, na kterého by měli huma
nitní pokroltáři svrchu, jako na mlyaáře p. Hájka.
A proč? Nepřísahá oa pokrokářský koran, užívá
svých práv, která zákon dává každému jednotlivci
a mopozdravaje „u vrbiček.“ Zaičiti ho, sničiti,
je jejich přešlechetné heslo. Ločaš dosud veškerá
jejich «naha, aby mu nějským sáludným spůso
bem přivodili hospodářskou katastrofa, selhala.
A doufejme, že i selže tentokráte. O věcise ještě
v tomto listě blíže zmíníme. — Město naše až
do posledku bylo vérné dru Riegroví a jeho po
lítice. Před čtybmí lety před volbami byl ta ns
výskamné cesté dr. Sláma, ale sbledal, že tu již
maobo nepopadne a nepopadi. Nyní zde byl svo

bodomyslný kandidát dr. Franta, a i ten shledal
totáš. Kam se od nás poděli mladočeši? Jest to
zvláštní psychologický zjev v Čechách, co jeden
agilní pokrokářský agitátor dovede| Soustarsou
drobnou prací dá 88 celé masse jiný politický
směr a diktoje a udává tón, že toho ani poslední
mladočeští mobykání nepozořají, jek oa místo
„Národních listě“ všude nastolen „Čas.“ Opako
jeme: Jak dr. Sláma, tak sal dr. Franta mnoho
u náe (ostatné jako Drtina) nepořídí. Bajo.

Jeho Exe. mefáp.bískup v Holicích.
Letošní velikonoční avátky zanechaly maobéma
po celý život nejlepší upomínku, nebot po 12leté
přestávce poskytouts byla osadníkům města Holic
možnost spatřiti vrchního pastýře, jďně právě na
velikonočaí Boží Had odpoledne k nám zavítal.
Již četné přípravy byly spoleblivou zárukou, že
uvítání J. E. bude vzdor všem nepřátelským
nástrahám impasantní | Uvítání bylo slavnostot
a to nejen snad se strany místalho duchovonstva,
ale všeho c. k. úřednictva, četného občanstva,
orgaaisovan. dělnictva, školoí mládeže a městské
rady, která mejíc v řadách svých muže opravdu
vzdělané, jemného, uhlazeného chování, veškeré
urážlivé pozaámky místaích židovských pokrokářů a
jich pomocníků prostě igaorovala a tak občanstvo
místnímu dobrým příkladem slušného chování
předcházela. Ačkoliv příjezi J. E. teprve na půl
6. hod. odpoledne byl ohlášen, sbromáždilo ge již
po 4. hod. u chlapecké školy četné obecenstvo,
aby svému duchovníma vrcholma pastýři již při
jeho příchodubold úcty a oddanosti na jevo dalo.
Přesně v ovedený čas za zvuků papežské hymny,
nehrané místní úplnou kapelou pana Č. Holaba,
sestoupil J. Exe., aby přijal výraz úcty vldp. vi
káře For. Zajíčka. Poté jménem přítomné městské
rady vyslovil ordečný projev upřímného uvítání
starosta města pau JUDr. Hofmaa, dále za úřed
nictvo pložil poklonu c. k. rada a přednosta o
kresního soudu pan Šklíba a za dělnictvo depu
tace mistaího organ. katol. spolku. Mocným do
jmem nejen na oejdp. biskupa, ale na veškeren
zástup působila prostoardečná, pěkné akcentovaná
uvítací řeč místních školáků: Vaníčka, Kašpara a
Hybského i žákyně Jany Šklíbové. J. Exc pan
biskup, obklopen jsa zástopem malých dražiček,
bloboce byl touto neočekávanou pozorností dojat
a se slzou v oku děkoval všem, žehnal zástupu,
ba pamětliv byl i maló drobotiny od matek na
rukou nesené. Toto jednání J. E. působilo moc
ným dojmem. Po těchto uvítacích projevech ode
bral se průvod za hlahola svonů a hudby špalírem
školní mládeše do chrámu Páně, kde J. E. vě
řícím kázal a požebnání udílel.

Jeho Excellence mjůp.biskap dr.
Josef Doubrava v Pardubieich. Dne30.
dubna t. r. přijel do Pardabic ndp. biskup králové
hradecký, aby tu uděloval svaté biřmování a vy
konal generál. vísitaci. Jeho příchod byl přímo
slavný a uvítání bylo velikou manifestací. Maraé
bylo všechno štvavé počínání a všecky jízlivé ú
směšky před příjezdem ndp. biskupa slomyslné
kolportované tiskem i náhoočími protichůdných
stran a našich nopřátel. Imposantní průvod, který
se rozvinal při příchodu pana bískupa v ulicích
a na náměstí a kterého ge záčastoila městská ra
preseutace 8 p. starostou města v čele, podal nám
očividný důkaz ušlechtilého náboženského smý
šlení sdejšíbo obyvatelstva, smýšlení, které so
nedá zapuditi žádným štvavým, protikatolickým
terorem novinářekým. Jsou u nás celé řady o
pravdových mužů, mažů klidné rozvahy a rozamu,
vlastního nesvratného přesvědčoní a jemného spo
lečenského taktu. Městská rada 4 p. starostou,
okresní výbor, c. k. úřednictvo s p. hejtmanem,
důstojnictvo s p. generálem uvítali odp. biskopa
před radnicí, jejíž portál byl vkusně zelením 0
krášlen. Zde vyvrcholila celá uvítací slavnost a
stala se povznášejícím při pohledu na nesčetné
sástupy, obklopující schody radniční, aa nichž
stál p. biskap 8 veškerou elitou města Pardubic.
Ani déšť náhle přikvapivší právé v tomto vrchol
ném okamžiku celé slavnosti nebyl 8 to zastříti
lesk uchvacajícího alavného vjezdu p biskupa do
Pardabic. Ke oti veškerého občaastva masíme ta
konetatovati, če nebylo nikde aai tobo nejmenšího
rušivého momentu, a že inaši odpůrci, pokud
přišli, aby se podívali, chovali se slušaě a dů
stojně. To bylo při příjezda. Což teprve, když
obyvatelatvo ©Pardabic pozoalo nejdp. biskups
v jeho dobrotě ardee! Ta teprve malých spon
tanních ovací nebylo konce! Ušlechtilé vlastnosti
ducha a srdce vrchalho pastýře našeho zjednaly
mu náklonnost a úcta i mezi protivníky. Jeh>
promluvy při obřadech v chrámu Páně zůstanou
nezapomenutelnými mezi! všemi posluchači, j'chž
bylo na tisíce. Neodolatelnou mocí důkazů a
vzletem svých řečí uchvacoval všecky. Po čas
svého pobytu vykonal Jeho Ex:. návštěva ve
všech zdejších humanitních ústavech, jako v ai
rotěinoi, v chudobinci, v okresní nemocnici a
všude dostalo se mu nejen vlídné, ale přímo o
kázalé pooty a uvítání. Z toho srdce přejeme
nejdůst. panu biskupovi, aby na celé cestě visí
tační všude našel tolik srdcí, přicházejících ma
vstříc a oddaností, věrností a spolu s humánaí
vlídoostí a společenským taktem, ji.ko Be stalo
v Pardubicích. Věvch, kteří přijali svátost biř
mování v Pardabicích, je skorem 4000.



Avlatikové v Pardubicich se
máloší tuší. Za klidných dal a zvláště
jest na pardubském letišti velmi živo. Otvírají se
bangary a adepti nejvyššího sportu jdou do ,
Větrný hukot vrtulí rozléhá se dalekokraje s
vábí sportomilovné ma letiště. Jsou tu noví žáci
aviatiky, kteří s velikou horlivostí konají cvičení
pod dozorem mistra ioženýra Kašpara. Ovičení
končí obyčejně vzletem semolného mistra, který
uchvacuje diváky. V poslední době vykona! pan
inšenýr Kašpar i co do výše i oo do délky re
kordy, které nasvědčují, še to nevidět vyrovná
se náš přrvníčeský aviatik aviatikům cisozemským,
zvláště francouzským.

Hojnost slavíků. Do krajinykolemPar
dubic zavítalo letos bojně královských ptačích
pěvců, slavíků. V městě samém osadily 60 dva
párky a kromě toho několik na březích Labe a
Chrudimky. Již po několik let se našemu okolí
plavicí nápadně vyhýbali a vyskytovali se tu jen
velmi pořídku. Škoda, že je tak málo těch, kteří
si spěvného ptactva dovedou vášiti a poskytovati

úslodovaným opeřencům patřičné ochrany. Ú
dní orgánové věnují — pokud nám snámo —

ochraně ptactva nedostatečnou pozornost a tak
není divu, že ptačí pěvci se svým okouzlajíeím
hláskem k nám přicházejí jen s velikou opatrno=
stí a nenalezše vlídného přijetí a ochrany, zase
nás na dloubý čas opouštějí.

Ztratili se siretei. Svéhočasujsme 0
snámili, še z okresolho sirotčince v Pardobicích
smišeli ke konci měsíce břesna dva Sirotci: starší
Malinovský a mladší Kligr. Ač ihned odohod obou
chovanců byl oznámen četnictva a toto zahájilo
pátrání po zmizelých dětech, nebylo možno až
doposud najíti po obou uprcblících ani nejmenší
stopy. Jest pruvděpodobno, že hoši dostali se buď
do některé drožiny cikánů, potulujících se tak
houfně v okolí Pardubic anebo že ge stali dokonce
obětí nějakého zločinu. Pátrání ve východních
Čechách a v západní Moravě a uveřejnění záhad
ného smizení obou sirotků v novicách českých i
moravských nepotkalo se se žádným výsledkem.

Agrárnicko-pokrokářské zprávy ©
klerikál. neeltelnosti připohřbuvBýšti.
Jak ao vybíjí to „lepší katolictví“ agrárnické
proti knězi, o tom svědčí zpráva „Venkova“
ze dne 3. května, „Osvěty lidu“ u téhož dne,
„Hlasů Venk.“ atd. Oč zde šlo?V Rokytně zemřel
21. dubna třináctiletý školák Radolf Nešetřil. Na
lékařském obledacím lístku zaznamenána úředně
příčinasmrti téhož chlapce: „sebevražda oběšením“.
Otec bochův přišel na faru v Býšti k vůli pohřbu
svého syna a žádal pomse obřady u hrobu, t. sv.
výkrop; nežádal žádného církevního doprovodu
z Rokytna ani od kříže v Býšti. Obřady církevní
musil dp. administrátor Kristian dle platných před
pisů odepříti, slíbil je však vykonati, kdyš obvodné
lékař ma ohledacím lístku dodatečně připíše, še
sebevražda stala se v j. A to oteo ze
mřelého opatřiti meohtěl. Otec spokojil se úplně
i se strýcem, když administrátor alíbil, že přijde
ku brobn bez roucha obřadního a pomodli s0 za
semřelé vůbec. Později pak týž otec Nešetřil,
když obstarával pohřeb matky zemřelého chlapce,
řekl administrátoru, že (prý ?) lékař onu poznámku
(o pomatenosti) napsati nechtěl. Ve dvě hodiny
odpol. týž den měl býti pohřební průvod chlapce
Holečkovaz Hrachovišťatu svatéhokřížev Býšti,
odkud měl tento průvod pohřební doprovoditi ad
ministrátor do chrámu Páně a na hřbitov. Tento
pobřební průvod se o něco opozdil, takže oba
pobřební průvody se na cestě do Býště sloučily.
Tu u kříže vykonal, jak ujednáno, administátor
obřady u rakve hocha Holečkova a nemohl vyko
nati dle předpisů žádných obřadů církevních u rakve
hocba Nešetřilova; nebyly tu žádné ujednány,ne
byl o ně požádán a nebyl by je vykonal, ani
kdyby se mu byla nabízela padesátka, kterou ne
dostal ani od pohřbu dítěte bohatého otce, sou
Časně konaného, a ktorou ani nežádal, jsk p. do
pisovateli onen „bobatý“ otec dosvěděí. Administrá
tor Kristian se vyjádřil, že jest ochoten celý ten
tak panem dopisovatelem záviděný poplstek što
lární, který za pohřeb hocha Holečkova z Hracho
višťat obdržel, věnovati Politickému družstvu ti
akovému v Hradci Králové, jestliže p. dopisovatel
článku do „Venkova“ věnuje zbytek do padesátky
se nedostávající na Ústřední Matici Školskou. Když
vykonal administrátor obřady u hrobu- hocha Ho
lečkova, mobl jíti do chrámu Páně vykonati od
polední nedělní služby Boží a teprv po nich, juk
bylo ujednáno, jíti ako správce hřbitova a ma
trik ku brobu Radolfa Nešetřila. Aby však sbro
máždění u hrobu nemusili čekati a aby mohli jíti
do chrámu Páně na složby Boží, avlékl admini
strátor obřadní rouoho dle předpisůa dle úmluvy
a šel ku brobu Radolfa Nešetřila a dal mrtvolu

břbíti. U hrobu stojící p. učitel Jedlíčka = Ro
ytna řekl k adm.: „Pane faráři, zazpíváme“. V

těcht3 slovech uení obsažena přece žádná žádost.
Administrátor zpěv zakázal, aposornil na následky,
bude-li se zpívati, ale u hlavy panu učiteli
sil. Zpěv zakázal důrasně síce, ale oekřičel. Musil
mluviti hlasitě, vždyť byla vřava, která dokazuje,

proě vlastně někteří přišli na pobřeb. Zpěv nabitové zakásán býti masil; nebyl totiž a otcerm
semřelého chlapce ujednán na faře a p. a. Jedlička
není ředitelem kůru při farním obrámu Páně v

Býšti. Že zákas spěvu byl scela oprávača, doka

hh i necírkovaía nevhodnápíseň,spívaná ze sdítovaí, když ve chrámu Páně kossly se slošby
Boží. Aby ici odešli sa zeď hřbitovní, kde
se bude zpívati, k tomu bylí vyzvání p. učitelem
Jedličkou, který v době alušeb Božích i řečnil.
Byla-li ta řeč pronesená výhradně s nejkřesten
Wéjší lásky a mělí-li účastníci nejmocnější soustrast
s ubohým sebevrahem, to patrnoz toho, že dra
žičky s mládenci po pobřbu tančili. Zbytečné
varušení a ostré povykování některých účastníků

perem odsoudili účastníci rozvážní, nestranoí.
ak se věci měly. Zámyslnou noprennoa jesttvrzení, že místo na hřbitově pro Nešetřila vybral

nejdp. biskup. Také otec nepožádal dp. admini
strátora, aby mrtvola byla vnesena do kostela.
Pletl se do toho jiný, jemaž do toho nulenebylo.
— Ale je před volbami; proto jen hodně psáti
i proti tém kněžím, kteří ani nejsou organisátory|

Voličskéschůze ve volebním okrese
41. konati se budou v meděli dne 14. května o
2 hod. odpol. v Hořicích na Doubravce pro voliče
okolních venk. obcí i městské, večer v 8 hod.
v Lukavci u Hotie. Due 15. května večer v Mi
letíně, dne 16. kvétas o 2 hod. odpol. v Třebi
hošti a večer v Tetíně u Miletíns. Řečník kan
didát vsdp. dr. Frant. Šulc, kanovník v Hradci
Králové.

Čáslavsko. Volební zápasrosvinajese po
zvolna, ale se stoupající intenzitou. Na vemkové
učinili agrárníci kompromis 8 národními socia
listy, oamířený nikoliv proti sociálním demokratům,
ale proti katolíkům s v pláneob těchto pomáhá
jim statečné | čáslavská ©mladočeskopokrokářská
„Pravda“, která, ač v každém veřejném vystupo
vání kněze vidí roztabující se klerikalismos,v kan
didatuře kněze Haldka vidí projev pokrokovosti.
všem důslednost není její silnou stránkou, zvlášté
když strana agrární v době volební kampaně po
může k rozmnožení vétělho nákladu. Zdá se však,
že kandidatura prof:ssora semě a dějepiau kněze
Hnídka není přes to přese vše ani některým a
grárním předákům dvakráte milá, neboť při sta
novení této kandidatury ozvaly se i blasy, aby
byla nabíduuta J. E. ministrovi Práškovi, neboť
mobou-limíti v městské skupině čáslavské kandi
dátem J. Ex. ministra Dra Pacáka, proč by ne
mohli míti tak i v táže skupině venkovské. Ná
vrh však propadl, ale kyselost zůstala, třebas pe
člivě zakryté. Tušít tito stoupenci strany agrární,
že při tom pláče heslo: Venkov venkovu! Agitá

toři o kandidáta, M pomátli katolickévoliče, prohlašují, že prof. Hnídekje katecbetou
na gymnasiu v Chrudimi, a še p.biskup by ra
ději jeho viděl poslancem nežli Babatu.Obojí je
zlomyslná a banebnálež, stejně jako noslušnou
lží jest, že kněží sapovídají kat. voličům navětě
vovati schůze Hnídkovy. Důvěrníci strany křesf.
soeiální rozbodli se doporučiti, aby schýze agrární
vůbec byly ignorovány, protože tamnaši lidé jsou
hrobě insultováni a provokování a když se ozvou,
jsou honění k soudům a pokutováni i za to, co
ani neřekli. Příkladů takových z říšských i som
ských voleb tu ma Cáslavaku jest bez počtu. Po
máhá-li si strana agrární už teď na počátku tako
vými prostředky, což bude v nejprudším zápase?
Voláme proto ke všom našim stoupencům, aby

nešli mnobé řeči jest soukromá agitace a šíření
tisku|

Do volebního, okresu čáslavského
a chradimského. Upozorňujemevšecky dů
věrníky, še co nejdříve vydány budou letáky vo
lební. Pečajte o jejich rozšíření. Ať není jediného

Čáslav. Volby do obě. sáložšny, které
každoročně působí roziuch v naší veřejnosti, ros
dělily členstvo na dvě jasně vybraňojící 8e strany:
mladočeskou, vedenou radničaími předáky a stranu
občanakého klubu, slučající příslušníky všech po
litických stran. Tím ovšem-sápas o vítězství ken
didátek nabyl nebývalé dosud ostrosti a agitace
a obou stran vedena byla až do posledaí chvíle
s plnou prudkostí, při čemž použito bylo i někde
prostředků čestně dosti pocbybných. Vítězství při
klonilo se na strauu občanského klubu. jehož
kandidátní listina i 8 některými jmeny radničních
kandidátů dosáhla většiny biasů. Výsledek volby
mesi občanstvom způsobil pochopitelné překvapení,
neboť akcí občanského klubu vstupaje tu do ve
řejného života činitel, který enad mnohému bade
nepohodlný a mnohému i obávaný. My přáli by
chom občanské zéložně, aby v nových členech
dozorčí rady nalezla hojně obětavosti s oddaností,
tak aby mohotačla a skvétala ku prospěc.u nejen
svého členstva, ale i všech městských blahodár
ných instituci, jichž byla vždy štědrou dobrodi
telkou.— Kaple pod věží. Konstatujemo
loyálné, že ae konečné s pracemi v kapli této
počalo, ale provádějí se tak pozvolna, že při tomto
tempu jistě do svěcení obrámu Páné dokončeny
nebudou. Zdá Be ostatně, že se opravdu komaui
o to jedná, aby dokonání opravy této kaple bylo
odsunuto až po biskupské visitaci, aby snad potom
mohly býti provedeny tajné s ní plány. Jinak si
toto odkládání nikdo z upřímeých přátel chrámu
vysvětliti nedovede. Spolek sv. Ludmily sebere
peníse os opravu, jest botov krýti celou rostau
raci kaple s setkává se při tom — s takovými

milostí. To snad z vděku, Ze arojí člamostí kaš
doročně snímá = beder patrozátu tolik starostí.
— Aeroneutika. Dne 21. května(zs nepří
snivé povětrnosti 20. či 28.) konán bade na vo
Jenském evičišti valet pardubického inženýra p.
Kašpara. Dá se očekásati pří vhodném nyvějším
opojení železničním četná návštěva obocenstra se
véech stran s proto upssorujeme čtenáře našebs
lista s okolaích měst, žo lze sakoupiti vatupenky
jiš nyní u p J. Levého, knihkupce v Čáslari. —
Ve prospěch našich sadů. Vyhláškyu
vchodu do sadů Vodrant zakasují pod trestem či
pokutou vodění neuvázaných pasů, trhání květů,
lámání větví a pod. nepřítojnosti. Zdá se však,
že jest to jenom pro pouhý postrach, neboť pai

Jonýcb kruhů našich prohánějí se vesele po cesi v bonštinách a v neděli bývá bujarou milá
deší v umiformě i bez uniformy na některých
místech srovna pastláno květy a větvemi. A vo
dny všední svyklo si prováděti v sadech zvláště
v době polední divoké rejdy a štvanice přespoloí
žactvo, kteró místo do sjednaných bytů uchyluje
Be do nestřežených sadů, půmobíc v ních trestu
hodné škody. Snad bylo by dobře, kdyby v těchto
dobách věnována byla ochraně uašich sadů roz
množená péče a kdyby i občanstro sřísencům šlo
na roka, každého škůdce bez mílostí jmoaujíc.
Vodranty patří does k nejkrásaějším sadům všech
okolních měst a proto buď.ns všichni jejich dba
lými ochránci!

Voličůmstrany křesťanskosociální
okresů Chrudim—Částav. Všichnižidé,c
vangelici, lidé bez vyzoání, anarchisté a jim po
dobní budou voliti Huídka do říšské rady. Baďte
sami, jaký jest to asi horlivý kněz. Jako nenáviet
spojila Piláta s Horodesem proti Krista, tatáž ae
návist spojaje všecky nepřátele kříže Kristova
proti ksndidátu strany, která jediné hájí ve avóém
programu náboženství. Židný uvědomělý katolík
nemůže voliti Haídka, nechce-li býti spojencem
živlů protikatolických.

Závratceou Ronova nad Doubravoa.
Přišli jsme na jedou myllenku, vidouce haldy po
tištěného papíru v podobě různých letáků, žo
totiž více peněz stojí agrární stravu volby, než co
ce'é české poselstvo ve Vídni dokáže. Kdyby se
ty peníze věnovaly lidem, bylo by maohem lópe,
než když tak abozí lidé sedí ve Vídni A la Ma
Šate, kteří, nesnajíce německy, nevědí, co se mlnví.
— To jsou praví agrární dietáři. Rádi bychom
sasli vymoženosti agrárníků na říšské radě Je-li
v parlamentě 612 poslanců a mezi tómi 28 agrár
níků. pak jest to švindi, mluví-li ao 0 nejedné
vymoženost:, jelikož jest potřeba $ hlasování
nadpoloviční většiny. Jestto divná mathematika,
že více než polovice £ 512 jest 28.

Švindi níků s letáky na okrese
čáslavském. Poslední leták agrárních fanatiků
nese nadpis „Katoličtí voličovél“ Jindy samý kle
rikél a nejednou katolík. Jest to opét na okla
mácí venkovského lidu. Jestliče svéno času bylo
nedorozumění taktické, jest to věcí strany a ne

fků. Does, kdy agráraím vůdcům boří máslo
oa blavě, kdy jsoa poblaváři vylučování nejen
z výkonnéhovýboru (jako Zásvorka, Prášek atd)
ale i ze strany, mobli by 8e agrárníci styděti.
Ovšem lepší drsé čelo než poplužní dvůr. Boj
vedl Kotrba s Myslivci a za Kotrba se poatarvilo
několik lidí a mikoliv strana. Okres Čýslav aspoň
uějakou hloupostí takovouhle neopije. Ani schůze
Hnídkem pořádaná ve čtvrtek v Čáslavi,ne niž
pozvání byli vějchoi starostové s okresu, oepo
může (jediné bostinskému „U koně“ od piva), ale
všichni uvědomělí voličové jako jeden maž aapiší
dae 19. června ma volební Jstek: František Ša
bata, rolaíz ve Vrbici.

omov med Doeabraveu. Číslo 102.
„Venkova“ z 50. dubna přináší zprávu o příspěv
elch oa ogitační fond strany agrární a mezi jicými
čteme též jméno „Pan ... 100 K.“ Mimochodem

řečeno 1 při těch příepnch dělají zemani sgráralrozdíl s titulatarou. Teprve od 6 K píší „pan“,
pod 5 K bez „pan“. Kdo sná šetrnost tobo muže,
zamyslí se nad tím darem a nutně přichází k zá
věrku, jistě že ohromná sášťproti strané křesta nako
Bociální to byia, která jej vedla, by tak vysokou
podpora věnoval. Kutslíci Dá úslavaku, podívejte
Be: tak si počíná evancslík, aby joho strana zví
tězila. Plaíte i vy v té příčiné svoji povionost
k agitačnímu fondu stravy křest. sociální? Nežádá
pa Vás 100 K, ani 10, ba ani 6, aspvů 1 korunu
kdo můžeš, věnují Nečekej, až jak £: dopadne.
Pomoz každý, čím mů:eš.

DoRonova n. Donbravon, Biskupic
atd. Všem, kteří se domnlvejí, fe strana agrární
není proti náboženství, na uváženou V ledou
1910 Šlo několik mladíků = Rouského přes Babice
na etanici Loučka. A když přišli ke kříži, jeden
vynikající sgrárník posměšné pozdravil sochu Pána
Ježíše: „Dobrý den!l“ Natopak okásalo ae obrátí
ka kříži a praví: „No, a ty tady stojíš a nic na
můj posdrav neodpovídáš?“ Dna 6. ledna 1910
v Čehoviclch u Prostějova právník agrárník Pospíšil
svolal u kříže: „Žide, musiš © kříše dolůl“ I pří
tomný šid s hnusem de odvrátil. Kdo je vinen?
Nerěrecké časopisy, knihy a předoáěky. Proto též
není divno, še de ográraici volsomyblepkářští apo
jují kďe“jen díchoaproti katolikém a to 60všemi
lidmi, jichž beslem je: boj proti katolioismu.



tolík s přesvědčení! U mnohých jest to ohromná
che, která jim nedovoluje, sby cítili též s malým

čkem. K němu se blásí, jen když potřebují
jeho volební lístek. Kdo tohle ví a ještě dá hlas
agrárníkovi, pak jest to člověk boď neuvědomělý,
který neví, co agrársíci chtějí uneb zatvrselý ne
přítel naší církve. :

Bousovu Ronova.Našiovangslícivášnivě
agitují pro kandidáta strany ogrární Haidka.Snad
proto, že se Hnídek opřímně drží zásad katolic
kých? Z mnohé strany se však šepce, že bodou
raději voliti sociálního demokrata než katolického
kněze. Věru zkusíme v této obci ústrků a úšlapků!
Až někdo bude mluviti o snášelivosti evangelíků,
ať se vás zeptá a my mu podáme pěkné ukázky.
Vybízíme naše stoupence k neobroženosti a stateč
nosti v boji volebním ku-doi 19 června. Af ani
Jediný našinec a volebního osudí neschásí!

Hnídek proti Šabatevi. Zdáse,jakoby

prá semany nejvíce zajímal volební okres (60)Chrudim- Čáslav. Soudímetek aspoň podlesponsty
letáků, jichž balíky den co den dodávají poštovní
úřady. Mimaděk ptáme se. kdo asi všechno toble
platí? Naše straoa do této doby nevydala ani
jednoho letáku, poněvadž nemá peněz a Žádný
magnát ji nepodporuje. Dle způsoba Voltairova
„Přátelé, lžete, ano lžete jako ďábel, ono přece
něco na katolících zůstane“ počíná si vadení strany
agrární a bobopustě štve proti straně křesťansko
sociální. Stále ae předhazuje Jungr atd. V oašem
okrese 60. nejedná se ani o Juogra ani o Krejčího,
sde jedná se o Šabatu. Z té příčiny tážeme Be
veřejně a žádáme veřejnou odpověď, co má strana
agrární věcného proti Sabatovi? Nemůže mu nic
vytknoati, poněvadě jest vysoce intelligentním a
charakterním mužem. Aby veřejnosti bylo jasno,
tedy s ní sdělujeme: Pan Šabata jest kandidát
k zastupování okresu Cbradim- Čáslavco nejzpů
sobilejší a bned vážného konkurenta nenajdete.
Absolvoval e výborným prospěchem celé gymna
sinm a vyčší hospodářskou akademii v Táboře.
Jest tedy akademicky a odborně v roloictví vzdělán.
Umí perfektně německy. Politikou jiš se zabývá
přes 30 let a tudíž není nováčkem jako p. Holdek.
Jebo šivot jest bezáhonný, že ani největší nepřítel
nemůže mu vytknonti toho nejmenšího. Nešene se
ze mandátem, aby sháněl si teprve existenci, jak
to číní akrachovaní demagogové. Má své vlastní
vsoroé hospodářetví. Jedinou vada má v očích
agrároíků, že jes. mužem bluboce nábošenuky za
loženým, své přesvědčení dává veřejně na jevo a
ve svých na nábošenství klade velikou
váhu. Vlastníma rakama obdělávaje půdu, cítí
s rolníkem, ví, čeho potřebuje dělnictvo, jehož jest
obsvláštoím přísnivcem a zná nad jiné tužby a
přání řemeslnictva a šivnostoictvé. Pan Šabata
pevycbází zo zásady jeko agrární milostpání, jak
jest možno bájit zároveň rolníka idělníka a spolu
řemeslníka, ale vychází ze zásady: „Dávejte kaž
dému, což mu náleší, spravedlivě a poctivě.“ Boj
vedený proti p. Šabatovi neděje se ve snamení
pomoci voličům, ale v odporu proti náboženství
katolickému. Zvláště na Čáslavska orangalíci způ
sobem přímo šíleným agitují proti vzornéma rol
níkovi. Ovšem uvědomělé Čáslavsko a Chrodimsko
sná pozadí vedení strany agrární a proto z plna
přesvědčení napíše na hlasovací lístek 13. června:
František Šabata, roluík ve Vrbici.

Chrudim. Spolek pro podporu chudých
etudujících c. k. reálného a vyššího gymnasia
v Chrudimi pořádá v sobota 19. května 1911 ve
velkém sále musejním studentskou akademii ve
prospěch-chudých studujících c. k. reál. a vyššího

basia v Chrudimi za Jask. spoluúčiokování
pp. V.Říhovokého, budeb. skladatele, V. Hrabeše,
c. k. gym. prof. a Bob. Líbala, posluchače abitu
rientského kursu o. k. obchodní akademie v Cbru
dimi. Dirigent Emil Seidl, učitel zpěvu na c. k.
reál. a vyšším gymnasiu v Chradimi. Ceny míst:
křeslo 2 K, sedadlo v přízemí a sedadlo na bal
koně K 1:20, lístek k stání 60 b, studentský a
děinický Netek 80 h. Předprodej lístků převzal
p. J. Schůts, obchodník v Chrudimi. Začátek
v 7 hod. večer.

Do Něm. Bredu a okolí. Na výslovné
přání účastníků pouti, konané na Sv. Horu u PH

i r. 1910, bude se opět letošního roku tato
pout pořádati. Vyjede se dae 324.června ráno
vlakem z Něm. Broda do Praby, s nádraží půjde
se průvodem do velechrámu sv. Víta na Hradča
Buch. Odpoledne odjezd « Prahy na Sv. Hora,
kde 25. června koná se památka koronovace milost.
sochy P. Marie. Dne 26. června odjezd ze Bv.
Hory do Praby, prohlídka některých památných
míst, odpoledne pak návrat do Něm. Brodu. Jest
eutno předem snáti počet poutníků. Docílí-li se
počtu 900 osob, vypraven bude zvláštní vlak a
-cesta tam i spět státi bude 9 K. Nedocilí-li se
tohoto počtu, pojede se-za. účasti sapoň 100 osob
A Cesta tam i zpět státi bude 12 K. Přihlášky
nutmo učiniti co nejříve na děkan. úřadě nebo u

„ Vác). Vodičky, krejčího v Něm. Brodě. Zároveň
jž saslána záloba 9 K, jež v případě, že by

se pouť nekonala, bude vrácena. Bližší program
pouti bude oznámen plakáty.

Zbečník u Hremova. Dae 1. května
Měl u nás volební schůsi soc. dem. kandidát po
alanectví Ackermann. Přednáška nesla ne tónem

mírným a byla vyslechnuta klidně. Kandidát posl.pravil, že pro starobní pojištění dělnictva preco
vali soc. dem. již před 30 lety. Proč však nebylo

vydobyto toto og nyní v říšskéradě, ačkolitam měli 800. dem.87 poslanců? Měli příletitost
velice přísnivou; ale co nmašinci pracovali o u
skatečnění toho pojištění upřímně a horlivě, soc.
demokraté velice obratač dovedli postup otázky
tolik důležité sdržovati. Také nemůžeme souhla
siti e odeírkevněním školy. Vždyť dobře pozoru
jeme, že jest mládež tím svóvolnější, čím více do
škol sa vtírá živel moderně pokrokářský. Sebe
vraždy mládeže stoupají podobné jako v pokro
kářské Francii a my postup takových neblahých
zjevů nemíníme podporovatí pokrokařením. Hla
sování ve prospěch kandidátův nemělo valné ceny,
protože sde bylo noho nevoličů. Proti kandida
tuře Ackermannové zvedly se ruce dvou přítom
ných křesťanských sociálů a jednoho agrárníka.
A za to, že našinci si dovolili svobodný projev,
jsk bylo od samého předsedy žádáno, dostali co
proto v „Podkrkonošakých Rozbledech.“ Proč tedy
dával hlasovati p. předseda proti, když svobodní
občané pak za volný projev jsou pronásledováni?
U oás 8o0c. demokratickému kandidátovi stejně
pšenice nepokvete.

Voličská schůze ma Přeloněsku.
V neděli dne 7. t m. zavítal na náš okres náš
kandidát za stranu křest sociální p. Václav Švarc,
domkař z Dol Rovně. Uspořádal 2 voličské schůze.
Netřeba dokládati, že to vzbudilo ihned všeobecnou
pozornost a nebude divno, že zvláště druhá schůze
večer v Kozašicích byla velice Četné navštívena
našinci a ještě více příslušníky strany agrární.
Po sahájení achůze ujal se slova p. kandidát a
vysvětlil program náš tak promyšleně, že nedotekl
se ani jediné z jiných politických stran. Po skon
Čeném programovém referátu přiblásíl se k slovu
p. Linhart z Přelouče, který jal se vyvraceti vý
vody p. Švarce v delší řeči, jež byla řetězem
výtek jako: Poštorná. Poláci v Prusku, bojkoto
vání Ústř. Mat. školské, srbský dobytek, argeat.
maso, slintavka a kulbavka, pokrokář Štemberka.
A největším trumfem mělo býti, že by rádi věděli,
kdy, kdo a kde z agrárníků mluvil proti nábo
ženství| Zvědavost všech napiste do míry nej
vyšší na odpověď. Povstává p. kaudidát a vyvrací
jednu výtku sa druhou scela bravé e kdyš do
spívá k výroku p. Lioharta, že bojkotujeme Ústř.
Matici školskou, obrací se přímo k nému a praví:
„Já jsem jem malý domkař, ale ade jest moje legi
túmace, klerá Vám potvrdí, še odvádím pravidelný
roční příspěvek 2 K na Ústř. Matici a prosil bych
Vás, jenž ráčíte být majitelem větší usedlosti a
průmyslové živnosti, abyste se i Vy podobnou le
G'timací proukázal.“ A. p. Linbart? Takou věcí
oa prý se nikdy „nechlabil (Poněvadž jí nemá.)
Pádnými důkazy a přesvědčivými citáty usvědčaje
dále p. Linharta, že strana agr. jest ve vleku
protibřesťanském a velice poučné bylo, jak páni
se ukazovali v pravém světle svým: poznámkami
k těmto důvodům Řečník: Hlasovali pro Wabr
munda (Hlas: Dobře dělali). Sučastnili se kon
gresu Vol. Myšlenky (Hl.: Dobře dělali). Reso
luce na tábora lidu v Hořicích (Hl.: Zoela v po
řádku). Tím nám ukazovali „pravé a čistá“ nábo
ženství, „které si od nikoho vzíti nedají.“ Ještě
jednou vrací se k slovu p. Linhart a mezi jiným
praví, že Volná Myši. není nic špatného, neboť
volně se myslilo před Volnou Myšleokou, myslíse
nyní a bude mysliti i dál a proti volnému mluvení
máme prý sákony. Pan Švarc klidně vstává a
praví: To jest to právě, oč se Volné Myšlence
jedná; to dobře prozradil čassp. „Český učitel“
když napsal: „Zásadě svoboda smýšlení má se
rosuměti takto: Odpadniž censura Slova mluve
ného i tištěného, aby volně mohlo se mluviti proti
bohům a Bohu i proti korusám i proti vlálám tak, aby
opravdu vědecké bádání bylo svobodao.“ To byla
ovšem trpká pilulka, po níž nebylo p. Linhartovi
méc volno, poněvadž bylo lze pozorovat, že ná
choť k odchodu. Pan Švarc dával mu ještě na od
chodu poznati váhu svých důvodů. Debaty, která
trvala půl 3 hodiny, súčastnili se ještě p. Homola
z Brloha, p Kamenický z Chvojence a p. Netušil
ze Škudel. Rádi kvitujeme, že sohůze byla klidná
a ač šel stále důvod proti důvodu, nedaly ee
strany strbnouti k netaktnímu jedoání. Jednotliv
covo plsknutí a neb slova „Kanimuro“ oa váhu
neklademe. Pravdou jest, že schůze tato, na níž
náš p. kandidát dokázal, že se nebojíme a báti
nemusíme, solílila náš tábor na Přelončeku. Volba
p. Švarce za kandidáta jest velice vhodná a mohou
své blasy bez obavy svěřiti jemu. Ještě dlouho
po schůzi poseděli jsme společně, nevšímajíce si
odporných a nechutných poznámek stárka z blíz
kého mlýna. Jméno jeho i mlýna, z úcty k synu
p. mlynáře, jenž ve schůzi byl a jednání stárkovo
odsoudil, novinami vláčeti nebudeme, neboť on
sám dokázal nejlépe, na jak nízkém stupni vzdě

ochůsi mezi mnohým jiným
řekl. „Jo, Pán Ješíš, to byl chlapík, uměl dělat
2 vody víno. Kdyby tak příšel a proměnil náš
nábon u mlejna ve víno, t3 by bylo oblastu !“ Po
známky zajisté není třeba. A jestliže se při schůzi
u stolu „bratříčkoval“ a pp. agrárníky, pak jim
nemůšeme k takovému přírůstku jen
Učastníci z Přeloněska.

——

.Ť.

Různé zprávy.

Člňte přípravyk VL všeobecnémusjezdu katolíků koslovan. v Ole
mnenel. Myšlenka uspořádati v Olomouci VI.
všesbecuý sjezd katolíků českoslovanských byla
všude velmi radostně přijate. Od jednotlivých
spolků došly již přiblášky hromadné účasti. Od
zemské rady katolíků v Čechách oznámen byl
již zvláštní vlak z Prahy na katolický sjezd. Žá
dáme za odporačení vřelé, aby již nyní v jedno
tlivých krajích provedena byla agitace na vypřa
vení zvláštních vlaků na katol. bjezd. Uposorňu
jeme, že jest třeba jiš co nejdříve podati žádosti
za svláštní vlaky, aby jim bylo možno vybověti.
Všechny dotazy zodpoví: Sekretariát VI. vše
obecného sjezdu katolíků českoslova ských v Olo
moaci. Horof náměstí 17. — Nejdůst. biskopská
konsistoř v Hradci Králo7é zaslala sekretariátu
sjezdovému přípis, ve kterém oznamuje, že pro
volání sjezdové bude uveřejněno v nejbližším
čísle Ordinariátního listu zároveň a výzvou na
veledůstojné duchovenstvo, aby účastenství na
sjezdu bylo co největší. Učastníci sjezdu z diecése
královéhradecké použijí zvláštního vlaku, který na
sjezd zamýšlí vypraviti Zemská rads katolická
v království Českém. — Dle zkušeností při ka
tolických sjezdech, jichž se vždy súčastní značný
počet dachovenstva, Činí veliké obtíže ducboven
stvu sloužení mše Sv., poněvudž se stává, že pro
nedostatek paramentů a oltářů musí mnozí čekati
několik hodin, než na ně dojde řada. Aby se to
muto předešlo, bode dle možnosti postaráno o
určitý pořad při celebrování mší sv. a každému
důst. pánu určena hodina a chrám Páné, kdy a
kde bade celebrovati. Důst. páni, kteří sjezdu ú
častniti se míní, žádají ae ve svém vlastním zájmu,
aby již nyní se přihlašovali, v který den sjezdu
se súčastní a budou-li celebrovati, aby se jim ho
dina a chrám Páně mohl vykázati.

Exerelele pro kněze budouse konati
letos na Sv. Hostýně v následujících dnech: I. od
17.—21. července, IL. 24.—28. července, III. od
7.—11. srpna, IV. od 21.—25. srpna, V. od 28.
srpna do 1. září. Začátek vždy v pondělí přesně
v 6 hodin večer, zakončení v pátek ráno. P. T.
důst. páni, kteří se hodlají exercicií na Sv. Ho
stýně súčastniti, račte co nejdříve ge ohlásiti n
duchovní správy na Sv. Hostýně nad Bystřicí p. H.

Všelieos. Belgický ministrvojenstvínařídil,
aby všichni vojáci, kteří se dobře chovají, směli
ztráviti napříšté každou neděli ve své rodině a
dostali k tomu účelu dovolenou již v sobotu. Ta
kovým způsobem rozšiřuje se nedělní klid v armádě
belgické, — Ministr železnic dr. Glombiňeki náble
onemocněl v sobotu zápalem slepého střeva tak
prudce, še bylo nutno provésti bezodkladnou ope
raci. — Vojenským biskopem po odetouplém dr.
Bělopotockém jmenován byl ředitel polní konsi
stoře prelát Emerich Bjelik. Nově jmenovaný polní
biskup jest rodem uherský Slovák smýšlením Ma
dar. Narodil se r. 1860 a byl v Nitře r. 1883 na
kněze vysvěcen. — Jeden z nejznámějších maďar
ských magoátů, hr. Pavel Szapáry, ocitl se na
mizině následkem bazardní hry a rozmařilého ži
vote. — Minulý týden byli v Praze hosty zástup
cové obchodní a živnostenské komory v Sarajevě
jekož i průmyslnictva a obchodnictva bosensko
bercegovského; byli tu stkvěle uvítání a poho
štěni. —

Veliký rozvrat ve stramě agrární.
„Právo lidu“ dne 7. t. m. napsalo: „Touba po
subvencích a sinekurách počíná však zachvacovat
agrární mozkovice už tak nebezpečně, že z toho
hrozí straně zbouba. Všichni Bibóřou za VZOr„Ve
likého“ Práška, jenž dovedl v dietářství tolik vy
niknoat a vyprosiv si dvojnásobnou pensi mini
sterskou, kopuje nyní pozemky jako velkostatkář.
Máůže-li Prášek brát, proč ne oni, mohl-li se
Prášek stát ministrem, proč by se jím nemohli
stát oni.. . .* Samostatná kandidatura Práškova
„už není jen obyčejná revolta ve straně, jež svou
prolhaností překonala všechno, co jsme dosud
v Čechách měli, to je vyložená porážka strany
agrárol dříve, ještě než volební boj započal.
Agrárníci budou musit vzít odstaveného Práška
zase do strany anebo jim založí novou Sláva
strany agrární počíná povážlivě brzy blednont.
Bezohledná prolbanost, násilí a subvencové úplat
kářetví byly nejsilnějšími trumfy České strany
sgrární, jimiž dovedla všechny majetné venkovany
sehnat pod svůj zeiený prapor a každého obro
žovat, kdo se na venkově proti ní vzepřel. A nyní
se ukazuje, že právě tyto zbraně to zase budou,
ješ stranu agrární rozrazí, Jediné štěstí její je.
Že nemá na venkově mezi majetoými vrstvami
žádnou jinou stranu politickou, smetla by ji rázem
8 povrchu veřejného života politického . . . Pro
věc samotnou je celkem lhostejno, bad“-li jich více
zvoleno proti vůli strany. Nebudou-li zvolení,
budou tvořit stálou oposici proti straně agrární 8
budou jí doma bázet emolné věnce tak dlouhu,
až v ní vzaítí zhoubný požár. To v Čechách ještě
nebylo, aby některá strana politická byla nucena
ibned po své první kampani odetřelovat svého
tvůrce a vůdce. Vůdce strany agrární utkává se
v uporném boji se svou vlastní stranou a poráží
ji oa hlava! To je aituace přím) nepochopitelná



jako jsou čeští agrárníci, kteří věřili, že k poli
tickéma boji nění ničeho více třeba, než jen dr-,
zého čela a bezobledné prolbaností a násilnosti.
Nejvíce tu jen překvapuje, že to všechuo jde tak
rychle. Strana agrární vzrostla přímo přes noc
le stejně rychle také dodělává.“

Pokrokářský Ilat © rozdílu mezi
oslancl mašimi a „protiklerikálním!i.“
ne 22. ledna t. r. napsal pokrokářský moravský

„Posor“: „Klerikální poslanci jsou stále v čin
p'sti — ostatní jen občas. jen velmi zfídka. Za
ráží-ji pozorovatele z povzdálí poměr v počta
schůzí klerikálních a pokrokových nebo sgrárních
poslanců na Moravě, saráží ještě více to, co Be
děje ve Vídni. Důvod jest ten, s něhož obracejí se
na klerikální poslance také jiní pokrokoválidé:
činnost klerikálů a lenost neklerikálů. To slovo
„lenost“ nutno konečně vysloviti, protože až —
spad — na dva tři poslsnce neklerikální z Mo
ravy vyzoamenávají se všichni ostatní touto vlast
ností. Neklerikální poslance moravské usříme ještě
tak v plném shonu po místě sekéního chefa mebo
po křesle ministerském, ale jinak neví o nich ani
vláda, ani parlament, ani voliči. Úloha, kterou
brejí ve Vídni mor. neklerikální poslanci, jest na
mnoze velmi abolá. Zde jest kořen zla! Zde jest
pří ina vzrůstu klerikalismu a nemužoosti uplat
nění ae neklerikálních živlů doma i ve Vídni. Po
bodlnost, lhostejnost, lenost — tím neporazíme
doma klerikalismus, tím nepomůžeme ve Vídni na

noly pokroku. Pokládám za velmi nutné toto o
tevřené, ba snad přísné vystoupení. Ale honsl se
mi, když stále slyším jen bromování na vzrůst
klerikalismu a když na druhé straně vidím, že
lenost mašich vlastoích lidí dopomáhbáklerikalismu
k úspěchu a k zaujímání míst, která by jim ne
byla svěřována, kdyby — bylo se možno spoleh
nouti na opravdovost a pracovitost neklerikálů.
— Nyní všsk nastaly volební schůze a pruto
„Pozor“ z praktické taktiky zase musil vyraziti
s dloubým pokrokářským oštěpsm a proto dne
26. dubna nazývá naše poslance paušálně ne
schopnými. Od čeho by také byl listem pokroko
vým ? Jak patrno, musí se k vůli „pokroka“ bráti
8 Čtenářatvem nodůstojná, křiklavá komedie.

POKLADNALEZEN
jest v léčivých účincích pravého
českého medu, jebvž bojné
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Bursovní obchody

ZALOŽEN R. 1868.
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ZALOŽEN R. 1868.
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Odpovědi kardinála-arcibi
skupa na žádosti agrárních

agitátorů politických.
Kdo ee chce přesvědčiti o pravé podobě

vypočítavého klerikaliemu, uť se jenom podívá
na etranu agrární. Některé kněze přijala mezi
poblaváry výbradrč k vůli dobrému politickémo
obchodu, aby spíše přilákala do svýchlibe rál
ních řad prostomyslné, neopatrné katolíky.

Agrární strena volá proti politisování
kněžstva — ale jen potad, pokud politikové
kněžští staví se proti straně agrární. Ve
prospěch sgrárníko táboru však může kněz
politisovati dle libosti.

Agrární tisk ostře vystupoval proti bie
rarchii; docela častoval církevní hodnostáře
brubými tituly, když pozoroval, že preláti ne
chtějí se epojiti e agrároími politiky proti or
ganieátcrům hájícím veřejně a bez bázně ka
tulickou církev. Leč zudními dveřmi chodili
agrárníci k téže hierarchii 8 denonciacemi a
8 žádostí o podporo.

Před volnomyšlenkáři agrárníci oplývali
chválením „protiklerik-lníbo pokroka“, před
katolickými voliči však tvrdili, jak ej váží ná
boženství křesťaoského, Zkrátka dělali obratné
herce dle tobo, jak to prospívalo politickéma
obchodu.

Jest v čerstvé ještě paměti, jak surově
spílal agrární tisk. kardinála-arcibiskopovií
Pražskému za to, že kardinál dle své poviu=
nosti odporučil v pastýřském listě hájení ka
tolického náboženst.(. K tomu všema agrární
tisk psal a píše, že naše etrana politická ne
může býti národní, protože prý nadřízení pre
láti jsou z části Němci.

Přes to však titéž agrárníci najednou do
cela veřejně přišli k témuž „očmeckéma ae
příteli a cizinci,“ aby rozbod.val o české ve
řejné politice.. Tedy strana, která hierarchii
dříve nutila, ahy politiky zanechala, pojedaou
žádala, aby tatáš hierarchie sama řísným příka
sem vsala národnímu kndžstou politickou svobodu.

Dae 29. dubna v Říčanech přiblásila se
u biřmojícího kardisála deputace agrární
strany: místní říčanský starosta, okres. sta
rosta Kulič a Daneš, který jest nájemcem
velkostatka řádu Piaristů a členem výkon. vý
bora egrární strany. Mlovčím deputace byl
tento Daneš, který podal Jeho Eminenci ně
jaký stížný list. Rozuluva byla velice poučná.

Daneš řekl: „Duchovenstvo štve s kaza
telen.“

Kardinál Skrbenský: „Torsení vaše, pameDaneši,jestpřílišváeobecnéaprosímvási vaše
společníky, abyste mně jmenovali komkretní pří
pady, kdy a kde a který kněz Štval a jak. O
nějakém štvaní 8 kazatelen po mém soudu ne
může býti ani řeči, jelikož na své vivitační
cestě všade jsem shledal, že mezi duchoven
stvem a občanstvem jest nejlepší shoda.“

Pan Daneš: „Kněží pronášejí s kazatelen

polioké řeči.“. Eminence: Není mně ani jediný

snám. A kdyby dochovní místo slope vd
tova kázali politické programy a vedli na ko
zatelnách místo slova Božíhopolitické polemiky,
já bych byl sám první, který bych jim to
zakázal.“

Daneš: „Račte, Vaše Eminencí, duchovenstvu
sakásati politickou agitaci.“

Kardinál, pevně zíraje hostům svým do
očí, řekl: „Pokud agrární tisk tak neslýchaným
způsobem píše proti biskupům a kněšstva, jak
mobu, pánové, avědomělým katolíkům a kně
žím zakázati obranu ?“

Daneš: „Vaše Eminencí, katolický tisk je
na náe agrárníky velmi brabý...“

A tu usmál se kniše-arcibiskup pražský
a pravil: „Pánové, řeknu vám to popolárné:
Jak se do lesa volá, tak se s lesa ozývá. Ne
divte se, še napadenému v rozčilené sebeobraně
ukloozne někdy prodší slovo.“

Daneš: „Katolický tisk brojí proti kněžím,
v agrární straně pracujícím. Proti tomu pro
testujeme“

A tu kardinál zvýšeným hlasem se zeptal:
„Kde zůslal váš protest, pánové, proti tisku
agrárnímu, když váš tisk nazval katolické big
kupy „echátralými lajtnanty ?“

Po té nastala pomlčka. Pan Daneš nemohl
si vzpomenonti na žádnou další výtku.

A tu pravil kardinál: „Povědělijste mně,
pánové, své stesky, dovolte, abych j já opřímně
řekl, co na | straně se mně nelíbí. Proč
vy, agrárníci, kteří prý náboženství ci vážíte,
doporučojete a rozšiřujete tiskoviny volných
myslitelů, kteří samé křesťanství potírají ?“

A nedostav odpovědi, prohlásil pražský
arcibiskop: „Všicuni jsme vroucně vítali vaší
stranu agrární, když vznikla. Domnívali jsme
G0,že strana agrární dle povahy našeho ven
kova bude strazou konservativní, hájící mimo

statky bmotné také ideální statky českého
lida, ale bolestně to neseme. že jsme se —
aklsmali.“

Po těchto zřetelných slovech Jeho Emi
nence agrární stížnou demutaci velmi laskavé
propustil. „S Bohem, pánové“

To oyly odpovědi nejvbodnější a nejspra
vedlivější, Dle agrární logiky měl by katolík,
trpící nevýslovné svízele za obhajování dachov=
ních představených, býti ještě mrakán od těch,
které hájíl!

Daneš tedy žádal, aby kardinál, který
byl tak neomaleně od agrárníků tapen, sebral
kněžím svoboda politickou. Zuá Daneš dosah
toho, co žádal? Vždyť přece agrárníci tolik
apílali kněžím pracojícím politicky. A nyní na
jednou projevili horečnou touhou, aby jeden
vysoký koěz užil největšího, nejodvážaějšího
politického práva, jakého ani neměl ministr
Prášek. Kardinál dle přácí agrároíků měl je
diným pokynem ruky dáti jiný směr politice
na českém venkově a to strohým, krátkým pří
kazem. Pak by ovšem naši protivníci mohli
právem dokazovati, že politika kněšstva jest ve
všem úplně odvislá od hierarchie a še Des vůle
církevních představených katolický politik se me
můše svobodně ani pohnouti.

Vzpomeňte si, katolíci, jak oaši odpůrci
protestovali boařlivě proti politické moci hier
archie, jak 5i vymýšleli bezectně veliký poli
tický vliv církevních bodnostářů, aby mohli
naši stranu bičovati| Sápali se proti prelátům,
vyhrožovali jim, jestliže chtěli tito užiti a3poň
tolik politických práv jako poslední dělník.
A nyní s el:gantním kamplimentem přicházejí
agrárníci žádati arcibiskupa, aby svá politická
práva zdesateronásobil.

Až začnou sgrárníci na schůzích brojiti
proti politické moci kučžstva, jen jim připo
meňte, že sami ve svůj prospěch chtěli náhle
politický vliv kardinálův velice zvýšiti a že
chtěli, aby kardinál politickým příkazem sastavil
akcá těch lidí, kteří chtějí křesťanské názory mábc
šenské hájiti. Agrární panstvo usilovalo o kleri
kalismus rázu velice odporného. Kardinál měl
zákazem svým pojistiti politické mandáty těm,
kteří
Všecka chvála a vroucí dík Jeho Eminenci za
slova tak rozhodná a jasná! Sítě agrárnické
jsoa již tolik průhledná, řádění rgrárního
tábora tak lomozné, že se jiš nedá zmásti nebo
uspat žádný, kdo nepozbyl zraku a slacha.

Varovný výkřik z Portugalska
do Čech.

Samozvaní vládcové nynější republiky
Portogalské vetřeli se k moci krvavým nási
lim. Provádějí skotky násilnické dále; osnují
dalekosáhlé převraty, aniž by čekali, co tomu
řekne většina portugalského lidu, jemuž uměli

Jestliže v Rakousku vládne ve někdy
podle $ 14., nastává přirozené vzrušení, volá
se, aby k spoluvládě byla povolána říšská rada.
V Portogalsko však převrací se dosavadní po
litický, sociální a náboženský řád ze základů
dříve, než jest svolán lidový parlament. Pc
slanců z lida zvolených bojí ae zpopní achva
titelé moci jako kuře orla. Proto již učinili
rafinované opatření, aby hlasovací právo ne
bylo všeobecné a na druhé straně aby mohly

Ů největším počtu hlasovati stvůry novopečenévlády.
Ještě tedy lidový parlament nemohl pro

nésti žádného svobodného mínění a již jest
uchystána svěrací kazajka pro věrné katolíky.
Již zasláno bylo papežské stolici znění rozlu
kového zákona, které obsahuje 7 kapitol a 196
článků. Všimněme si některých!

181. článek zapovídá kdekoliv na veřejném

místě papežské rl předčítati, nebo v novinách uveřejňovati. Taktóžsakazoje se předčí
tati pastýřské listy bez předběžného oznámení
ministru spravedlnosti, který 8 nimi může na
kládati dle vlastní libosti. — To tedy má
býti jeden článek slibované nové svobody
Za „tyranské“ vlády královské volnomyšlen
káři portugalští mobli tisknonti štvavé proti
vládní projevy; bylo jim dovoleno boořlivě
demonstrovati proti katolíkům. Fanaticky štva
vých akcí účastnili se v hojném počtu i atátní
úředníci, aulš byli míst svých zbaveni. Když
štvaní úředníků proti vládě a církvi bylo až
příliš křiklavé, udělila se jim na nejvýš ne
Škodná důtka. Volnomyšienkářští tyrané lid
ského ducha však nyní chtějí zakazovati docela
i čtení nevinných náboženských listů papež
ských, které přece nepůsobí žádné politické
revolace.

Protestantští theologové mohou nabývati
doktorátu kdekoliv. Zato však čl. 177. portu
galským kněžím katolickým zapovídá prová

děti náboženské obřady, jestliže tito konali svá
stadia pouze v Římě, Jestliže portugalský kněz
katolický konal theologická stadia doma, za
povídá se mu nabývati theologického doktorátu
na učelištích papežských.

U nás rovolační soc. demokracie smí
nositi své odznaky. otéž jast dovoleno volným
myslitelům, kteří zcela okázale chválili barce
lonské bezcítné anarchisty. Docela sami státaí
úředníci mohou volně kandidovati na program
stran republikánských. Ale v Portagalska č! 80.
zapovídá jakýkoliv náboženský odznak nebo
obraz na veřejných pomnících, v čele domů
privátních a na veřejných místech, vyjímajíc
pouze budovy náboženské nebo hřbitovy. Dů
sledně tedy všecky obrazy i sochy Krista a
Panny Marie musejí ziizeti na veřejných mí
stech, na nárožích ulic a na křižovatkách. —
Ovšem jest zcela dovoleno místo toho výsta
vovati na veřejných místech obrazy a sochy
krvavých, bezcitných revolacionářů, jichž je
dinou zásluhou jsou zákeřné vraždy. Vždyť
8amoropablikánské maseam témto anarchistům
vzdává zvýšený hold. Proč se jenom tolik bojí
zednářská vládu katolických odznaků? Chce
zkrátka přebarviti násilně skutečný charakter
země. Katvlíci, kteří již dle zavnější tvářnosti
budov i celých měst nepoznají, jak veliký počet
stejně smýšlejících tau bydlí, spíše se zaleknoa.

Takovou taktika chytrou sledovali již
pohanoští římští patriciové (šlechtici). V Římě
úpěly statisíce otroků; přece však nebylo na
řízeno, a'y tito ubozí rabové se lišili nápadné
svým oděvem od svých tyranských pánů. Proč?
Otroci byli by dle odlišného obleku seznali,
že proti jejich obrovským davům tvoří tyranští
utiskovatelé nepatrnou hrstku, která by 8e
dala potříti v několika hodinách. Odtud to
„oblekové © bratrství“ necitelných © despotů.
Zrovna tak nyní vláda portugalská rušením
veřejných zvláštních odznaků náboženských
snaží se oslabiti živé a stálé připamatování,
jak veliký počet obyvatelstva miluje odznaky
křesťanské, čili jaké wnožství lidí nebojí se
katolickou víra veřejně vyznávati.

V článku 2. se praví: „Veřejný kultas
nebude se již prováděti náboženskými společ
nostmi, nýbrž spolky dobročionými, jichž úče
lem jest prováděti skutky charitativní (skutky
lásky k bližnímu) a jimž se udělí povolení,
aby se staraly o služby Boží mimořádně,
Spolky ty v příčině bohoslažby jsou vázány oa
užší kontrolu farních úřadů, jejichž členové
nejsou však kněží, nýbrž laikové.“ A k tomu
ještě článek 26. dí: „Kněžím jest absolatně
zapověděno státi se členy farních představen
stev.“ — Tu to máme! Těžce lze si předsta
viti tožší duševní otroctví. Tedy o bohoslažbě
mají rozhodovati výhradně laikové a sice jako
o záležitosti mimořádné. Aby toto rozhodoutí
příliš nekřičelo, napsalo se, že rozhodajícími
činiteli budou „spolky dobročinné“ Ovšem
zednáři dovedou problásiti chytře za spolek
dobročinný jakékoliv sdražení, jen když se za
chová zevnější prázdná formalita. Vždyť zed
náři prohlašovali za dobrodince lidstva i kr
vavé vrahy barcelonské. Dle rozhodoutí vlády
by pak byl katolický koěz ponbým spootaným
slahoa, který by mohl jen tehdy nějakou ná
boženskou akci podoiknouti, až by byl zavo
lán jako ponížený dvořan.

A již předtím v dubnu přinesly noviny
zprávy o jiných vládních návrzích. Na př.
„O své potřeby stará se každá církev sama,
stát vyhražnje si vrchní dozor nad hospodář
stvím církevních sborů.“ A jak ten dozor bude
praktikován, to dokazují další vysvětlivky:
„Kostely a budovy bohoslužebné dávají se za
darmo v majetek náboženských obcí. Od 1.
června budou dachovní ustanovováni jen za
souhlasu vlády. Kněžím, kteří od I. červance
jsou v úřado, zabezpečaje stát dosavadní
platy.“ To znamená: 1. že budovy nesloažící
přímo bohoslažbě (sirotčince, chadobince, školy)
budou od vlády zabrány. 2. Že jen takový kněz
nebo biskap může býti dosazen, kterému to
dovolí nevěrečtí zednáři. 3. Nástupcům kačží
dosavadních zraší se plat.

A to še má býti svobodná církev ve svo
bodném států, jak sednáři hesla pronášejíř Zlo
Činec zavřený v žaláři má po některé stráice
více svobody, než jaká se připisuje katolíkům
a zvláště jejich kněžím. A jak dovedli zednáři
předtím klamati lid tvrzením, že jsou i pro
úplně svobodné projevy vohbleda náboženském !
Proto charakterní kněžstvo spola se svými
biskupy prohlašuje, že nepřijme takové otrouké
ohlávky a že za kus chleba nepodepíše ortel,
který zabraňaje svobodné blásání slova Božího.
Kuěžstvo odpovídá, že raději bude bl adověti,
než by se dalo zesměšnit přij motím jha tolik
otrockého.

U nás přicbázejí nyní volní myslitelé
k lidu také s vlídným úsměvem; nesou plná



ústa svobody i katolíkům do těch míst, kde
jest hojně lida věřícího. Chytrácí maží med
kolem úst tam, kde vědí, že by najednou
8 podvratnými hesly neprorazili. Vědí, že musí
postupovati pomalu. Až dostanou do svých
tenat více stoupenců, až nás budou míti ve
876 moci, pak ti beránkové okáší vlčí zuby,
hodí na blávo pevnou oblávku a začnou ojař
movati jako v Portagalsko. To patrno již z toho,
že okázale chválí tyrany volnomyšlenkářské
jak španělské tak portogaleké. Proto právě při
nynějších volbách má dbáti každý katolík, aby
do říšské rady byli zvoleni rozbodní zastanci
katolické víry a svobody. Portugalské poměry
jsou varovným výkřikem pro český národ.

Kostelní práva
pozlacovačské a řezbářské,

saovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradceí Králové.

Cetná usmání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Kulturní jiskry.
Náred — te jsme my! Tak hrdě pro

hlésila rudá strana po volbách r. 1997, kdy se
tolik karafiátů v novém českém pogelstvu začer
venalo. Uboze by věra na tom byl národ náš,
kdyby měl vrchním komandantem Adlera s kdyby
byl tolik závislý na tejbých almužnách zavilých
nepřátel české národnosti. „Národ jsme myl“ A
satím ten „národ“ netoliko platil dobrovolně jako
slepý do bezedné pokladny vídeňské, ale přijímal
na svůj „ryze vlastenecký“ tiak peníze z Vídně.
Ba docela se braly peníze až « Berlína. Centra
listický „Proletář“ proti rudým autonomistům
českým dne 29. dubna napsal:

„Všechen ten povyk o „vídeňských“ peně
zích je tak průbledný, že jej můšeme odbyt ces
tou zcela krátkou. Je to prazvláštní, že najednou
„Sociální demokraté“ tyto peníze považují za tak
Špatné. Ať jenom si „Právo lidu“ vspomene, že
kdysi také dostávalo peníze z Vídně, a že tudíž
dle terminologie autonomistické bylo vydržováno
Vídní! Když sačalo „Právo lidu“ vycházet jako
denník, pořádali soudruzi němečtí ve prospěch
jeho sbírky, takže „Právo lidu“ bylo založeno
takó ze peníze soudruhů německých! A byly to
tenkráte ryze německé peníze, které „Právo lidu“
dostávalo. — Dnes v ústředních svazích jsou or
Ganisováni tské dělníci Čeští, takže peníze, které
svazy na potřeby českých dělníků dávají, jsou
peníze české. Za doby sbírek pro „Právo lidu“
však byly to Často skutečně pouze německé pe
níze, které „Právo lidu“ dostávalo. Stejně tak

čsi „vídeňských“ svazů nepobrdala „Rovnosti“
aké tento list na tyto peníze „žehral“ a dnes

ještě se „Rovnost“ tiskne na rotačním stroji, který
Je majetkem říšského svazu kovodělníků, který
byl na Moravě rozbit Vaňkem a Tusarem! A jak
to bývalo ve volbách? O tom by na př. mohl
vzpomínat posl. Hybeš! Když týš za dřívějšího
volebního řádu kandidoval, konali sbírky pro jeho
svolení soudruzi čeští i němečtí, takže také Hybeš
byl dvakráte zvolen „za peníze německé“ Anení
přece žádoým tajemstvím, že byly také časy, kdy
Českoslovanská soc.-demokratická strana naprosto
ničehonenamítala nejenom proti vídeňským penězům
nýbrž kdy také braní peněz s Berlína nepovažo
vale za nic špatného.. .“

„Národ — to jsme myl“ Jak ponížený, jak
skrčený to byl lid, který sliboval české národ
nosti nová svobodná křídla, zlaté časy| A mass
rykovci přislubovali těmto „národovcům“ 8 nej
blubšími poklonami jako obrodnému jádru čes
kého národa. Dr. Drtins rád propaguje heslo:
„Proti Vídni a proti Římu!“ Ale jeho rudí chrá
něnci se opřeli o Vídeň jako břečťan o mocný
kmen. Nebýti štědrých německých židů z Vídně,
kdož ví, zda by u nás český denník 600. demo
kratický mohl vycházeti!

V „nejdomeokratičtějším“ státě. Po
platníci francouzští v „L'Etoile de la Vendée“
vlastní poslance nasývají žraloky hitavými. Není
prý jim na tom dosti, že mají ročně pevný plat
15.000 franků, že cestojí zdarma, že 8e posilňají
důkladně v bezplatné vinárně. Ještě prý se musí
dát fotografovati a opatřiti si na útraty poplataíků
několik vzácných podobizen. Všem poslancům
rosdalo se po svasku díla nadepssného „Soubor
prací zákonodárných“, zatím prý je to sbírka po
dobisen poslanců. Exemplářů pořízeno bylo přes
2000, coš stálo nejméně 20.000 franků. —U nás

tak vypočítavě, že si nastřádela veliké kapitály.
Tedy neví „pokrok lidový“ pouzeve Francil.
V „zklerikelisovaném“ Rakousku manifestovali si
1. května soc. demokraté avobodně. Ve Francii
Však zednářsko-soc. demokratická vláda májové

oslavy zakásala. Nejvlastnější její poddaní — totiš
soc demokraté — neuposlechli. Proto 800. dem.

ministři poslali proti manifestaatém poleajty akyrysníky. Došlo ke srážkám, při nichž tekla
krav. Mnoho soudruhů zatčeno.

Pokrok vědy. né no soolog,členbritické upolečnosti vědecké, ává zajímavou
statistiku, týkající se počtu známých druhů živo
čichů všech tříd. Aei před 10 lety porovnal Ga
enther scela přesně počet skupin živočichů sná
mých v r. 1830 s počtem známým v r. 1682. Za
půl toho století vzrostla známost druhů u ssavců
s 1900 ne 2300, u ptáků ze 3000 na 11.000, n
plazů s 543 na 3400, u ryb ze 3500 na 11.000,
u měkkýšů z 11.000 na 83000, u mechovitých zví
řátek ze 40 na 120, u korýšovců z 1290 ns
75600, u pavouků z 1048 na 8070, a moohonožek
ze 450 na 1300, u hmysa ze 49.100 na 220.150,
u ostnatců z 230 na 18.048, u červů z 372 na
6070, a prasvířat (protozos) £ 305 na 3500. Col
kový počet známých druhů zvířat obnášel v roce
1840 73.588, do r. 1881 vzrostl na 311.653. Prů
měrný počet nových drabů objevených kašdo
ročně od r. 1881 je asi 12.000, takže celkový
počet druhů dnes známých přesabuje už 600.000.
Počet však drahů ještě neznámých je bezpochyby
mnobem větší než známých.

Agrární kandidát ministorského
fraku o mábožemství. Věru šasnonti musí
samy staré babičky, jací učenci rozhodují na vo
ličekých schůzích a v říšské radě o klerikelismu.
Agrárním knězem Vackem protežovaný posl. Staněk
podstoupil v Hříšici dno 4. t. m. borkou lázeň.
Píše o tom dne 6. t. m. „Stráž“: „Když pan Sta
něk s chvalořečí na sebe byl hotov, přihlásil se
ke slovu pan kaplan s Dačic. Vytkl mu, že so
se vším možoým i nemožným pochlubil, jen ne
s tím, jak špatně zastával své věřící katolické
voliče v parlamentě a na sněmě; jak uráží ve
svých listech smýšlení náboženské našeho kato
lického venkova; jak uráží cit náboženský na
schůzích, kde je mezi stejně smýšlejícími. Citoval
mu jeho „Moravský Venkov“, jenž hlásá, že proto
nedošlo k jedaotnéma pustapa při volbách, po
něvadž má prý při těchto volbách lid rozbodaout
pro Řím,nebo proti Římu . . Pan Staněk ve své
odpovědi nemohl žádné z výtek vyvrátiti, vykru
coval se všemožně, leč nedařilo se mu to. Zaplé
tal se čím dále tím více. Tázal se pana kaplana,
kupuje-li se nebe peněži/ Pan kaplan se táže:
Myslíte tím odpustky? Ano, přisvědčuje Stanék.
— Pane Staňka, co jsou vlastně odpustky? táže
Be pan kaplan. — Staněk červené a mlčí. — Pan
kaplan naléhá na odpověď. — To jiš jsom dávno
sapomněl, přiznává se Staněk. — Proč tedy
mluvíte o věci, které nerozumíte? —=napomíná jej
pan kaplan. — Ale to bylo pro pana Staňka
mnoho; On, a něčemunerozuuzět! Protoodříkává:
Odpustky jsou odpuštěné hříchu. — Pau kaplan
mu upřímně radí, aby již vícekrát na schůzích
tak špatně neodříkával, a aby koukoul trochu do
katechismu, aby věděl alespoň to, co umí malý
školáček. — Dále mu vytýká, co řekli v Dačicích,
o Hostýně, „že je to místo na okrádání lidí“ —
Poslanec Staněk se vymlouvá, že tím „okrádáním“
byly myšleny „kolotoče a krámy s růženci“. Lsč
vidí, v průběhu debaty, še ee i na tom kolotoči
„Špatně evesi“. Proto v roshbořčenosti mysli a
trueu prohlašuje, že v užší volbě bude všdy volit
pocialistu a Šířiti Časopis „Havliček“. — Ale zase
vidí, jak špatně vystřelil. Pan kaplán pana Staňka

amstuje, že 80 přece dušoval, že není proti ná
božensteí — a časopis „Havlíček“ brojí proti
každému náboženství, svláátě proti katolickému;
Staněk vidí zase, že jest zle — proto coufál Oa
prý ueví (11), že „Havlíček“ naše náboženství
uráží| „Čtete „Haviíčka“, když ho doporučujete?“
zpytuje Staňkovi pan kaplan dále svědomí. — „Já
nemám čas, masím číst napřed všechny klerikáiní
noviny“, vysnává zkroušeně Staněk. — „Pane
poslanče“, mluví pan kaplan Staňkovi du duše,
„Vy brajete před tím lidem banebnou komedii!
Jste proti náboženetví katolickému a olrkvi, ha
nobíte kočžstvo, jak jenom můžete, ale zde se
před tím lidem ošklivě nřetvařajete ze strachu o
svůj mandát!“ — — Staněk na tyto výtky asi
nedatal.

„Boží Muka“. Cyrillo-Methodějskáknih
tiskároa a nakladatelství v Praze vydala právě
serii (19 drohů) Božích Muk v umělecké litografii
plasticky ražených. Boží Muka jsou 17 om. vy
soká a bodíse jako nippes, snaménko četby, od
měns z pilnosti a pod. Cena jednotlivě 6 hal.,
100 kusů 460. Oelá serie (12 druhů) za 60 hal.
franko. Barvy jsou živé, harmonické, jak právě
moderní malířatvo rádo je spojuje; litografické
provedení je čisté, bezvadné. Zakázky vyřídí o
bratem illo-Methodějská knihtiskárna a nskla
datelství V.Kotrba Praha II.-200.

Vzácný příklad návratu deocirkve.
„Nový Věk“ napsal dae 5. května: „Obrovský
rozruch v celám Šrýcarsku a mezi starokatolíky
vůbec vyvolala správa, že švýcarský starokstolický
farář Goffinal v Bernexu, divuboletý vášnivý ed
půrce katolíků, obratný kasatel, řečník a publi
ciste, který tisice katolíků k odpadu svedl, v pa
šiovém týdnu na smrtelném lůšku do lůna kato
lické cirkve se navrátil. Lucernský „Vaterlend“ o
vzácném tomto obrácení sděluje:

Na květnou neděli povolal k sobě Goffinal
místního katolického faráře. Ponóvadě byl Goffioal
až do svých 87 roků vášnivým nepřítelem všeho
Hmsko-katolického, nevěděl katolický faráť, jaký
účel má míti jebo návětěva. Dolší dobu vášné
nemocný Goffiaal uvítal faráře těmito vážnými
slovy: „Důstojný pane, začal právé svatý týden,
týden to lásky k nepřátelům. Smím tedy snad
doufati, še sturému nepříteli vaší církve i vašeho
stavu prokážete skutek lásky ve jménu tob), který
xa nás všecky k naší spáse a našemu pokoji krev
procedil.“ — Mladý duchovaíf podal G3ffinalovi
ruku a pravil: „Ov$sm, ovšem, page faráti, byli
jsme vice odpůrci, aikoliv však nepřátelé“ —
G>ffioal odvětil. „Ať jit nepřítel neb> odpůrce,
sdělte prosím svému biskupovi, Je jsem. mmaven
40letým bojemsvéhosrdce proti duchu mého své
domí, smučeného pochybnostmi a neklidem že me
dovedu déle vzdorovati toaze své duje po 8p3
kojenusti mého mládí a prvotních let mého knét
ství. V době všeobecného rozčileaí proti dogmatu
o neomylnosti odmítal jsem je z přesvědčení a
potíral jako blad. Ale prohloubsné studium opo
vice a církve přesvédčením mým opět otřásly.
Nastala pro moe léta utrpení a vnitřních bojů.
Vaitřní blas, který mne volal spét do církve, jež
mne křtila, biřmovala a na kočze vysvětile, po
tlačoval jsem pradkou polemikou. H.as ten však
nemlčel. Hlasitěji a blasitóji volal, jako ulas zvonu ,
napomínajícího k návratu do dušovní domoviny.
Důstojný pane, byla to mluva modlící se matky
ze dítě její, na semi bloudící. Moje matka, chadá
šena a záhy ovdověvší strádalaa trpěla, aby syna
svého knčzem měla. Poslední prosba její byla,
abych neodpadi. Neuposlechl jsem jí. Prosbu její
však, aby vše ještě k dobrému se arovnalo, vy
slyšel Ten, který jest mocnější než má zatvrzelá,
konsekventní vůle. Proto chci pokoj slednati pro
sící matce a své posledaí Velikonoce slaviti chci
jsko navrácenec do dachovní vlasti mébo mládí.
Poproste proto mým jménem vašeho biskupa, aby
moe opět do římsko-katolické církve přijal. Pře
svědčil jsem se úplně o její pravdě, litaji evého
boje proti ní a prohlašuji, te jeem 40 let svého
života ztrávil v bluda. Já jsem již včera s Vyna
ložením všech sil třesoucí rukou stejné prohlášení
mému biskopovi, dra Herzogovi zaslal u doufám,
že toto předsovsetí, tváří tváf smrti učinéné, kdy
člověk šivot a smrt odvažuje, oa něho, mého
spolubojovníka, nezůstane bez dojmu.“

Hluboce dojat a s radostí vyhověl katolický
dachovní přání G ffinalovu. Biskup Caasana že
nevský přijal svěst s hlubokým pobnutím a vyolel
neprodleně svého generálaího vikáře dra Carryho
k umírajícímu Goffinaloví. Dr. Oarry vyspovídal
steřičkého konvertitu, přijal jej opět do církve,
udělil mu posledoí pomazání a setrval u něho až
do skonu jeho. G ffinalova poslední slova byla:
„Poblouditi člověk může, ale nikdy nemá zapo
mícati prositi o milost, aby b.ad nablédaul 4 na
pravil“

Krásný to zajisté příklad, jak milost Boží i
nejzatvrzelejšího odpůrce dovede opět k Bohu a
církví přivésti. Goffinal pochybil, ale modlitba
matky přivedla jej do lůna matky dachovaí, Církve.

6hcefe nevýhodněočatí F É
Vyšádejte si ihned vsory pánských lálek
knahlédnutí.(Zoláštěvzorlátky»Palsára«)
edfy = ED. DOSKOÓILCHOCEN.=
Proní český sasletslský závod ©soubonného sboší
s sal. r. 1876. 29

Hospodářská hlídka.
fpolek pro pěstování moručí a

bource hodvábníka pro král. České v Praze
rozdává vajíčka bource morušového s návodem
ku pěstování každému, kdo se o mě přihlásí.
Jsou-li kde v místě moruše, doporučuje se pěsto
vání bource. Spolek kupuje vypěstovanézámotky|
Přihlášky o vajíčka učiněny buďtež co nejdříve
e udaním přibližného jich muoošství se ohledem na
moruše, jež může míti pěstitel k disposici (pro
krmení). Adresa: Ing. Robert Urban, jednatel
apolku, Praba II., Packyžova ul. 6.

České evece. V příloze Českých listů
hospodářských čís. 8. a 4. podáno jest věrné vy
obrazení a popise maškutelky turecké a solanky.
Maškate'ka tarecká tét „sbusanka“ svaná jmenuje
se též krátce velká muškatelka na rosdíl od muš
katelky malé, která se dříve největší oblibě té
šila. Daří se v každé poloze dobře i vysokou
dobře anáší; i ne půda nečiní nároků. Záby plodí
a to velmi hojača stále; doba česání až po žních
Jest to obchodní hruška prvého řádu. — Čsská
hraška solsaka ma trzích berlínských jest známou
hruškou, kdež platívá se dráže než ostatní hrušky.
Daří se i v polobách vyšších, před větry ohrá
něných a spokojuje se i každou půdou, ve které

se hrušce dařiti může a oné plodí. Trhá se obyčejně kolem 16. erpna. Takésolaska jest ob
chodní a vývozní hrobkou prvního řádu a jest aj
jen přáti, by byla ve své domovině 40 nejvíce
rosžitena.



Najlopníprostředek proti monchámve ehlévě je oživené hnízdo vlaštovčí. Kde se
usadí páreček vlaštovic ve chlávě, tem neobstojí
mouchy, neboť vlaštovky tak dloubo ve chlávě
loví — zejména za nepobody, až mouchy zmizí.
Aby se vlaštovky usadily ve chlévě, třeba jim po
Bechati volný průlet a chrániti je před škůdci.
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ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
ZÚROKUJE VKLADY

4 a půl proo.,
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Školský obzor.
Z ředitelství katol. ústava ku vadě

lání ačitelů v Praze-Buboněl. Zápisdo I.
ročoíku a do přípravky koná ge dne 6. Července
od 8. do 12. hodioy. Zkoušky přijímací 6., 7., 8.
"července. Přihlášky řádně dokumentované přijímají
se do 1 července. K přiblášce nutno přilošiti:
1. list křestní, 2. vysvědčení lókařeké, vydané
"úředním lékafem a vysvědčení očsovací, 3. po
"slední vysvědčení školaí, 4. vysvědčení o mravech
vydané farním úřadem (bes kolku) Ku přijetí do
I. r čníku se vyšedoje, aby boch byl katolická
kopfesav, mravně bezúhonný, náležité připraven,
fysicky i duševně spůsobilý a 15 roků stár. Při
skoušce přijímací třeba předložiti výkresy.

Vyšší dívčí vzdělámí směry nejrůzněj
-ími umožňuje a rodičům se doporučuje Ustav
braběte Půttipga v Olomouci. Vedle pensionáta
obsahuje školu měšťanskou, vyšší dívěí, školu ob
-cbodof, jejíž absolventky docházejí slušného samo
statoébo zaopatření, dále školu průmyslovou pro
-ití prádla, šatů a práce ozdobné,jejíž absolventky
mejí právo samostatně provozovati živnost šití
-dámských šatů. Dáte školu kuchařsko-hospodyů
skou, jazykovvu „ro němčinu, frančinu, raštinu,
apgličinu a Školu hudební pro zpév, klavír, housle
a citeru. Konečně různé praktické kursy, jako
-Šesací, modisteký, taneční atd. Kdo o ústavu
blíže se chce informovati, dopiš ředitelstcí o pro
„gtem ústavu, který mu ocbotně zaslán bude.

| XIL kurs nauk obchodních pro Učitole škol pokračevacích uspořádáČeské
obchodní museum v Praze od 16. července do 1Ď.
erpna t. r. Z četných dosud došlých přihlášek
možno počítati i letos se značnou návštěvou, coš
jedině potvrzuje popolarita těchto kureů musea.
Doporučujeme interessentům, aby své přiblášky
saelali pokod možno nejdříve a to přímo Českému
obchodoíhu musen v Prase V., Mikulášská tř. č.
9., ješ ochotně též veškeré dotazy vyřisuje 8
prospekt na požádání zašle.

Zářný příklad mnozlštnéobětavosti.
Slečna Pavlina Bienová, švadlena v Loukově u Se
mil, sebrala dosud na deset eběracích listů pro
kato!. ústav ku vzdělání učitelů v Prase-Bubeoči
477 K 60 h. Oboos tento vybírala teto obětavá
přísnivkyně p> drobcých příspěvcích několikaha
léřových na Jilemnicko, v místech namnoze ně
meckých a sociálně-demokratických, tudíž pro
sbírku na toto náboženskc-kultnrní, a opravdu
sáchranoé dílo velice nepřísnivých. Vzdáváme jí
timto za příkladnou a neúnavoou její «bětavost
veřejné díky. Kéž jí Bůb všemoboucí odplatí tato
nezištnou a záslužnou Činnost ve prospěch vele
důlešitébo záchranného díla Českých katolíků a
vzbudí hojně následovníků tohoto zářného pří
kladu. Dotazy ohledně lidové abírky na sběrací
archy ochotně vyřídí Spolek přátel katol. českých
škol Bratrských Praha-Bubeneč. Podotýká se také,
že na faráob leží ještě 7662 aběracích listů a
snad také balíčky obrasků a pohlednic i poučení,
jakožto pomůcky ku sbírce, ješ lze Bi tam vy
zvednonti.

6
Proě?

je kněžská náproona bez háčkůpraktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí kašdý kolárek.
2. u náprsenky této od samo

zřejmě přešívání báčků, jinak
u nápre. s háčky nutné.

8. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jsko u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cana, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizoje

Fejgl 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zbožím
Hradec Králové, Jiříkova třída.

Křestní lisóy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskupská knihtiskárna.

ORNONUORURUNNNHHCU

Velocipedy
jen zaručené jakosti s písemnouzárukou, jukož

i veškeré součásti prodává v levných cenách

mínistrace t. I.

R. Vodehnál, Hradec Králové,Velké náměstí 17.

Veškeré opravy ve svých odborných dílnách rychle
a levně.

Genníkyzdarma 2 Íranco.

U

V PRAZE, dne


i

TITYM

člena mnoha spolků atd. atd.

hodině dopolední.

9. května 1911.

Aísta zyjéšáníhy ozpfýmení.)



Ctěnému obocenstvu doporučuje

Jan Metelka

Jan Novotný,
strojní kamenoprůmysl

v Újezdě Podhorním.

v Hradci Král.
proti Grandhotelu č. 80,

Ryze český odborn
závod.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

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

bez nároku na cestovné.

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

ORP>Závod založen r. 1898. "E

B ŮůýŮOŮZROARRURUŮUŮUŮ.

VARHANY,
elektro-pneumat, pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší soustavy.

Selonní varhany i v nejme.šímpro
vedení, taktéž i

všech soustav, vše
HARMONIA důkladněz nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejsvědcmitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otavitolství varhan a harmenií

v Staré Beleslavi.
Rozpočty a návrhy Nejlepší odporučení.
zdarma A franko. Záruka pětiletá

Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku slarším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

30G000000(0G00000000:

Šeob, úvěrní společnost,

wHradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

úrok a to dle výpovědi,

SRB“ Složní lístky na požádání zdarma. “8

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. =

Velkozávod krej
čevský pro pány
: a obchod soukenický

DOOOGOGOOGOOGOOGOGOOGOOGOOOS

Dříve než koupíte

než budete říditi

drátěné ploty a vráťů
stavte se u jedi

nébo výrobce:

J. Plockav HradciKrál.
(Pětidomí).

W
Uznaný za nejvýhodnější anejlevnější nákapní pramen v Rakousku veškerých

prádla, praporů. příkrovů, koborců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v hách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstaké režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímž lev ější
Ceny až o 20%, než všude jizde.

Jabil 100 let. trvání a 40 let. vlastní činnosti.
Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

BI XCBI X CPI XGBIKCBIX

š Jan Horák,ýsoukenník
v Rychnověnad Kněžnou|

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

wiměných látek
K své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských,
Četná uzmání zvláštěz kruhů vele

== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

: X sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volešjemnělátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cení

(X 60DG9DX 603 X CODXEBDX

X

edémší

i
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GeDCED!

Továrna na cottagová americkáTT
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci! Králové.

Sklady:
Badapešt, VIIL.ker Józnef
kórát 16 4. — Praba, 5
Ferdinandova tř. 43. — aj 3
Vídeň=VII.,Mariahilfaratr. mk

86. 

Cenníky zdarma a 5v
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. dachovenstvn zvláštní výhody.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadůmderolujesí dopo
račiti veškoré kostelní nádoby a

dbářenádobky,, u.ěaky.p dákály,
svícny, lampy, Aditelnice sro eaky
atd. své v před

A církevním vyhovující. Staré před

měl opravuje v původníintencí azlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předměty neb výkresy zasílé na u
kázku franko bez závoznosti koupě.
Vše se posílá posvěcení. Prdes ruční,

Sklad veškerýchslatých astříbrnýchklenotů, jako: řetězů,
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd.:4 ; Notářské

proteny, tabat y, jídelnínášiní zoatříbra pravéhočínského vždy na skladě.

Staré slato, stříbro a drahokamy bupuje za nejv člí ceny

JAN STANĚK,
pasié a eiselour

Praha I., al. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

Rozšiřujte
M

„Obnova“ -aa
Casové Úvahy

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškudly, faráře ve Týprachtislch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní
Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a fran
....
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Číslo 20. | Předplatné na čtvrt roku £ K 60h
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

C]| HRADECKRÁLOVÉ.(CI

zal. r. 1868. Provádí ve.
- Přijímá Ako. ka ilál: | šteré ban

vkladyna | K 15,000.000 m směn“
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Ještě o kompromissu.
(14.) Po sněmu Fraokfortekém měli rakonětí

Němci si zapamatovati, že říše není již ně
meckou a oni že nejsou zde neobmezenými pány.
Kdyby se byli s ostatními národy poctivě vy
rovnalí na základě politické rovnoprávnosti,
dnes vypadalo byto v Rakouska jako ve Švý
carsku; panovala by ta svornost a spoko
jenost národů a bojů národnostních by nebylo;
otázka národnostní nebyla bytím bslvanem,
jenž dusí velmocenské postavení říše a zdravý
vývoj jednotlivých národů.

Po válce 6 Pruskem posnali Němci, že
tu svou nadvládu již neadrží; ale aby oni ne
přišli docela, popřáli jednomu národa, co bylo
právem národů všech: atvořili s tímto národem
smloava v podobě aoustavy dualistické u Ma
daři zapomněli, že národní svoboda to byla, o
kterou tak dlouho boj vésti mosili ; zapomněli,
že. jeau ten svobody bodeo, kdo svoboda zná
vášiti každou, a propůjčili se Němcům k službě
námezdné proti všem národům této říše. Ma
jice dle ústavy emlonvn 8 polovicí konstitační,
mobli by každé chvíle vládu předlitavskou
zakřiknouti, kdykoli ona sahá k pověstnému

grafu 14, ale oni mlčí, protože jsou sa to
odškodňování a že sami ve ové polovici ústava

Kom nemaďarskýmjak mohouporušují.
Co však za Litavou, kde národové ne

jsou tak kultarně vzepětí jde, není možno unás, kde nic nepomohlo Němcům, že korana
jest německé národnosti, že Německo v jejich
prospěch pracoje, že s vojska setřen každý
národnostní ráz, že podařilo se tu udržeti od
nedávna německý, byrokratický apparát; jsou
jednou jiš v meršině, to se nedá změniti, a
proto musí se udržovati při vládě pomocí
většiny umělé za cenu menších koncesgsl, čili
musí vládnoati 8 menšinou, což jest zajisté zje
„vem v parismentárních státech ojedinělým a
specialitou rakouskou. Když je říši zle, tu
poněkad skrotnou, aby tím besohledněji vy
stupovali, když nebezpečí pominulo. Tak bylo
r. 1658. před válkoo s Italií, tak r. 1866 a r.
1870, kdy málo ocháselo, abychom zapleteni
byli do války francouzsko-pruské,

Po aonexi Bosny poměry slovanských
národů se přirozeně nezlepšily a důsledky ně
mecké pomocia přátelství pocítili jame zvláště
my Čechové a cítíme v jednotlivých oborech
veřejné správy dodnes. Kčrber a Bek nebyli
nám přísniví, ale za Bienertha jest to snad

nejhorší; proto čekali naši lidé jen na vhodnýokamžik, aby vládě svou nespokojenost dali
na jevo a tím okamžikem mělo býti hla
sování o prozatímním rospočtu a mimořádné
76milionové půjčce na lodi. Bíenerth, jak
známo, ani rozhodné bitvy nevyčkal, nýbrž
sněmovnu rospastil a nové volby vypsal v na
ději, še slovanskou jednotu rozbije, aneb as

V Hradci Králové, dne 19. května 1911.

prň některé zástopos její provládní většinu
získá. Nepotřebuje jich mnoho a my vechceme
nikoho podezřívati, ale sklon Slovinců, nespo
kojených v slovanské jednotě s Čechy, k Po
lákům nenasvědčojs ničemu dobrémo. V Če
chách nechopily to nešťastné race Kramářovy
rovněž za pravý koneo, když na jedné straně
bylo voláno po nejlepších mažích národa a
současně uzavřen za zády ostatních stran kom
promiss volební s Klufáčem a Svěceným.

Národ měl Bienerthoví okázati, že když
e nynějším jeho poseletveay vyjednávati nechce,
on že pro něho jiného povolnějšího nemá a
nedá. Nemělo se však čacbrovati 8 m:ndáty,
a nemělo býti dopuštěno, aby v této, pro všecky
strany českého národa stejně těžké době pro
vozovala ge politika osobní místo politiky ná
rodní. Z kompromissa byli vyloučení zástupci
strany křesťanskosociálal, kteří dali původ
slovanské jednotě, solidarita českého klubu
nikdy neporušili, a proto strana křesťansko
sociální musí to považovati nejen za nevděk,
ale přímo za orážku. Jestliže naše listy ne
plšou tak ostře proti „N. L.“ a „Č. Slova“ jako
„Čas“ a „Samostatnost“, pak to neznamená,
že bychom urážka tato méně oftili, nýbrž že
Jsme na nešotraé zacházení se strany Mlado
čechů zvyklí. Je to tadíž vyšší pokrytectví,
když jeden mladoč. venk. list píše: „Dnes po půl
druhém měsíci vidíme, že jen tři strany, ná
rodní, národně svobodomyslná a národné soci
úlní věroy zůstaly idei, která se v Čechách
ozvala po rozpuštění parlamentu a že radiká
Jové a realisté nejez se vymkli z dobody, ale
že opustili myšlenku společné dohody“ O nás
se list nezmiňuje, patrně se v něm přece jen
svědomí ozývá. Při posledních volbách dali
jsme — třebas s nechatí — hlasy své v městech
Mladočechům, ua veakově agrárníkům; obě
strany však zachovaly se k nám ve Vídni i doma
tak, še budeme míti tentokrát práci snadnější.
Ať sirto páni opraví mezi sebou sami! My své
kandidáty stavíme, abychom dále na své orga
nisaci pracovalí a své posice uhájili, ale pří
užších volbách ať k nám své vyjeduávače ne
postlají! Je to ovšem věcí výkonného výboro
a ne jednotlivce ; ale jak smýšlení známe, ne
méme obavy, že nám výkonný výbor užší
volby ve prospěch jiných kandidátů šmahem
přikáže. Není ovšem vyloačeno podle zásady
edo ot des“, že by mohl býti uzavřen kompro
mies s tou neb onou stranou v jednotlivých
případech neb okresich, ale tentokrát bude
platiti: s raky do raky, to jest, badete-li vy,
ať se jmenujete jak chcete, voliti našeho kan
didáta zde, dostanete naše hlasy jinde.

Podotýkám ještě jednou, že nemám na
mysli kompromis s celou stranou, který za
naších poměrů jest skoro nemožný, nýbrž
pouhou politickou oportunitu od případak pří
padu dle jasné smloavy. Volební kompromiss
posud žádná strana nám nenabídla a my seho
u žádné také nebudeme doprošovati! Takhle
kompromissovat znamenalo by se kompro
mitovat.

„Koho budete a Vás voliti?“ ptal se mne
jeden Mladočech, dříve ještě než jsme svého
kandidáta ohlásili. „Tv se rozumí, že Dr. X!

My jsme proti Y, vy jste proti Y, tedyjestpřirozeno, že dáte hlasy nám“ — „Nemyslím,
že by to bylo tak přírozeno“, odpověděljsem;
„vy jste zde při posledních volbách více hlasů
neměli než my, proč nedáte ové blasy nám,
kdyš jste také katolíci; aneb když jste moži
pokrokoví, proč o ně nepožádáte pokrokáře,
k nimž máte blíže? Což jsme my nějakým vo
lebním materiálem a ne svobodnými občany
jako vy? Vy jste stáli vědy pouze o naše blasy,
ale nikoli o nás a proto musíte se i tentokrát
bez nás obejíti.“

Tato krátká rozmluva charakterisuje smý
Šlení Mladočecků. Katolíci jsou dobří jen v době

voleb; jejichoby Jejich přání a potřeby nejsouničím. Pomalu již kuždé obecní zastupitelstvo
bude toho dokladem. Nelze určíti, jak se ještě
poměrypo volbách utvoří, ale takové jsou dnes
a nás Je jeme k nim nespolapůsobili.

Ročník XVILInserty se počítají levně.

Volné listy,
Potopy nebylo v tom smyslu, jak to povídá

Bible*, hovoří dr. Bartošek. Obledně potopy
se všech odvětví přírodovědy shledává se látka,
z úíž staví se hranice, aby na ní Bible byla
upálena. Pozor, pane Bartoška, ani v Norim=
berka nevěšeli zloděje dříve, dokud bo nechy
tili. A právěi zpráva biblická o potopě není
v rozpora s přírodními vědami.

Není možno, křičí se, sby potopa byla
obsábla celou zeměkoali tak, že by i nejvyšší
hory byly pod vodou. Není ani stopy po takové
potopě, a co by se posod za takovon potopu
mohlo vykládati, od vědy geolcgické vysvětluje
se docela jinak,

Nuže, ptáme se dra Bartoška: kde jest
v Bibli napsáno, že celá seměkoulebyla zato
pena? Vždyť přece o takové potopě se tam
nemluví. Cože? Není to tam? Vždyť přece v I.
knize Mojžíšově v 7. kapitole se dí: „Vody
vystoupily na zemi, takže všechny vysoké hory,
které jsou pod nebem, byly pod vodou.“ Ovšem
jest to tam, ale masl so věta ta správně čísti
8 za tím účelem budiž uveden příklad z Nového
Zákona. Ve Skatcích Apoštolských vypravuje
se, že o letnicích v Jerasalemě byli lidé ze
všech várodů, které j33a pod nebem. Míaí se
tím snad, že tam byli také Indiáai, Japonci,
Číňané, Eskymáci? Zajisté nikoli. Naboť náro
dové tito byli tebdy neznámi. Proto běží jen
o ty národy, o kterých tehdy pisatel věděl.
Nelze tadíž slov: „všichni, kteří jsou pod
nebem“ přijímati doslovně, nýbrž jen s hle
diska pisatele, který onu zprávu napsal. A právě
tak natno rozaměti i oněm slovům ve zprávě
o potopě, neboť pisatel nevěděl tehdy nic ani
o vysokých Alpách, o Kordillerách, ani o Hi
malaji. Natno tedy rozaměti slovům v tom
smysle, jaký tehdy měla, a není dovoleno
vkládati v né výzoam doby přítomné, ve které
popsán jest již téměř celý povrch zemský,
z něhož zoali tehdy jenom část. L dnes jest
podobný způsob mlavy v oběho. Vzpomeňme
jen, jak často užívá se slov: „celý svět“, aniž
tím skotečně celý svět rozumíme. Což neza
znívá často otázka: „slyšel jste to již o pana
X?" Nikoli. „Jak, vy o tom nevíte, vždyt o
tom mlaví „celý svět“. Opravdu, celý svět o
tom mluvi? Také v Americe, Australii, nebo
soad jen klevetivé tetky?

Nejlépe přesvědčuje nás o tom moderní
reklama. Každý skoro den čteme v novinách:
celý svět zná Sanatogen, celý svět užívá stroje,
ode mne sestaveného, celý svět ví o mé ústoí
vodičce. Možao tu oěkoho viniti ze lži, mlaví-li
o „celém světě“, když přece kde kdo chápe,
že výrazu toma není rozaměti doslovně?

Proto i slova Bible nemají se stříhati
batahovati a překracovati, nýbrž musí se čleti
tak, jak chtějí, aby byla čtena, Dokazoj si tedy
sebe borlivěji, če dle přírodních věd jest ne
možno, aby celá zeměkoale byla potopenaa že
tedy Bible mlavínesprávně, přece dokazování
tvé jest bezůčelné a tvé střely letí do prázdna,
protože chceš zasáhnouti to, oo v Bibli neví.

a +“

Vše děje se nutně. To hlásá dr. Bartošek,
aniž uváší, že volní myšlenkáři tonto zásadou
vyhaznjí všecben svůj aparát do povětří.
Zřídka, věra, přihásí se, aby kdo tak bezhlavě
sám sebe vyvracel a ze svého programu si
posměch tropil, jako volní myšlenkáří tvrzením,
že vše děje se nutně. To jest nejpalčivější aa
tira smišená se sebevražedným homorem. A
že volní myšlenkáři, plní oznání své důstoj=
nosti a vědy, až na tuto stanici došli, jest
ovšem vinen jejich nedostatek vyškoleného
myšlení.

Vše děje ss mulně. Jasněji a určitěji tento
článek víry volnomyšlenkářeké zní takto: „Ves
mírem vládne zákon. Nic není nahodilého v
přírodě ani v člověku; nic nepovatává bes
příčiny v řadě věcí a jevů, a nesmírně složitý
řetěs příčin a účinků nikde není přerašen.



Olovébnení vyšel s tohotosáhona, neboťtaké
on jest součástí přírody, nikoli bytostí zcela
Jiného řádu, stojící nad přírodou nebo mimo
ni. Všechno jehe myšlení, oltění a konání jest
podmíněno celým soačasným i předchozím vý
vojem, v celém duševním i bmotném jeho ži
votě není sebe nepatrnějšího úkonu, který by
povetal náhodou nebo zázrakem či jakýmkoli
způsobem jiným, než jakým povstávají všechny
jiné jevy a děje: totiž dle zákona všeobecné
příčinnosti. Toto poznání ovládlo vědu tak, že
snad není dnes již téměř jediného myslitele a
vědce alespoň mezi těmi, kdo čiaí nárok na
čestný titul „moderních“, který by ji popíral
a který by ji nečinil východiskem nebo před
pokladem svých výzkumů.“ Toto vyznání oči
nil Faturus, soámý kolega páně Bartoškův.
Haeckelismus jest patrný z toho na sto honů.

Universitní professor Mareš všakpánůmpověděl, že jejich tvrsení uvádí přírodní vědu
v rozpor se ekotečným lidským životam, pro

tože předstírá poznání jakéhosi nutného dění,které jest zcela jiné, než skutečnost lidmi
přímo požívaná. Jinými ulovy, pánové tito vy
myslili si něco (lépe: opsali s Haeckla),o čem
ani přírodní věda, ani skutečný lideký život
ničeho neví. Přírodní věda dle prof. Mareše
jest vytvořena člověkem pro potřeby tohoto
života, a volní myšlenkáři uvádějí ji v rozpor
8 tímto životem. Volní myšlenkáři, jak 60 chlabí,
znají jen samou skotečnost a zamitají všechno
nademyslné, a přece jejich „absolatní nutné
dění“ není nic jiného, než rčení nadsmyslné
a jest setkéno z čistých pojmů bez věcného
podkladu. :

Dle prof. Mareše první zásadou vědy jest:
netvrditi nic, co nemožno věděti. Této zásadě
příčí se však volní myšlenkáři, protože tvrdí
věci, které přesabují všechnu mošnou lidskou
zkušenost a tadíž i možné lidské vědění, ano,
které tomutu vědění přímo odporují. Tím od
krývá se nevědecká povaha povídání páně
Bartoškova. Prof, Mareš dokázal nevědeckost
volnomyšlenkářského tvrzení o „nutném dění“
tak přesvědčivě, že nutno nasvati nekoltarním
balamocením posluchačů, když Bartošek u touto
mátobou na schůzích ještě vystupuje.

Přijmeme-li však učení voloomyšlenkářské
o naprostém nutném dění v přírodě a v člo
věku v ohledu hmotném a duševním, pak 8e
nám představuje taková povrohnost | páně
Bartoškova a taková porážka jeho, že jí není
sni příkladu.

Doktor Bartošek reformoje, zatracuje tu
8 onu činnost „klerikální“, a zatím žvatlá
řečí novyvinutého dítka v celém rozsahu toho
slova. Bartošek, s odpuštěním jako filosof a
vědec, přesvědčený o naprostém a nutném
dění (determinismu), žije přece ve skutečném ži
votě jako jiný člověk: oceňoje smýšlení a
jednání nenáviděných klerilálů, stará se a
rmontí ee nad nimi, že nechtějí ho poslou=
chati, ano že mu dokazují obmezenou naivnost.
Je-li smýšlení a jednání člověka nutným. takže
dostavoje se vždy jako věc nevybontelná, nemá
Potom žádné hodnoty, nelze ho oceňovati.
Zájem na cizím jednání jest pak klamoým
snem. Proč potom se starati, když všechno jest
naprosto nutné a nemohlo se jinak státi, než
jak se právě stalo? Proto volní myšlenkáří,
když učí nutnosti všeho dění a přitom posu
zují činnost katolíků, dopouštějí se vyjevených
neumyslův a uřezávají větev, na které sedí,
Těmito hmatavými rozpory však inteligence
volnomyšlenkářů není docela vyčerpána, neboť
právě a nich privilej na rozamové kotrmelce
jest co nejlépe umístěna a vydává hojné ovoce.

Jak může hlasatel „maéného dění“ pro
gramově vyznávati volnost a sinost,
jee záhada, kterou nedovede rozřešiti ani dr.
Bartošek, třeba by ee rozmyšlenkoval na tisle
kusů. Jak patrno, dr. Bartošex myšlením 8e
neunavi, a zdá se, že v nesmyslech bude v Če
chách prvým závodníkem,

Tatíček Haeckel na mezinárodním sjosdě
volnomyšlenkářskémv. Římě v 18. zásadě vy
hlásil, že jako pociťování a myšlení, tak i
chtění jest podmíněno bmotou mozkovou a že
tedy učení o svobodě vůle jest neudržitelno a
še třeba ji nabraditi nutným děním. Tatíček
Haeckol řekl, a Bartošek a ostatoími to pře
slabikovali a přijali jako inventáraí kus pro
vzdělávání českého národa. Volní myslitelé,
kteří nemohou volně mysliti | Bodejž vás husa
kopla!

Ale přiblédněme také ke chloubé volných
myšlenkářů, že budají novou, na náboženství
nezávislou a dokondlejší mravovst. Dr. Barto
šek na schůzích to také vykládá. Usilujeme,
aby učitel vychovával ou podkladě nové mrav
nosti a ve volné škole, moderní člověk most
poučovat a zastat se každého, kdo jest uti
ekován. Ale u všech všady, jak pak budete
osilovat a útiskovanéno čhřánit, když všechno
se děje nutně a od lidské nesvobodné vůle
nezávisle?

O, víme dobře, jaká ta vaše mravnost
bude. Ježto jest jednání a myšlení přesně
vutné, jest ve všem přirozené a volné, to jest,
nikdo není za ně zodpověden. Volnost vašeho

myšlení a jednání znamená ta tody vlastně
pesodpovědnost, novázanost žádným mravním
přikasem. Mravní svoboda ve amyslo křesťan
ském znamená zodpovědnost, vaše volmomy
členkářská nezodpovědnost plodí nemravnost,
čímš dostupuje vrcholu své popletenosti a
smateno sti.

Máme tedy volné mylšlenkáře, kteří ne
mohou volně mysliti a máme budovatele vyšší
mravnosti, kteří nemohou mravně jednati. Co
potom zpamená to neustálé vyvolávání o volném
myšlení a dokonalé mravnosti? Kašpárkovo
trachlobru.

No, před takovými dachaplnými Bartošky
musí míti člověk přece pořádný respekt...

Umravněnci ve volbách. Mluvení a peaní
„inteligentní“ straay realistické dosvědčnje,
jak „Čas“ a jiné pokrokářské tiskoviny lhaly,
když vinily katolické noviny z níského téna
řeči. Ze všech stran hrnou se důkasy, jak
strana oniversitních profesorů vnesla ve vo
lební zópas hrabost výrazu. Jak pak to řekl
dr. Kramář? „Prosím, mluvit o papučářství,
o fabrikantech, o bařtipánech, o národní ko
řalně a takových věcech, rcčte odpustit, na to
nepotřebajeme prof. Masaryka“.

Po jisté stránce bylo užitečno, že Mana
ryk ee tak rozhovořil. Prosradil, Ze chce do
bývati papučářstvím v Čechách mandátu, ač

chleba. Dovodil, že jeho strana dávno není
tím, zač se kulatými a vypiplanými frásemi
vydává. Masarykův volební boj dokazuje také
jeho zvláštní důslednost. Ač vytýká Kramářovi
mezinárodní kapitulism, proti mezinárodnímu
kapitalismu židovekému nemá ani slovíčka,
coš jest jeho jedinou důsledností, kterou se
však nikde nechlubí.

Obrana.
Nedávnývůdceagrárníkůs agrární

strany vyleučem. Jeho Exe. Prášek tedy ne
byl spokojen s mandátovou výlukon. Dne 14.
t. m. ve Všetatecb pořádal voličskou schůsi za
svůj dosavadní 47. okres. Před obrovským shro
mášděním 2900 osob (valnou většinou svých
přátel) si požaloval, že jest posuzován od
agrárníků nespravedlivě. Pravil, še měl 5700
K ročního příjmu jako předseda semědělské
rady. Leč agrárník Mašek, který ho nazval die
tářem, má sám ročně6000 K za to, že chodí
jednou týdně do „Slavie", kdež nic nedělá a
také věcí nerozumí. O své řepě řekl (dle „Nár.
Politiky“ ze dne 16. t. m.) toto: Kdyš vydán
byl ukvapený trochu povel řípu nesázet, a
když při tom vydáváno bylo semeno řepařskou
jednotou za účelem avépomocného pěstění, vzal
jsem si od jednoty semene za 1080 K, jež mám
zde potvrzeny. Bylo mně tehdá řečano. že or
g>nisace potřebuje takové řepytřebaaš míle
g (cení), aby s ní mohla disponovati a aby ji
přenechsla po 100—200.000 g cněm cukrova
rům, které by z kartelu vystoupily, poněvadě
jednota předpokládala, že kartel následkem
nedostatku řepy se rozbije. Udělal-li jsem chy
bu, záležela jedině v tom, že jsem v přesvěd
čení, še jednám s agrárními přátelí, nedal si
přání jednoty potvrdíti písemně a že jsem řepa
pěstoval. Řepa se pak nepěstovala, a když přišlo
léto, ta za těžkého onemocnění předsedy ře
pařaké organisace p. Švebly převzali vedení
její lidé nezkušení, kteří konečně 8 cukrovary
ae dohodli. Tehdá nahromadilo se organisační
řepy asi 640.000 g a také já žádal, aby orga
oisace moji řepu vdebrala. Páni řekli však, že
8 enkrovary se ož dohodli, abych se svou řepou
nedělal ma veřejnost řečí a řepu prodal. Prosím
tedy 640.000 ag řepy dovedla organisace pře
vzíti, jenom 10.000 g řepy Práškovy nepřijala
(Hlasy: kde je Hák?To byla politika |).Řeklo
se prostě: O Práškovi nemůžeme tvrditi, že
nechce pracovat, nebo že je neschopný, musíme
ho tedy chytit ss tu řípu, abychum se tobo
starého pensisty zbavili! (Hlučné projevy ne
vole a hlasy: Kde je Hák? Kde je výkonný
výbor?) ,

Tu prozradil Prášek některé věci, které
8o úzkostlivé tatlaly. Vysvítů s toho též, proč
se „Venkov“ bál rázně proti Práškovi vystoa
piti a proč jej raději hájil, napadaje prudce
jeho odpůrce.

"Oršem ledacos Prášek nedopověděl atro
ona přebarvil ve evůj prospěch skutečnost. Na
schůzi v Nymburce dne 16. t. m. již 6e netěšil
takovým ovacím jako ve Všetatecb. Dostavil
se tam onen často volaný Hák, tajemník ú
střední řepařské jednoty. Ten dokazoval, že
Prášek čestným slovem 80 zavazoval (dokonoe
i písemně), že řepy neprodá. Hák savévýtky
končil velice silným úsudkem : „Exzoellence,po+
rašil jste čestnéslovo,jste mažnečestný.“Tu
nastala mesi přítomnými brosná vřava,
kovol prudje se hádali s těmi agrárníky, kteří
jsou pro zvolení oficielního koadidáta strany
Zajíčka. |

Rozami se, še tyto a jim palšivé okol=nesti natad přivodily pří ohlas vpral
ském vedení. Dne 17. t. m. dopoledne v Mě
Banské besedě pražské sešel se širší výkonsý
výbor, který přijal návrh něšího výbor na vy=
loučení J. Ex. Práška ze strany. A tak muž,
který byl velice vychvalován a bájen od ve
dení jiš v té době, kdy se jeho chyby dobře
znely, po všem zastávání nejednou prohlášen
sa neschopna zůstati déle ve straně. Páni řekli
o bývalém oslavovaném vůdci, že není echo
aoi býti dobrým, enesitelným kmánem. V o
čení to nebudílo by přílišný rozruch, kdyby to

oblaváři nezavíníli eami. Chyby, po které
ráška vyloučili nyní, zoali dubře již tehdy,

kdy časopisy neagrární na né poukazovaly. Ten
krát však agrární etrana napadala spravedlivé
kritiky nízkými potapami a útoky; byní však
svým činem sama jim dala za pravda — ovšem
hodně pozdě.

Dodatek ©hrozném a he
spodaření v Kestemiatech a ve Žďáře.
Jestliže někdo nešikovností, lenosti, špatným do
hledem anebo ještě horší vlastností okrade celé
řady rolníků o veliké samy, má se udeřiti do
prsou a polepšit se. Agráraíci a pokrokáři však
činí nápravu jiným způsobem. Agrármíci avého
defraudanta Vorlíéka, horlivého agrárního sgitá
tora, začali na rychlo přebarvovat na klerikála,
V raiffelsence kostomlatské kradlo so jiš od roku
1907; agrárnímu vedení ani nenapadlo avěřovati
úřad tak důležitý, jaký avěřili Vorlíčkovi, katolíku.
Zmizelo na 36.000 K. A v druřatvu žďárekém?
Tam byl předsedou dozorčí rady agrární pošlan.
Sáblík. Zpráva o nepořádku ovšem velice pálila
jak pokrokáře tak agrárníky. Jak honem naay
pati lidu písek do očí? Páni si vzpomněli, že jest
ve družstvu mimo agrárníky také lidovec strany
dra Stránského J. Růžička. Obarvili bo tedy blesku
rychle na černo, udělali z něho klerikála. Drzost
falešných lbářů stoupla tak, že „Čas“ docela
nazval dražstvo „klerikálním pelechem.“ Tu jest
dokument, k jaké besectné lži dorede sahati fa
natický tisk.

tím však lidovec Růžička veřejně problá
sil, že byly některé velké obnosy do jeho knížky
nepoctivě vpisovány několikrát a že se již dříve
ohražoval i před Sáblíkem proti takovému ča
chrářetví. A tak lži pokrokářako-agrárnické měly
krátké achy. Beucharakterní tisk ovšem své lži
dobrovolně neopraví ani neseženo 46.000, K které
se ve Žďáře probospodařily. Dotasy, které poctivý
lidovec Růžička Sáblíkovi veřejně v tisku položil,
jsou těžké jako centy. Nuže, agrárníci a polro
káři, místo Ihasí odpovídejte !

Politický přehled.
Vládní očišína bes Poláků, tak ohlašuje

„Slowo Polskie“; jisté kruby vídeňské zanášejí
prý se myšlenkou nabraditi Polské kolo ve
vládní většině Ukrajinci a Jihoslovany. Kolo
Polské vykonává prý na vláda příliš veliký
vliv, ale bar. Bieoerth nemohl prý se přes to
v poslední době oa Poláky spolebnoati. Jiho
slovanů bude prý v nové říšské radě 87 a
Ukrajinci, kteří zaujmou Rusům ještě dva nebo
tří maodáty ve východní Haliči, dosáhnou s bu
kovinskými Ukrajinci více než 35 mandátů.
Bar. Bienorth prý se domnívá, že bode moci
spplebati na podporu obou těchto skupin bes

čji, než na podporu stejné silného Pol
ského kola.

V německýchvolebních okresích jest volební
zápas maohem živější než v českých. Snahám
spojených německých stran, odníti soc. demo
kratům co nejvíce mandátů, se však valně ne
daří. Něm. radikálové slibují učitelstva, že
vymoboa zemi státní subvenci k tomu otli, aby
co nejdříve byla provedena úprava učitelských
platů, alena druhé straně něm. poslanci chtějí
královetví České avon obstrakcí vyhladověti a
sbaviti zemskou oprávu všech 1těch nejnesbyt
nějších prostředků.

Mimistrfinancí na zálladě ojsařského smoo
nění očinil « vídedskými bankami smlonvy 0
poskytnotí kontokorentní záloby aš do aoj
vyšší částky 67 mil. K. Za jakých podmínek
ei ministr Meyer „zálohu“ opatřil, opatrně za
mlčaje.

Němci mnověříve smír s Čechy. Na schůzi
v Brně prohlásil to dr. Lecher, který vyslovil
ocbotu smíru u neněmeckými kmeny, ale v trvalý
smír s Čechy a Sloviuci v dohledné dobé na
věří.

O ministru dr. Glombiňskémvyslovil se
velmi ostře dr. Pacák sa schůsi v lavi.
Glombiňskí mlaví sice jak myslí, ale bohužel
nejedná tak jak mlaví. Kdyby byl dr. Glom
biňeki energicky prohlásil, že polský klab ne
aúčastní se šádné vlády, která Čechům nevy

strakoe dopadla jinak. Dr: Glombiáski nepronaal
takového vřelého slova a vátoopil do mini
sterstva.

Nové rosčílení mani Němoi. Němeoko-pokro
koví důvěrníci volebního okresu Šluknovského



usneslí se, Ze zašlou bar. Bienerthoví protest
proti tomu, že sem. výbor království Českého
vypůjčoje asi beze schválení zem. sněma u
českých bank miliony, aby účinně mařil ač
meckou obstrokci.

Nový sákon ukládá obyvatelstvu
skutečně značné oběti, kterých níják nevyváší
úlevy jemu poskytované. Roční kontingent no
váčků stoupne o 57.000 mušů a tím také počet
stálého vojska. Dvouletá, dosti omezená slu
žební doba, bude dále vyžadocati rosmnožení
jak mažetva, tak poddůstojnictva u jednotli
výcb hlavně pěších plokův. Aby velký náklad
se zavedením nového branného zákona spo
jený byl poplatnictva jakoi nabražen, mají býti
povoleny jisté výhody. Tak na př. zrošuje se
dosavadní způsob odvodů pro náhradní zálož
olky. Dříve zařaděn byl vojín do zálohy jen
tebdá, když byl stanoven počet nováčků pro
činnou službu. Nyní může se tak atáti bez c
hledu na číslo losu, vyžadují-lí toho osobní a
rodinné poměry. Také v reklamačním řízení
mají nastatí úlevy. Výhoda jednoroční dobro
volnické složby má býti rozšířena na absol
venty 6. třídy středních škol, jestliže se po
drobili zkoušce, kterou prokázati mají svoji
inteligenci. Rovněž má se dostati absolventům
Jistých odborných škol, učitelům a umělcům
právo jednoroční služby. Dosavadní služba na
vlastní útraty se szrašuje a ponechá se ještě
pouze při jízdě a dělostřelectva. Pokud jde o
vojenské soudnictví, zavádí se po způsobu ob
čanského řáda trestního líčení ústní a bez=
prostřední. Nebude již obhájce a žalobce v Jedné
a téže osobě, nýbrž dostane se obžalovuňéma
avláštního obhájce z řad vojenských, po pří
padě i občanských právníků. Při obžalovaných,
kteří neznají ačmčiny, může se při výslechu
použíti jazyka jejich mateřského, je-li celý
soud této řeči mo:en, jinak přibere se tla
močník. Je zde tedy vyslovena chybná zásada,
že má se říditi jazyk jednací nikoli dle obža
lovaného, nýbrž dle soudců.

Aroikníše Karel František Josef aastopovatí
bude císaře a krále při korunovačních elavno
stech v Londýně.

Aoietehé poměry o Uhrách. Z nařísení uher
skóbo minjatra vnitra byl vrobní žapan Pogany
pro nesprávnosti ve správní slažbě auspendo
ván » zavedeno disciplinární vyšetřování se
všemi vroboími stoličními soudci, jakož i 8
písaři dvou okresů. — Vůdce aolaké strany
maďarské posl. Oadřej Achim, který ve svém
listě napadal M. Žiliňského a jeho bratra Oa
dřeje, byl symy Ondřeje Žiliňského těžce po
střelen a v nemocnici již takó semřel. Z toho
velké rosčilení mezi selským lidem, který v ti
tícových sástepech putoval do Bekea-Čaby, aby
se poptal na stav svého vůdce, a zároveň stre
stal vrahy. Vojsko muselo krotiti rosbouřené
sedláky.

Srósko. Srbské skopština schválila před
Jobn zákona, kterým 00 všem státním úřední
kům sakasnje aktivní účastenství v politice,

vlády všecky mocnosti považají povstání «
Albanii za voitřní otázku tarecké říše.

Zmatky v Maroku. Dle sdělení francouz=
ského ministerstva zahraničních záležitostí
stává se sitaace v Maroku stále kritičtější. Ve
Francii očekává se zakročení Německa. Špa
něleká vláda slibuje, že zachová v otázce ma
rocké neutralita. Raisuli hlásá v Maroka sva
tou válku proti Španělům, kdežto Rogi blásá
svatou válka proti Fracif.

Mexiko. Povstalci jsou na vítězném postu
pu, revolační hnutí trvá, přes tu však obě
strany chystají se opět k jednání o smír.

Zprávy organ. a spolkové.
Sárušení česlté mládoše křesťansko

sociální se sídlem v Hradel Králové
pořádá 5. června 1911 vLibranticích u Čeroilova
národní lidovou slavnost. Pořad. V 8 hodin ráno
budíček. Od /,9. do !/„10. hod. dopol. vítání bostí.
O 10. bod. dopol. slavnostní kázání dp. Potráska
a slavná měe svatá u školy u kříže. Po mši svaté
roschod. O 1/,12. hod. společný oběd v zahradě
hostince p. Kurze. — O půl 2. hod. odpol. seřa
děsí spolků u doma předsedy p. Fr. Prokše, od
kodé průvod po Libranticích do sabrady p. L.
Kurze, kdež bude koncert úplné kapely Černilovské,
osobním řízením p. Vanického. Mezikobcértem
promluví slečna Liduška Kosařová z Dobrušky na
thema: Proč byla vybudovánaorgenitace křesťanské
mládeže. —Žábavné podniky: Pošta, rybolov, pa
náčkové divadlo, oukrároy, prodávání květin, ci
kánský tábor, tadec. Večer v 7 hod. věneček vsále
hostince p. Kurse. — Slavnost se odbývá za ka
ždého počasí. — Vstupné do zahrady 40 b, v před
prodeji u předsedů skupin za 80 b. Vetapné do
věnečku: jinoch 1 K, dívka 60h. Vetupné do zá
bavních podniků po 10 b. — O kóla, vozy a koně
účastníků bude řádně postaráno, Obědy od 80 h
do 12 K. Veškeré příblášky přijímá sekretariát.

Přátelé! Lonmskéhoroku sešli jsme se na podzim
28. září v Libranticích o manifestačním našem
ojesdu. Přesděli nám tebdá naši odpůrci „bojov
úfků svatováciavských.“ Chtěli nás sesměšniti, my
však účípnon prací ukázali jim, že natuo s námi
počítati. 6. června máme ukázati, jak jsme sa ne
celý rok pokročili. Nuž, ukažme, že jsme silní, še
jeme mocní, že v kraji našem vítěsí křesťanský
socialismus. „Ža svobodu a práva křesť. lidu a
kříž svatý“ toť budiž heslem našeho červnového
oiezdu! Ať žije křesťanský lid! V Libranticích
5. června na sbledanon! Ústřední výbor mládeže.

Roveň. Dne 7. t. m. pořádala Katolická
jednota divadelní představení, při kterém sobráli
členové sdružení křesťansko sociáloí | mládeže
s členy jednoty 8 jednoaktovky se zpěvem: „On
bledá poklad“, „Nehody pana Šukélka“, a „Pan
Franc, aneb Sedlák šelma velká“ Hra dopadla
velmi dobře. Účinkující, kteří až na dva teprve
poprvé veřejně vystoupili, drželi se statné a do
stalo se jim také zasloužené pochvaly. Ač bylo
počasí velmi nepříznivé, návětěva byla hojná.
Slaší také vzdáti srdečné díky p. V. Michálkovi,
který o zdar představení velmi se přičinil. Jen
tak dále vpřed. Zdať Bůb!

ě
, doporučujeme tyto důležité“spisy:

Ukoly sociální politiky
s péra Dr. Fr. Reyla. Cena 3 K.

Zpráva o V. všeobecném sjezdu ka
tolíků českoslovanských v Hradci
Králové r. 1909.

Sestavil Dr. Fr. Reyl. (Celá řada vážných programo
vých řečí.)Cena 3 K. -|

Z domácnosti sociálních demokratů.

Sestavil J. Hradecký. Cena I. řady 16 hal, IL řady
16 hal., ITI. řady 24 hal.

Svobodná škola.
Napsal Dr. Fr. Reyl. Cena 8 hal.

Slovo včas o právu volebníma ji

ných občanskýchprávech ve státě.
Sepsal Fr. Navrátil. Cena 8 hal.
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Dva letáky:

Odpovědi k otázkám
kortešů.

Agrární čtyriístek. |
Cena velice příznivá a řídí se dle u objednaných

výtisků. počin ob) jo

agrárnických

Objednávky vyřídí

Biskopská knihtiskéma v Hradci Kril,

Zprávy místní a z kraje.
Generální visitace a sv, biřmování

ve vikuriátu trutnovském. Dne 21. května v ne
děli odpoledne zavítá J. E. njdp. biskup dr. Jos.
Doubrava do Trataova, kde potrvá ve svém apo
štolském poslání až do pondělí 29. května.

Bv mský dem i lelošního roka shro
máždil veliký počet poutníků do Hradce Králové.
Pohola byla celkem příznivá. Ačkoli ráno trocha
spřchlo, přece Be brzo počasí uklidnilo, tak že
mobl aa dvoře semináře kázatí o 10. hodině
ctp. Široký. V kostele Svatojanském kásal ctp.
Fiedler. Slavnou mši svatou sloužil vadp. koneist.
rada dr. G. Domabyl 9 četnou assistencí. Při ní
zoěly s kůru mistrně nacvičené zpěvy řízením dp.
docenta Cibulky. Odpoledne kázal ctp. Dlabáček,
načež měl požehnání vdp. spirituál *Čerhý. V o
ktávě Svatojanské odpolední kátaní cetpp. boho
slovců jest od věřících velice čelné navštěvováno.
Slavností Sratojanské zapcěsly v pondělí večer
kázaním ctp. Bóbma a ukončí se vúterý večer
slavným „Te Deum“

u projektované reformě zdejšíholycea. Došelnát“ dopis: „Minulou neděli jsem
si zašel do kostela semínářského, kde právě byla
me sv. pro žákyně lyce«. Kdybych byl neviděl
kněze u oltáře, nověřil bych, še 80 koná nějaká
bohoslušba, protože slečinky v zadních lavicích,
pokod jsem viděl, četly nějaké noviny. Neběší
mně o to, abych napravoval zlomyslná již děvčata,

ale myslím, že mutno obrásiti před pohoršením
a otravou ony dívky, které v domově byly ve
decy k zbožnosti a ke slušaosti na veřejných
místech, k nimě pe počítá dle věsobecného úsudku
i kostel. Loňského roku jsem četl v novinách, jak
řekl jeden rabín, že se dívky s lycea místo vzdě
lání kazí. Zdá se teda, že měl pravdu.“ — Kto
mu nemusíme nic pozsamenávati, protoše se do
vídáme, že má dojíti k reformám na zdejším ly
ceu, které se nám nevyvedlo.

IKauzlověti v městském parku nepřestávají
řáditi. Každý zdejší občan, který lásky k přírodě
nadobro nepozbyl, projevuje velikou radost nad
vkusně a aákladně upraveným sadem. Leč ně
která uličnická individua nemohou enésti pohledu
na krásnou úpravu. Proto se nočního času tropí
různé škody. Docela i informativní tabulky boď
s nezbednosti otloukány nebo k matení lidí k ji
ným druhům rostlin přenášeny. A v noci ze dne
16. na 17. £. m. neznámý pachatel odnesl dvě la
vice a pfeklopil je na vzdálenějším místě. Jest
tedy potřebí ostřejšího dozoru na cynické kasi
světy.

Trávu růst slyší „Osvěta lidu“ ve svém
velikém strachu o mandát Drtinův. Kde zavládne
Třas, tam 8e rojí halincinace. Proto „Osvěta 1.“
nechce alyšeti o našem vlastním kandidáta dru
Reylovi, ale stále vidí ve vzduchu veliký mrak
aliance mladočesko-křest. sociální, plný zhoubných
krup. Opakujeme, že jsme roku 1907 získali za
24. okres víc blasů než mladočeši. Naše strana
se letos vyslovila pro volby deklarační, ale když
bvašinci cebyli ani uznáni za hodny, aby se 6 nimi
společně v té příčině konferovalo, nač se proto
jen vtírati ? Kdo cítí sílu k samostatnému boji,
at jen zkusí! Křest. sociální voličatvo, které nyní
číselně vzrostlo, není beztvárným materiálem vo
lebním, o který možno metati los, aniž by se nás
předem zeptali. Naším kandidátem zůstane Dr.
Fr. Reyl, rektor bísk. semináře v Hradci Král.

Ke květínovému korsu stylujapon
skóho o matičaí slavnosti dne 11. června t. r. do
cházejí vedle potěšitelných přihlášek také poptávky,
ku kterým lze prozatím odpověděti: Celkové dis
posice se stanou na společné schůzi přihlášených
dam. Povozy, pokud nebudou, se vyprosí. Není
nutno lekati se výdajů, protože dle mínění pořa
datelstva budou roby jednoduché, čímž účast
p. t. mladých dam se má usnadniti. Za výbor M.
Smiedďtová, M. Rejthárková.

Lotošní očkování bude se provádětive
dnech 22., 23. a 24. t. m. od 4 do 5 hodin odp.
Přehlídky očkovaných dne 1. a 2. června od 4
do 5 hod. odpol. jsko' dříve v Sokolovně.

Pana Hynku Srdinkovi, kandidáty
ua 45. velební okrés. Domnívalijsme ne, že
aspoň na Hradecku povede agrární strana volební
boj společenskytaktně. My příslašaíci atraay kts-t.
sociální vybrali jeme ai za kandidáta roloika obscné
vážedého a všech hodných líďí, ponévatiž zaáme
ze zkušenosti jeho nelíčený eoncit s lid+m drob
vým a jelikož víme, jek 8e dovede pečuvě starati
i o ty malorolníkty, na které agrární vel:kášové
rádi sapomioají. Pojedacu ee však dovídáme, že
jste se vyjádřil veřejně dne 14. t. m. na agrární
schůzi v Mifkosrbech o p. Joe. Kvasničkovi, že
dělá továrního agenta židovi. Tášeme se předně,
sda jste skutečně tak smělý výrok proti našemu
kandidátovi pronesl. A jestliže ješt pravdou, že
jste se tak vyjádřil, pal vás žádáme, abyste své
ostré tvrzení dokázal. Jest to zvláštní! Na Černi
lovsku tak dobře jest p. Kvasnička snám. Agrár
pici jej již pomlouvali v novinách. Nač tedy ty
okliky? Proč tito citliví hrdinové neučinili na něho
příslušný dotaz přímo do oél na volebních schů
zich? Ovšem agrárnický tábor k vůli volební agi
taci dovede překracovati fakta lehce. Nijak se ne
pamatujete, jak v agrární borlivosti chtěli někteří
pánové vymoci výhodný prodej řepy výhradně pro
své lidi, chtějíce řepaře naše pominouti? Leč
Kvasnička zastal sé našinců, pomohl jim k do
brému odprodeji zcels nezištně, malorolníci jsou
mu za to vděční. Ale tato lidamilná činnost nymí
vynesla p. Kvasničkovi název „továrního agenta
židoví.“ Jen tedy místo kličeka agitačněvolených
nápovědí pověste, co vlastně myslíte. My pak pro
mluvíme; naše odpověď se vám ovšem líbiti ne
bude, ale voličatvo se přesvědčí, jakou zbraní do
bývají agrárníci mandátu. Povíme také, jak 6e
chovali velicí agráraíci ve volebním okrese vašem,
když čeští maloroluíci těžké boje sváděli a cisá
ckým velkokapitálem německým. Věříme,že agrární
agitátory velice pálí ta skatečnost, že celé řady
rosvážných agrárníků z okolí p Kvasničky veřejně
prohlašují, že odevzdají hlasy kandidáta našemu.
Leč nespravedlívým smižováním p. Kvasničky hlasy
agráral se nerozmnoží. — | Voličové z Hradecka.

Ze Skalice do Skalice. V č 19.zo:

ferátě o schůzi voličů tituluje moe slovem kleri
kál. Jelikož považují to slovo zvláště v době ny
nější za zvláštní vyznamenání a nevím, komu
jsem díky zavázán, protož vznáším k p. pisateli
uctivou žádost, by si neobtěžoval dáti svým pod
pisemlaskavéna jevo, jakseráčí jmenovat; jsem
mu totiž velmi povděčen, a jsem mn ochoten u
ctivě poděkovati, že mě faklo veřejně racil vy
snamenati. V České Skalici, 11. květos 1911. —.
Hýněk Bíl, měšťan v Čes. Skulicí, náměstí čís. 46.



Program schůze okres. uastupitel
stva, jež se bude odbývati dae 22. t. m. o 10.
bod. dopol. v sasedací síni okres. zastupitelstva.
Volba verikatorů protokolu. — Zpráva o Činnosti
okresního výboru. — Zpráva o revisi účtů fondu
okresního sa r. 1910. Ref. p. Václ. Kontaík z Vlč
kovic, — Zpráva o Činnosti a revisi účtů Okresní
hospodářské záložny za r. 1910 (tištěná všem pp.
členům rozeslána). — Návrh komisse v záležitosti
nábrady hotových výlob členů okresního výboru
a komissí. — Žádost obvodního lékaře p. MUDra
J. Holečka o zvýšení cestovního paušálu. Ref. p.
Jar. Červený. — Návrh na zařasení všeobecné
veřejné nemocnice do I. třídy plata. Ref. p. Jar.

rvený. — Návrh na Bystomisování místa dru
hého správního úředníka v nemocnici. Ref. p.Jar.
Červený. — Žádost obce Hradce Erálové o povo

lení zápůjčky 48000 K na koupi domu č.Ř 99.v Hradci Králové. Ref. p. J. Jarkovský. — Žádost
obce Hradce Králové o povolení zápůjčky 11.000 K
na koupi pozemku pro sřísení další studny pitného
vodovoda. Ref. p. J. Jarkovský. — Žádost obce
Hradce Králové o schválení ojednácí obce 8 ředi
telstvem c. k. státních drah atran položení rouro
vodu pro pitnou voda a kabelu pro elektrické
vedení pod tratí dráby Hradec Králové-Ostroměř.
Ref. p. Frant. Chmelař. — Žádost obce Hradce
Králové o schválení ujednání etran udržování no
vého jezu na řece Orlici. Mef.p. J. Jarkovský. —
Žádost obce Bělče o převzetí silnice s Bělče k Al
brechticím do správy okresu. Rel. p. Frant. Chmelař.
— Žádost obce Pouchova o udělení subvence na
rekonstrukci okresní silaice meri tratí severo
západní dráby a Pouchovem. Bef. p. J. V. Černý.
— Žádost obce Kuklen stran stavby nové uilnice
s Kuklen k Plotištím n./L. Ref: p. J. V. Černý.
Žádost Komité pro ustavení Bvasu dražatev pro
konsum elektrické energie v okolí Hradce Králové
o upsání podílu. Ref. p. J. Jarkovaký. — Rozhodne
se o ofertách na koupi paraího válce. Bef. p.
Frant. Chmelař. — Rozhopoe se oafertách na re
konstrakci okresních silnic mezi jlovem a
Oujezdem a ve Svob. Dvorech. Keť.p. J. V. Černý.
— Návrh na změnu řádu silniční policie. Ref. p.
J. V. Černý.

Dámský odbor Ú. M. Šk. rozeslaltyto

dni na spanilé slečny hojněvybídek kJepanakémakvětinovému korsu dne 11. června t. r. Štelo-lise
přes všechnu péči nedopatření, še by byla některá
z ochotných dam vynechána, ať nevidí v tom nio
sůmyslného a laskavě se rovněž přihlásí do 30.
května u předsedkyně neb jednatelky odboru. (M.
Schmidtová, M. Rejthárková.

Z edberm Ú. JM. SŠ.Při promenádoím
komcertu v měst. sadech vybralo se K 18946.
Hlaraí dík patří p*nu Sekyrovi, kapelníku ze
Světí a jeho hudbě za besplatné provedení kon
oerta, jakož i spanilomysloým dámám, při kase
vypomáhajícím.

Výbor Hudebního a pěveckého
spolku v Hradel Králové dovolojesi všem
tato uvedeným velectěným příznivcům vzdáti své
srdečné díky, pokud ja-fmkoli způsobem přispěli
k úskatečnění drahého filharmonického koncertu
dne 4. t. m. tak skvěle pořádaného: milostivým
s spacilým dámám, které 8 nevšední ochotou a
laskavostí v tak hojném počtu našema apolku
propůjčily svá něžná a zvonivá hrdélka, slavné
radě HradceKrálové za bezplatné a laskavé pro
půjčení Klicperova divadla, slavnému velitelství
pěš. pl. č. 18. sa ochotoou výpomoc hudebníků
vojenské kapely, slovutnému p. kapelníku Vojt.
Mádlovi sa obětavé a vzácnou ochotou nabídnuté
převzetí partu L obce, vysoce váženému p. to
Várojku Jarosl. Červenémuza laskavé propůjčení
tuby, vysoce vášenému p. továrníku Ant. Petro
fovi sa ochotné propůjčení klavíru, vysoce váže
nému-p. J. B. Tolmanovi za ochotný předprodej
vstupenek ke koncertu, — a prosí, by všickní
tito a ostatní příznivci vážení zůstali H. P. S.
nadále přátelsky nakloněni. JUC. Rud. Svoboda,
t. č jednatel. Prof. Frant. Rejthárek, t. č. předseda.

Neehamice. Volobní kampaň u nás žapo
čala. Zahájil ji soudrub Hampl, který přišel v úlose
korteše, aby ulomil broty nedůvěry k c k. úřed
níkovi. Rosumějme! Špatně by to táhlo malý dělný
lid a proto vyskytne 8e již volavka, která ptáčky
láká. C. k. berní oficiál jest prý bílou vranou
mezi úředníky. Ve dvouhodinné řeči rosvinaje

sociální demokracie, jako by oma byla
nejlepší spásou pro lid. Pro člověka, snajícího rok
1890, jest to však již trochu staré, obuotělé sboží.
Dále vykládá, jaké stanovisko zaujímají k drahým
strasám. Soc. demokraté jdou prý vedle pokro
kářů, ale dělí je od sebe otázka dělnická. Jako
oBi asnávají moderní násor světový, poněvadě
názor křesťanský jest prý „přešitý“. Přejí si lai
okou volmou škola, rosluku církve od atátu, re
formu meaželskou a j. Náboženství nikomu me
berou (17). Klerikálové hlasují pro militarismua(?),
uznávají vrchnost a mají vyšlapanou costičku,

2 budou na světě dobře dělat, še přijdou do
nebe a proto chudý člověk nemůže volit klerikála.
Oni že chtějí se mít již na semi dobře. (Kudrnáč
te aspoň vlastním blahobytem praktikoval.) Mia
dočeší jsou prý strana kapitalistickéa jedná se
jm pouse omandáty.Onárodníchaociálechpráví,

že uzavřeli kartel se stranou mladočeskou, 00
kterouse 5 lot potírali atáže ce,

sou její stoupenci. Končí pak výzrou,že každá
abstinence (zdržení se volby) byla by bříchem a
že 800. demokraté ohtí vzduch, avětlo a chléb a
politiku, která jim jde velmí k duhu. V neděli na
to 14. květns dostavil te K nám prof. Drtina, aby
se ucházel o důvěra voličů. Schůze začala bonř
livě již při volbě předsodaictra, tak že se muselo
několikrát zjišťovat, je-li většina pro navržené
předsednictvo. Když nastalo ticho, pronesl p kan
didát svou řeč, která byla pronosenat>nem hladkým,
sby se nenarasilo. Dohoda mezi stranou mlado
českou a nár. soc. jest prý assekurací ra mandáty.
Celkem dělela řeč dojem vlastní samochvály a
jsko by ti nejlepší lidé « národa byli realisté.
Praví, že poslsnoc nemá nic slibovati voličům,
ježto prý to tak nahoře nejde. Stačiti má dobrá
vůje, še chce pottivě pro voliče a lid pracovat.
To však řekl nám již před 4 lety pan dr. Reyl a
proto se někteří boršili. Po řeči p. kandidáta
přihlásil so delegát mladočeský (pan inženýr No
váček) a obhajoval doboto. Zároveň také ukacoval,
že stále klade se důraz na slušný způsob boje
volebního a citoval, jak novípy pokrokářské píší.
Po replice dra Drtioy, který vše hleděl objasniti
tak jako něco novihoučkého, rar ee ke slovu
redaktor nár. soo. Pechar a břitkýmislovy uka
zuje, že starý parlament sice pracoval, ale také
kdy neměl a povoloval vládé, čeho potřebovalas
tak ji chránil. To všěsk nebylo po choti našim
soudrahům, kteří takového něco neradi poslou
chají. Ukozuje, že manifestační volby, jak by je
professor Drtins formuloval, aby totiž ponecháno
bylo na vůli voličům zdržeti se hlasování při
volbách, bylo by útokem na suverenní právo vo
ličů. Po něm vyžádal si alovo pao řídící Malina
a přímo provokativoětázal se na výrok kdysi u
činěný v příčině rozdělení umělecké akademie.
Pan parkmistr nepopírá, že by onu poznámku u
činil; ale co 8e tenkráto tvrdilo, dosud ge nestalo
a tak hned třeba skutkem 8e nestane. Mluví ještě
paa Hemr, že Drtina jest výborným reformátorem
Školství a že by bylo škoda, kdyby nebyl volen.
Pan porkmistr však prohlásil, če městská rada
usnává za prospěšnější pro Nechanice kandidatura
dra Franty a že ji bude podporovat a schůzi
končí. Závěrečné slovo měla naše známá soudružka
Lebká a za všeobecné veselosti něco povídá, če
mož včěsk pro blok a Šum není vůbec rozumět.

Vloupání do kostela v Třebochovi
ele. Památný hřbitovní kostelík na „Orebě“byl
poctěn v noci ze dne 9. na 10. t. m. vzácnou ná
vštěvou. Nozjištěné dosud individuum přistavilo si
na levičku brobařský žebříček a chtélo nejprve
oknem na evsng. straně dostati se do chrámu, při
čemž rozmáčknuta jedna tabulka okenní. Když se
mu to ale nezdařilo, pomoci hrobařské motyky
vypáčilo dvéře vedoucí na kůr s odtud po pro
vazech, kterými se spouští rako7 do hrobu a které
velmi dovedně uzly byly svázány, sjel do kostela.
Při svitn jedné kostelní ovíščkyna hlavním oltáři
přehlédi kostelní prádlo, roucha — a zdá Be, že
byl s revisí spokojen, neboť vše nechal v tom po
řádku ležet, jak nalezl. Nádoby bohoslužebné
v chrámě uschovány nejsou. Jen pokladnička va
milodary nedala ma pokoje — vypůjčil si její
obsah kolam 5O h a když hlavní dvéře ma po
postiti nechtěly, touže cestou po provazech dostal
se na čerstvý vzduch — zeď hřbitovní přelósati
nemusel. Jest to již drahý pokus vloupání 8e do
této svatyně a dle známok jest to týž lupič, který
Ba Novoměstsku a Náchodsku a v okolí týmě
způsobem do chrámů se dobýval.

Generální visitace v Rosicích m.L.
dne 8. května 1911. V 7 hodin ráno uvítán byl
Jeho Excellence u slavobrány přifařenéobce Trnové
p. starostou Jos. Vavřinou a četnýmobecenstvem.
V průvodu hasičů rosických a rybitevských
přijel J. B. Milost do Hosic, kde uvítán byl u

první avobrány Podrelitelom hasičůroslokýchp. Sníškem, u é brány u školy vítali svého
arcipastýře místní farář vldp, Jos. Kašpar, před
nosta s adjunktstanice pp. Šandera a Bušek,
sa dospělé biřmovancesl. árie Píšová, za dítky
školní Josets Leníčková, při čemž tvořily děti
všech škol kollaturních za vedení veškerých pp.
učitelů a četné obecenstvo dlouhé dvonřadí ač
ke kostelu. Od nových Rosic do starých Rosic
vlál = budov značný počet pra Odpoledne o
půl 6. hoď. odejel nejdp. p. biskup, provázenha
siči s hudbou a nesčetným zástupem lidu do Par
dubic. Bylo-li účastenství liduráno při uvítání ve
liké, bylo odpoledne, při loučení obrovské. Lid
nedbal bouře a deště a
pastýře až ku dráze, Novšímavost vůdčích kruhů
saatínílo věrné, katolické obyvatelstro dokonale.

Uhračim. V neděli dne 14. t. m. odbý
vala se schůze voličů venkovských obcí, která
zahájena v 10*/, hod. dopol. Po volbě předsed
nictva ujímá we slova náš osvědšený pracovník,

Šabata, rolník s Vrbice. Úitovatijeho
řeč není třeba, nebot soublss, jakým byla pro
vázena, nejlépe svědčil, že pan kandidát zná po
tfeby svých voličů a že jim také nejlépe dovede
vybověti. (Kdykoliv byl o něco žádán, v nejkratší

době vyhověl, na př. ve Vorli.) Kdnt p. kandidátukoněii, přiblázil te ke slovu p. Novotný,který
poukásalnato, jakdnesje odansks křížemtěm

al katolíkům“ kpooměců . Proto, 6,Puzatujme ul, še pravdou, jestliše Al a:

grárníci tvrdí o sobě, že jsou lepší katolíci než
my; neboť kdyby byli ne lepšími — nýbrž aspoň
dobrými katoliky, nosili by odxaak a křížem také.
Je před volbami a proto, katoličtí voličové, mójte
se na pozoru! Volte ty kandidáty, které vám od
poroučí česká strana křesť. sociální|

Litomyšl. Postavilijsmo se na vlastnínobya nechybili jsme. Kandidát náš p. Václav Tráv
ček, trublářský m'str v Ústí o. O., zahájil vo
dnech misutých svou přednáškovou činnost. Na
schůsi v Ústí p. Orl. s nadšením jeho kandidatura
přijata. Dnoe 14. květon představil se voličům
v Litomyšli. Nebylo ani jedioéh>, kdo by nepro
jevil souhlas s jeho osobou. Není diva! Jest to
maž 2 voleb. okresu vybraný, živoostník, dlouho
letý pracovaík křestan. 800. strany, jen má tu
přednost, že nehásí frázemi a šlágry, nýbrž prosté
od srdce k srdci mlaví, právě jako mož z lidu.
Rovaěž není chybou, še nootravuje voliče třího
dinnovými řečmi, ale krátce vystibuje a dotýká
se daejních otázek časových a vysvětloje svůj
program. — Volební výbor si vede volmi Čilo s
horlivě a připravoje půda p. kaodidátoví. Zprávy
jednotlivých členů vyznély vesměs velmi příznivě.
Ta a tam se objeví sice malé mračao, ale zase
přejde. Jako na př. když obětuje člen duchovní
správy ne voleb. Dad 20 h. Zas jinde větším
přispívají obnosem. Celá sitaaoe 26. vol. okresu
dá se říci krátce: Kamdidáta jsme si postavili,
jsme s oím epokojeni, On neleká uo námahy a
práce a 13. čerrma age nebojíme. Bude to náš
svátek — svátek srobody. Neboť ponejprv nema
slmé své hlasy dávati nepříteli, nýbrž budeme vo
liti dle svéhu svědomí.

Čáslav. Volební. Dne 7. květnapořá
dal kandidát sociálních demokratů Havránek vo
líčskoa schůzi v pravovárečných lásoích, jež na
vštírena byla valným počtem voiiči venkovskými,
neboť řady sociálních demokratů v našem městě
v poslední době značně prořídly. Řečsoudruha
Havránka brala se ovšem směrem všeobecně zná
mým, bylo to štvaní proti občanským vrstvám a
slibování medu na chadý dosud krajíc vymoženo
stí sociálad demokratických. Náladu schůze udr
Bovalí výkřiky někteří z posluchačů, kteří uš od
od rána byli + „povsnesené“ náladě osobní. —
Týden po této sohůzi 14. kvótna svolsly sjedno
cemé organisace mladočeská a národně-vociální

ochůsi voličů do Dusikova divadla, na nížpoďstaril se kandidát občanských stran J. Ex. JUDr.
Pacák. Vyložil svým vlastním poutavým způsobem
příčiny mesderu politiky české a ponkázav na
důležitost svoruosti národaí, prohlásil, že jak pra
coval poctivě všecka minulá léta, tak praco
vati chose i v budoucnu a Že ne osobní ambice,
ale prospěch národa vede jej k tomu, aby znova
se postevil v řadu kandidátů. Koaciliantní a 0
tevřená Pn5 jeho přijata byla s plným porozamě
ním posluchačů, až ns několik omobností, ješ od
chylnému stanovisku svému dávaly výraz nemíst
nými výkřiky a až na vystoupení obč. Pelikána,
který i tu masil uplatniti svůj řečnický taleat,
ovšem bez vavřínů. Doslovem purkmistra JUDr.
Zimmra byla schůze skončena. Volba Dra Pacáka
jest ovšem najíštěna, neboť ještě více než jebo
politická příslušnost doporouči h> jeho osobní
vlastnost a jeho obětavé čianost. — Kusotá z
ky alkoholické. Výrobcelikérů obchodník
p. Langer staví proti nádraší nádberný dům,

alavské kořalky a novou — kořalan. K městské
radě podal sice žádost o povolení k otevření ka
váray a výčepu „jemných“ lihovin, ale kvalifikace
jemnosti alkoholických nápojů jest velice osobní
a proto mají mnozí občané plným právem za to,
že bude to jenom lepěí — kořalna. A tak naše
nejlepší třída — Husova — ozdobena bude bned
na počátku dvěma kořalosmi, jednou v bostinci
a Koruny a drahou v domě p. Langrově, nebot
že by byls žádost tato samílnuta, nedá se my
sliti. Stane-li se tak vskutku, tu aspoň p. park
mistr jeko okresní starosta měl by se sasaditi
o to, aby zmisela kořalná „U prince“, náležející
okrese. A(vrávorajícípostavysmizí aspoň s má
městí, když se jich nemobou sbaviti hlavní ulice.
— Výbor spolku ov. Ludmily usneslse
k uhrašenínákladu na opravu mariánskékaple
pod věší obrátiti se o příspěvek na všecky ty
osoby, kterým záleší na výzdobě této avatyňky.
Sbírka jest soukromá a dárky přijímápl e
rová, chot polic. komisaře. Prosímesvé čtenáře,
rodáky čáslavské, aby neopomeauli přispěti byt
i tebe menším dárkom. — E dotazu jedacho
zo čtenářů, jak to bylo a těmi 10.000 K na ko
atel sv. Petra a Pavis, odpovídáme, že o tom pří
neseme příšté správu.

Čáslavsko. Agrárnická agitace pro prof.
země- a dějepisn x Chradimě Fr. Huídka hraničí
na některých místech přímo se zuřivostí. Agrár
nici dávají provolávati kandidátu Etrany ření.
sociální rolníku Fr. Šabatovi „haabu“. Tak věrně
drží heslo „Venkov venkoranu“, že rolník volá
relaíka haabu. A to děje se u přítomnosti prof.
Hajdka, který 0e při svém kněžství a přisvé in
telligenci nestydí takové projevy poslouchati a
nezapoví ai jioh. A eo při tom zvláště smutného
žeaechátodělatiodovaagelikůa pokrokářských»
volsomyšleakářů proti upřímnému a horiivému
kmtolfku. Vedle tohosaplavují náš veakov takovou



"spchstos různých tiskovic agrárnických s obrázky

„strbení. Na kolik kilogramů dostává 83 této „četby“
jednotlivým osobám, takže budou míti panímámy

"čím zatápět po celý rok. Než při vší táto agitační
zuřivosti vyhlídky Haldkovy utojí na témě stapni.
Naší ovědomělí venkovětí voličové dobře problé
-dají bumbog agrárníků s tímto ještě kodžským
příslušníkem, naprosto však nekněžeky sl vedou
cím. Ač byl v Čáslaví přes neděli 14. května a
„přessvátek sv. Jana Nep., nikdo ho nevidělv ko
stele, tím méně sloužiti mi sv. Kdyby měl trochu
kněžského uvědomění, musil by se zastyděti, když
viděl, še jeho přátelé spěcbají z evangelického
kostela a ou tráví od časného rána ve voleaní
kanceláři „U Koné“, ač v Čáslavi jest tolik měí
ev. od časné 6. bodiny ranní. Čí snad byl s nimi
na bohoslužběf Inu, nebylo by dira, když se oni
tolik chlubí: „To je náš člověk.“ My ovšem z plna
srdce bychom jim ho přáli, jenom kdyby ož ko
nečně k nim se přidal. Katolící by na něm zoela
nic neztratili Vyzýváme všecky 8v6 Čtenáře, aby
na „kněžské“ chování Hnídkovo upozorňovali
každébo ještě poněkod nábožensky cítícího pří
alušaíka strany agrární, nebot musí tak poznat,
že jde k němu o důvěru člověk, který vůbec dů
věry nezasluhuje Kdo se spronevěřuje tak po
avátnéma programu svého stava a povolání, můše
býti věren programu nějaké politické strany? Kdo
neplní, co sliboval Bohu, splní, co slibuje teď li
dem? Agrární strane směje se, če „klerikálám
Hnídkem vypálila rybník“, přičinte se, aby se
tedy v tom rybníku volebním utopili ní agenti.

Volobní ruch v okrese Chrudim—
Čáslav. Agrárníci tolik se tuší pro Hnídka, že
kašdý uvážřlivý člověk se táže: To už jest s a
(rára'ky tak zle, že potřebují tolik centů tiako
plsů ve prospěch Haldkův? Tak málo agráraí
strana pro lid pracovala, že potřebuje nyní zrovna
boverem vytloukati hlasy pro Svého kandidáta?
Te strana vyvinuje nejmíň desetkrát vátší práci
maadátovou nož hospodářskou. Na Čáslavsku od.
bývala se dne 14. května celá spousta schůsí a
grárních. Ale patrno jest z jejich průběhu, že
všecky ty centy tištěných Iží jsou marně posí
lány. Ve Vinařích u Žleb řečnil dr. Holdek. Po
slucbačstva bylo tak maloučko, že nebyly ani tři
stoly dobře obsazeny. Hafdek ujišťoval dle vzora
agrároického, že má své náboženství v srdcí a
to Že mu nikdo nevezme. Pane Hoídku, vždyť
tahé nikdo nebere. Ale co by Vám lidé řekli,
kdybyste říkal, že mite láska k lída jen v erdci,
ale že jí není potřebí ukazovati na venek? Kdy
byste řebl. že máte vlastenectví vsrdol, ale nikdy
byste utiskované menšiny naše nepodporoval, vše
kupoval od židovských firem, pak by se každý
resamný člověk Vašemu „ardečnímauvlastenectví“

: Kdyby někdo řekl, že. má agrariemus
© srdcí a volíl e0o. demokrata, řekae ss mu, aby
ee zbytečné nepřetvařoval. A máte-li v srdci pov
nou víru, lásku k náboženským pravdám, máte
tak chladně a lbostejně dívatí se na uezřísené
útoky proti základům křesťanst7í ? Proč v zájmu
svého blobokébo přesvědčení neprotestujete rázně

Item „Havlíčka“, alc místo toho nazýváte
veřejně hanbou zvolení kat rolníka za poslance?
A nemyslící agrárníci už na to slovo „hanba“ si
svykli důkladné. I ve Vinařích při slově „Šabata“
starosta Daněk svolal „hanba.“ Proč vypastil tak
berlivý a „uvědomělý“ výkřik, snad posud sám
maví. Straně agrární k takovému „sná olivému“
Bšenci. který ovšem „prostudoval“ desetkrát víc
neš Šabata, mužeme jen gratolovatí. O mudrce
mezi agrárníky nezí nouso. — V Kuěžicích sasa
nás přišel pobavit agrárník Štěpánek. Pouštál
před několika voliči kalafonové blesky proti nám.
To smad proto, aby zsstrašíl agitaci protirolnické
brany soc. demokratické s sachránil proti ní rol
mlotvo. Přítomní našinci však zachovali klid a dají
nejlepší odpověď dne 18. června. — V Ronově
docela Jeden občan začal rostrušovati správa, že
našinci vůbec k volbě nepůjdou. Takové podvá
dění vyžaduje ovšem notné porce drzosti. Na to
odpovídáme, že netoliko naši rolníci, ale i řeme
nlaici a dělníci svoraě při volbách odovsdají své
hlasovací listky pro Fr. Šabato. — Zvlášť ko
mická schůze byla ve Žlebských Chvalovicích.
Kdo by tušil, že i zdejším nešťastným završeným
klerikálům najednou prokáží agrárníci vlídnou po
sornost| Jíndy ataralí se 0 nás jen ma podsim,
když se měla okrajovatí řepa. A zvláště loní jsme
jim byli velmi dobří. Přišel k nám chválit Hnídka
mlynář p. Kratochvil, maje dvs pomocníky.Z po
čátka bylo na schůzi 17 posluchačů, ale řeč byla
tak „účinná s přesvědějvá“, še be vytráceli, až
Jich tam -byio pět, Kratochvíla však k tomu ko
všemu velmi případně vyplavilí v debatě p. K.

5prtalaJ. 8 LovellandodcházeliOes on — Agrárníci se dosud vě
domaívali, že badou vytloukati veliký kupitál
s menvědomělostí veakovských voličů. Jinak by
ee mebyliodvážilisasilatidovesniccelécenty
břikla papírových lží. Ale ke svému překva
peni narazili silně, neb taková besch. agitace otvírá
oči i spravedlivějším ovangelíkům. Právě to fa
satické řemeslo agitační strany agrární jest všem
tolik podezřelé a budí úsměv. však
vice se přesvědéí dne 19. červaa, že nejšikovnější

ky mic nesmohou tam, kde acbásí upřímná
ová práce.

Kněšice u Honova. V neděli14.května
ua schůzi 'ogrární „poudovai“ jakýsi Štěpánek, ša
naše strana b ží a padá. Patrná síasi pletl pojmy;
že totiž straně agrární začínají zvonit umíráčtem.
Naje stranu den ode dne roste, což nejléps viděti
s toho, že kašdý týden potvrzuje místodržitelství
stanovy různých obcí pro mládež, hospodářské od
bočky atd. Náš iaraelita Beigor dušoval ae dne 13.
května v bostinci: „Naše strana (agráraí) musí
svítěziti.“ V eobotu měl na to Čas, mělit židé
Sábes. Aspoň katolíci vědí, jak se mají k němu
chovat. Svéděí +0 o špatném jeho obchodním
duchu. Pan František Šabata těší so v naší vsi
obzvláštní přísní a o té jaj přesvědčíme hlasora
cím „lístkem dno 18. června, kde bade se jeho
jméno opskovati skorem vesměs.

Meziříčí u Opočna. Na venkověnašem
nastal čilý volební roch. Kandidát strany agrární
p. Rydlo Be u nás ještě veřejně neukázal, ač po
tajmu bývá prý zde častěji u svých věrných. Zato
však zavítal k nám minulé soboty p. Dr. Horský,
aby uspořádal u nás a v okolí řadu volebních
schůsí. Agrárníci a 8 nimi spojení 830. demokrati
a vosnomyblenkáři nasadili všecky páky, aby po
řádání schůzí našemu p. kandidáto zoemožnili.
Zbraně, jichž ze tím účelem použili, nesloutí ni
kterak ke cti straně, která se ráda chlubí ns venek
svou poctivostí. Přemlouváním a terrorem zastra
šili všecky hostinské zdejší, aby místnosti ke
schůzi naší nepropůjčovali. Než přes to odbývání
echůsí zabrániti nemohli V sobotu večer konána
schůze v bostinci pí Koubové v Malém Meziříčí
38 snačnó účasti našioců j přívrženců strany ag
ráraf. Pau kandidát Dr. Horský ve své řečivíce
než 1:/, hod. trvající zdařile objasnil situaci6
dokázal, že jest nejen řečníkem výtečným, ale i
mušem bystrozrským a širokého rozhledu politio
kého, jemuž z jedaání sněmovního ani nejmeněl
neujde. Poté rosproudila se čebata. Na veškeré
dotazy a námitky od strany protivné odpovídal
tak přesvědčivě, že protivníci zůstalí v úských.
Bylo viděti, že lidé, kteří námitky ty kladli, ne
mají nijakého vzdělání politického, ale že všechnu
svou „moudrost“ čerpají « listů straniokých. Ani
souvislou větu prosloviti nedovedli. Též několik
socialistů přihlásilo se ke slova ; ale avými nápady
vzbasovali jen veselost posluchačů. Zdařilouechůsí
touto posíleno vědomí našinců i otevřeny očimno
hým s agrárníků, kteří mimoděk nuceni byli asnati,
že pan Dr. Horský jest skutečně kandidátem schop
ným a tedy takovým, jakých jest nám třeba. V ne
děli nato konána schůze v Tošově a v Robeolelob
a klidným průběhem a sdérným výsledkem. Nele
nujme | Jeden s účastníků.

Z Velké Jesemice. Dne 7. t. m. konala
se u nás pěkná voličaká schůze. Jit 2. t. m. byla
jedna na rychlo evolána, při které svou velice
poutavou řečí představil se svéma voličstru kan
didát křesť. sociální strany, suámý svou horlivon
činností pan Fr. Šapka. Byl žádán, aby přišel
ještě. Učínil tak. Ač měl před tím hodinovou
debata ve Zvolí s agráraíky, pak dlouhou před
náška v Česk. Skalici, mluvil u nás přes Š ho
dioy. Mírným způsobem, nikoho Be nedotýkaje,
vyložil program strany křesť. soc. a zdůrazů val,
še při volbé poslance musí se přiblížetí ne k o
sobě, nýbré ku programu strany, kterou kandidát
sastupaje. Program hospod. asociál. mají více
méně strany všechny stejný, avšak kromě strany
křest. soc. proti nábošenství buď přímo vystapají,
nebo je s programu svého vypouští. „Baď jsem

tedy proti nábožeuství nebo bh 86 — jsem katolik nebo nejsem“ A to je důležitérozhodautí,
neboť jiného není možné. — Když zajímavou řeč
okoněil sa soublasu posluchačů, blásil se kn slova
jeden národ. sociál, jak vysvětlí tedy p. kandidát
Jednání faráře Vacko, který je kods a kandiduje
za stranu agrární, jež dle jeho slov je protiná
boženská. — Po něm dostal slovo známý odpůrce
p. Šapky. Jako stoupemec strany agrární také
bodoě myslí, sle je katolík a to dobrý. Lituje p.
kandidáta, še prý musí vypíti kalich hořký až aa
dno a přece že mu to nebude platao, Uváděl
staré, dávno vyvrácené námitky, te křest. moc.
strana, několikráte překřtěná, satabuje ten Vsne

ený odkas Kristův do putyk. Kristus hlásal láskua chudobu,že království jebonení z taboto světa,
a hrozil: „Běda vám bobatým“, jen je potřeba
samysliti se nad tím, na jakých žocích zlata bije
rarehie svou moc sakládá, če by avé učení ani
sám zakludatel nepoznal. Ti, kteří měli lidu blá
sat čisté učení, samířili na stopa bludoou, bažili
po moci a divnými formami (I) je přivděli. Ná
boženství je ohrofeno, ale nejvíce témi, kteří je
mají sa fivnost a aeají z něho jsko pijarice. Není
ani npoukromá ani veřejné, když se to vezme,
nýbrž jen životní praxe(!) s proto potřebauvósti

v život lé podstata mábož (|). Bůhže potřebuje těch nádherných rouch a přepychu? Nubo
ženství musí býti v duši a život dle něho. — Za
jimavé je, jak chtěl, aby ma vyovětieno bylo, proč
církev dělá rozdíl mezi bohatým a chadým, od
místníko dp. kapleaa. — Klerikálové měli moc a
co uimili? A mají prostředky v rakoa, aby po
mobli; jem chtít a rázem by lidu bylo pomoženo
(snad po portogalsku to půjde). Nejedná se o ná
boženstrí, ani o rosluko mamželskou,jen prý o

By,nav Jen mysliti, to je mejlepší. Sám prýjiš dva roky myslí o 4. prik. a nevěděl, co vy

myslil, k radosti posluchačů. Končil provoláním
hanba klerikálům, při čemž málem by byla schůze
rozbita. Rtzným jednáním p. Šupky sjednán klid.
Nejlépe při tom se činil jeden páa Š., taté
kostelní zpěvák, jehož strýc košz posllá matce
podporu wěčsíční,aby vděčný syn za to mohl hodnč
těm nenáriděným klerikálům hanbu provolévati.
(To není klerikalismus!) P. Šupka úetrně, ale
Jistě usazoval svého odpůrce, který mu zůstal
odpovědi dlužen, ale za to křikem jej chtěl u
mlčeti. Poněvadě půlnoc dávno minula, žádáno,
aby byla ochůze rozpuštěna, což 80 stalo sa voli
kého hluka. Dobře působila debata, aby se po
zoslo smýšlení, Dejž Bůb cil bojně a zdaru panu
kandidáta do ho boje! Za jeho přednáška
vřelý dík.

Různé zprávy.
Agrární kandidát farář Vaeck se

lidární so sociálním demokratem. Dne
7. května mluvil na voličské scbůzi v Kumžáku
te stranu agrární farář Vacek, za moc.demokra
tickou F. Zvolánek Soc. demokrat prohlásil se pro
vyloučení náboženství ze škol, pro moderní školu
sbavenon vliva klerikálního a p. farář Vacek ve
svém projevu dodal, že názory jeho 8 násory soc.
demokratap. Zvolánkanejsounikterakv rozpora.
Když se křest. Boc. řečník pan Tůma vyjádřil
proti řečem obou kandidátů, strhli s>ojení křik
louni se strany agrární a 800. demokratické lo
mos, našeho řečníka ukřičeli a ze sobůze vyho
dili. Dalších poznámek netřeba.

Pokrokářsko-soclalisticko-agrární
kompromis volební. Zpráva,še pokrokáfi,
Bocialisté a agrárníci na Moravé uzavfelí volební
kompromis, se -yní úplné potvrzuje. Ujednání
stalo se mesi Stránským, Staňkem a Vaňkem.
Tedy agráraíci, kteří se ohánějí nzavřením hra
nie, budou volit socialisty, kteří jsou pro úplné
otevření hranic a kteří rolníky nasývalí „lichváři
s masem a obilím.“ Agrární generálové k vůli
mandátům s korýtkám provozují s venkorem
veliký úvindl, který poctivému venkovskému lidu
musi být úplně odhalen a líd sgrárním dietářům
dá 18. června zaslouženou odpověd.

Agrárničtí kandidáti. Agrárnickélisty
stále se otfrají o naše kandidáty a líčí je lidu
zrovna jako analfabety. Kandidáty agráraické však
pěkně vyfotografoval zakladatel agrární strany
Alfons Šťastný ve svých „Selských Novinách“
(20. dubnat r.) takto: „Agrárníci zas nepřihlí
žejí ke aspůsobilosti a schopnostem. kaodidátů.
Chtějí poslat do Vidně ilidi politicky bezeba
rakteral. — Nemnosze bledí se tedy osobní, stra
nické choutky uplatniti na volebním bojišti v Če
chéch i na Moravě. Všecko hlásá sice nejostřejší
boj vládě, — ale do popředí — derou Be os0b
nosti politicky i jinak uchátralél“

Staročeský polítík ©agrárním po
slanel Staroštíkovš. BývalýposlanecSvozil
vytýkal v posledních číslech své „Selské Stráže“
mnoho a moobo věcí Staroštíka hodně kompromi
tujíclch. Odpovědi ne věsk Svozilovi na různé
jeho dotazy nedostalo, ačkoliv Staroštík sám bor
livě píše do „Selských Listů“ banopisy na našeho
kaodidáta a chvalozpěvy na sobe. Zde věsk 0
něměl a zarytě mlčí. Proto sobotaí „Selská Stráž“
znova píše: „Kandidát a přísedící zemského vý
boru Staroštík meopravuje, ačkoli byl mnoba vo
liči přímo vyzván. Co to znamená? Doznání, že
jednal beacharakterné, když falšoval podpis, když
Bpolčoval se se sociálními demokraty a s kleri
kály za tím účelem, aby urval tučnou sinekaru,
še domáhal ge « vasi s rukou vlády nám nej
nepřátelštější řád « že jako přísedici zemského
výboru donutil město Litovel, by dávalo premie
chudým českým rodičům ss to, že avé děti posí
lají do německých škol. Celý národ i nejchadál
jeho příslušníci sbírají po haléři a jak vůbec
mobou. aby vykupovati se mobly české dětí z ně
meckých muěíren, a p. Staroštík, zástupce českého
lidu, neostýchá se vháněti České děti do německých
mučírepR, ano on nabísí we ještě dokonce za zá
stupce lida ve vídeňském parlamenté. Voličové
jen poněkud politicky vyspélí, své a národa cti
dbalí, musí odbýti takového vetřelce dle zásluhy
a 00 nejrozhodnéjí, tak jak odbyli Zásvorku a
Práška agrárníci čeští.“

Peniue katolické mejseu v klatbě.
Italská obec Cremona má radikálně-ocialistické
zestapitelstvo, jež se právě chystalo vypaditi ře
holní ošetřovatelky s tamní nemocnice. V tom
zemřela 7Oletá Luigia Valcareghi a odkézala mi
lion lir cremonské nemocnici 8 podmínkou, že v ní
sestry zůstanou ošetřovatelkami.Socialisté nově
děli si rady; kulturní nenávisti rádi by byli dali
průchod, ale milion je milion. Pro všecko 8e ještě

zeptali o radu svého svadraha, universitního professora Gropailiho v Modeně. A tem poradil: „Jen
berte 1“ A moudrusi cremonští posleobli. V opat
ném případě byl by legát připadl sirotčinci, v je
hoš čele stojí známý biskup Boronelli.

Rakonský tabákový monopol. Gene
rálal ředitel rakouské tabákové „ežie nekční šef
dr. 8l. Scheuchenstuel podává následující přehled
tabákovébo monopolu: Tou dobou podřízeno jest



generálnímu ředitelství tabákové rešie 30 tabáko
vých sběren a 18 zvláštních skladišt. Počet za
městnaných páčí se na 700 úředníků,450 sluhů
a 40.000 dělnictva, z něhož je asi 86*/, ženských.
Vyrábí se ročně okrouhle 1:/, miliardy cigar v 31
různých druzích. 6 miliard cigaret ve 22 drasích.
260.000 g kuřlavého tabáku v 28 drusích a IL
tisíc g Šňupavého tabáku ve 24 druzích. Vývoz
obnáší 5—6 mll. kor. ročně. Domácí pěstění ta
bákn (v Haliči, Tyrolsku a Dalmacii) poskytuje
skoro 60.000 pěstitelů velice značný příjem, neboť
ročně vyplatí se jim na 8 mil korun. Kromě tobo
prodejem tabáku živí se buď částečně neb zcela
as: 1000 prodavačů s více neš 70.000 trafikantů.

Slovácký dem v Luhačovicích. Nutoo
jen 8 radostí uvítati usnesení Českého zemského
Svazu pro povznesení návštěvy cizinců oa Mo
ravě a ve Slezsku, že každoročně bude pořádán
o svatodušoím pondělí v Luhačovicích veliký alo
vácký den, o němž zastkví se Slovácko v plné
nádheře svých hýřivých barev a ukáže se světu
v celé své původnosti. Na programu tohoto slo
váckého svátku Moravy jesti veřejné porada na
prospěch zachování lidového kroje, průvod všech
účastníků v krojích, přehlídka a udělování cen za
nejkrásnější původní kroje a předvádění všech
známých dosad taoců a zvyků lidových i písní.
Jelikož očekává se na ten dea veliký počet účast:
víků ze všech zemí okolních, vypraveny budou
zvláštní vlaky z Prahy, Broa, Vídně a z Krakova.
I c. k. ministerstvo veřejných prací, ješ lidové
kroje moravské řadí mezi nejpřednější přítažli
vosti Rakouska a na zachování jich klade veliký
důraz, přikládá slováckému dou v Lubačovicích
nevšední význam; není vyloučeno, že i sám ministr

Dr. Marek slavnosti se súčastní ;kromě tobo vyšle
Ministerstvo samo zvláštního odboroíka svého, jenž
Význačné tance a zvyky zachytí kinematografem,
nejlepší písně psk fonografem, aby i v cizině
mohly se tak tyto perly našeho národopisu repro
dakovati.

Svátek Meravy. C. k. ředitelstvístátních
drah poskytlo vzhledem k neobyčejnému výsnamn
letošní výpravy na Moravu, kterou pořádá cizi
zenecký Svaz mofaveký ve dnech 3., 4. a 5, Června
do Moravského Krasu a do Lohačovic, účastníkům
těchto výprav neobyčejnou slevu na drabách,
blavně na trati Praha—Brno a Brao— Lobačovice.
Na trati této budou vypraveny zvláštní vlaky.
Blišší v proepektech, jakož i v záložnách a ban
kách v na Moravě a ve Slezsku, které
ochotné převzaly informace, jakož i přijímání při
blášek pro tyto výpravy.

Kompromis s Němsel. Ostravské listy
otiskly zprávu, že Němci v Místku (hlavně židé)
usavříti chtějí e Čechy kompromis, dle něbož do
stalo by se Čechům ve III. sboru 8členů a
převzetí soukr. chlap. měšť. školy, Maticí Míste
ckou vydržované do veřejné správy. Tato zpráva
o kompromisu jest předčssná; otisknuta byla bo
bužek četnými moravskýmii listy v králosatví a
způsobila, že podpoťy a dary „Odboru národní
jednoty“ ma organisování českého živlu a Matici
Místecké na vydržování méšť. chlap. školy téměř
byly úplně sestaveny. Octly se proto oba spolky
ve velké tísni. —

Zákaz hry v uherskou třídní lo
teorii. V zájmu veřejnosti se připomíná, če dle
platných zákonných předpisů hra v cisoszemakou
loterii jakéhokoliv druhu, tedy i hra v uher. třídní
loterii jest zakázána u že na přestupky tohoto
zákazu stanoveny jsou citelné tresty, neboť po
kuta mimo propadnutí losu obnáší 5 až 1bnásobný
obnos učiněného neb zamýšleného vkladu. Z té
příčipy varuje se důtklivě před koupí neb pro
dejem losů uherské třídní loterie a připomíná se,
te i ten se důclodkového přestupku dopouští, kdo
losy jemu třeba bes objednávky od uherských
firem neb odjinud zaslané si podrží.

Výlet ma Soverní Mys 1911. O prázd
ninách 1911aspořádá Jaroslav Karásek, c. k. u
čitel tělocviku v Brně 3a2denní výlet na Severní
Mys, Dánskem, Švédskem a celým Norvéžskem
od 16. července do 16. erpna. Poplatek za celou
cestu i 8 úplným zaopatřením činí dle umístění
kabiny na lodi Andenaes: 8 jízdou ve III. tř. na
dráze 1140 K, 1180 K a 1220 K, s jízdou ve II.
tř. na dráze 1235 K, 1275 K a 1915K a zahr
nato jest v ném mimo jízdu, stravu a ubytování
i veškeré nutné vstupné, průvod, spropitné, po
vosy, doprava savazadel, mimo vydání nepředví
daná. Na lodích jede se všude první třídou. Různá
cena závisí jen od umístění kabin na lodi Ande
naes; jinak jest ubytování i strava pro všechny
účastníky úplně stejná. Ubytování a stravování
jest v předních hotelích a začíná ; koočí vždy

předem du Berlína. Podrobný jízdní řáda návodVypravení se na cěstu, jež nevyžaduje žádných
zvláštních příprav, zaslán bude účastníkům po
přihlášce. Přibléšky přijímá pořadatel ee zálohou
200 K nejpozději do 16. června. Přijato bude
nejvýš jen 15 účastníků.

Novýudroj příjmů Ústřední Matice
Školské. Matiční odbor v Tarnově doporučuje
odvádění dobrovolných příspěvků ve prospěch Ú
střední Matice Školské « jmenování úředníků do

šších bodnostních tříd. Povýšený úředník za
platil by přiměřenoučástku buď některému ma

tičnímu odboru nebo přímo Ústřed. Matici Školské,
Pokladna matiční by při kvitování daru oznámila,
že dárce složením příspěvku Ustřední Matici
Školské zároveň vykupuje se s poděkování za
gratalace, které byly mu u příležitosti povýšení
zaslány. Doufáme, že všichni čeští úředníci při
povýšení svém dle návrhu tarnovského odboru
matióního na potřeby školetví Ústřední Matice
Šuolské pametovati budou.

(Zasláno,

Pořadatelstvo »Drahé feriální vý avy katol.
studentstva českého: i

(konené letos: A) do „Čes. ráje“; B) . a Krkonoše;
C) na Králov reko)

osnemaje všem účastníkům. če přesný odjezd výpravy
s Prahy bude každéma defigitiv. účastníku edélován

zvlášť, ibned MKpřihlášce. Začátek cest bude všakurčitě před nedělí 9. července. Jelikož přihlášek k vý
pravě přibývá velice, jest nanejvýše nutno, aby všichni,
kdo se ještě cht“jí výpravy zúčastniti, a téš ti, kteři
se pouze prosatímašč přihlásili, aby (byť byle lhůta
staaovena do 10, Června), co nejdříve tak učinili, pro

tože ke konci bude počet účastníků omesen| K refo
rátu minalému pofadatelstvo výpravy posnamenává:
„Slavnostní akademie“ bude na cestách uspořádána
ve spolkovém domě katol. jednoty v Libštátě u Semil
(v Podkrkonoší) po dvakráte, a sice odpoledne v me
dělí: 9. a 16. července. Protektorát akademie s lenka
vostí převssla P. T. si. „Katolické Jednota“ v Lib

Bátě. Svou vaáonounávětěrou akademiipok alovutný
pán Pb. jn M. Kovář, o. k. škol. rade, atd., (£. č.dlící ve Žďářeu Tarnova) a četní vysdpp. s okolního
duchovenstva. Při akademii spolaúčinkojí: a) proslulý
operní pěveo velováš. pín V.Zimmermann z Prahy.
b) chralně známá „kapela kandidátů“ a c) „drama
tický kroužek kandidátů“ s katolického ústava ku
vaděléní učitelů v Prame-Bubenči. Na programu jsou:
1. četná čísla hudební: orchostrová a solové, 2. četné
spěvy; 3. divadelní hrs: „Lakomec“, veselohra ve 8
jednáních od J. Moličra—J. Vrohlického. Pro škola
urravil professorFrá. Dominik M., Šk. Be. — K této
akademií očekévá se velice četné účast katol. lida
s oslého Podkrkonoší! Pořadatelstvo výpravy, donfajíc
e pomocí Boší v nejzdárnější průběh výpravy této,
očekává tímto saačné posílení hnatí katolického stu
dentstva v českém národě nsšem! Ziař Bůh!

Pořadalelstvo

(Praha-Bubeneč: Katol. ústav ku vzdělání učitelů.)

VAREANÍ
edostižné intonace, akvostně

favgující pneumatiky sevšemi
možnými novinkami důstoje.

p"jéro i slavným patronátnímúřadům doporučaje

Karel Čápek,
(dříve B. F. Čápel),

zaved pre stavbu varhan
a harmenií

POLIČKA (ČECBY).

Sloupencům našich organisací.

Odporučojeme vřele křesťanský český závod

vyšívašékašídok»Záštita«v Chrasti
uChradimě.

Kono JÍ

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodoché vzorně ob
Stará „Záštita“ Veď. duchovenstva naskyté se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte -objednárka na
skotšku a budete jistě spokojení|

ORP Odporačujte ve svém okoli? =tflý

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce) = Ř
Ů

odborný, :—umělecký závod — )V
——- NÝ č SY

|

==

edoken kostelních, p -M M

PRAHA-I,

č. 165 at., Malá Karlova
ul. čís. *0nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
« roků ma Malém ná

A T
AS ÚO

městípod,lonbím)dopo: M C 2orná aa)
provedenía 8 JAVA ON M

sicei se Šelesnými —
rámy, sílčma, vsasenémi.

Vátkoré rozpočty, aklazy:i odbornárada bezplatné, beze
vší závaznosti kn definitivzá objednávce.

PRD“Nosčotaáveřejné 1 písemná pochralná uzná 1,jšlý
-Založeno roku 1886.



Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstarší odborná dílna pazířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých ke
otelních nádob ze
bronzu a jiných kovů, od nej
jednodnášíhodo nejskvostněj.
ího provedení, v každém

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

sbotovujese v mévlastnídílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou Aa
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Biskapskou Milostí revido
vp. © =

Mešní nádoby jem v ohni
slatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty, 1 i
hotovébožína ukázka
se sašlou.

možno splácet bez řirážek.

ORP“ Sta odporučetíj a čestných uznání po ruce. “ij

Prosím veled é duchovenstvo o laskévou přízeň
a důvéruzárodadonácímu.
Opotkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.——
Nábytek z ohýbaného dřeva

Židle s ohýb. dřev Křesla houpacív různýchú „© K0
váchod K 870, m nhPARl

Stojanyavěšáky KřeslaA kT
z obýbaného | Sedátkanašronbu |

dřevaod K 0— | od... K12—
| 8 jiné, v nejmodernějším provedení

WP“a r cenách nejlovnějšch “U8
nabízí velkotávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

Nejdůstojnější Biskupské, konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
ravá přírodní vína k obětem mše sv.

vám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litr po 72, 80,90, 96, K 1-10

a výše i

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

a W MUMPOLCE u
Mnoho pochvalných dopisů jo ruce.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likár pod názvem

fa Aměrs de Londres
EA lékařskými věďátory jakožto příjemný
] občerstvujícíprosedek doporučovaný,nabízí

A.J.AndresvÚstím.Orl,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame
Cogmacu, srěmské slivovice jakož i pův. jam

wamu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
uejjevnějších: P. T. RŮM © a

bostiaskýmpovel sevlášť výhodůěceny.

NNDNA

Jana Kotrče
C. K, místodržitelstvím konoessovaná

prostředkovací

a PLÍŮNÍ KanoAláĎ
v Hradci Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi
i i

přodoj+ot
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřenéobnosy
00 záruku

správnostiprovedení.|

Kupuje
na svůj účet za hotové

a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

Obrat 4;320.000 K.

ún sm=

©.a k. dvorní a komor.letograt

(Adalbertinum).

dené fotografie ku každé příležitosti.

PRE“ Ceny mírné. "ij
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JJ a 35 m© nd So Ř- BAD o 24 05 S48
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Pánům včelařůmdoporučuje

zistěny
se zárukou pravosti ho

J kg — 24—26 kusů normální míry

JOS. JELÍNEK,
mydlář a člen míst. včelař. spolku
1 v Hradci Králové. :

L

RÁKKÁKÁŘÁÁÍÁÍÁ

Založeno r. 1880.

o
Do Hradce Králové a okoli!

E'rantišek EFlynek
v Hradci Králové,

Velké náměstí na podsini v bývalém zlat
nickém obchodě pí Holatové, vedle mod

ního závodu Průšek a Veselý otevřel

nový

závod kožešnický
spojený s velkým skladem

klobouků a čepic
a prosí o hojnou přízeň velecténého

P. T. obecenstva.

Zimní a kožešnické věci přijímám



jp A

Prodá se levně
větší množství starých zachovalých

únůových LTáMů d 10961
v různých siléch a délkách, hodící se na všeliké
potřeby atavebví, jako: prahy ku stodolám, kol
nám, stájím, co sloupy ku vratům, do plotů, na
schodnice, špalíčkové dláždění do stájí, dílen, prů
jezdů, dvorů, na podlaby do chlévů, na lávky aid.

Bližší podmínky ochotně sdělí správa skladiště

+ Kress á Bernard,
regalace Labe v Hradci Králové u etoku Orlice

s Labem, kde možno veškeré dříví shlédnooti.

Rozšiřujte “BE
spis draNovotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.

i
+

Železné ohnivzdorné
a nedobytné

pokFkladný
ms peníze, kniby a spísy.

Ohnivzdorné skříně na knihy a akty
firmyUVlese A spol Praha.

Zastupitelatví a sklad

Josef Ježek, HraduKrálové.
Cenníky zdarma.

Račte si psáti o vzorky
firmé

Tkalcovské výrobní společenstvo.
ME „„Wzájemnost““ mm
6w* v Hronově Čís. 186. “U8
— Vývoz lněného a modaího zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostd:h k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi praci dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky žgflmry na kožile,.
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

MB“Výbavy pro nevěsty “WU8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnobo po
chralných u.nání. — Objednávky v osně přes 2J K sasl

láme vyplaceně. 1 balík 40 A sbytků vkusně rozdruženýcho za ===.
Obdržíte (o mejlepět: Eřesť.-sociál podnik !

Doporučujeme —————— £ . | lnašimzodiném (NOLISKOU GIKOT KU:

PZOZRARÁRÁŘÍ MERZ AZKKAKAZKRAZRÍKÁ KRÁŘKA KRARÁRÁŘÍ PARARZARAAKRARARÁRÁÍ KŘÁRŽAIŘRARARÁŘKÁ KRARARARARAŘKÁ KRÁŘÁA Ta

ZALOŽEN R. 1868.

Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.

ZALOŽEN R. 1868.

o]
+ Ý Přijímá vklady ne běžný účet, vkladní knížky a pokladu. poukázky na úrok :4—4

| Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní kníšky a aložní lístky poštovní spořitelny zdarma.£ SMĚNÁRNA. — BURSOVNI OBCHODY.
Koupě aprodej oonnýchpapírůukládacích,losů, ront, doris, valut atd.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR. :
ť Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jsko: Úvěry všeho druha. — Financování podniků Ň

» obchodních a průmyslových. — Vadis a kance. — Eskont faktur a sročnek. — Bursovní rozkasy na ;
“ všechna místa. — Stavebníúvěr. — Obchod cakrem surovým. — Výměna kaponů. — Inkasso tažených ě

papírů. — Promessy. — Správa cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. —Seky. — Akkre- 36 a
A ditivy. — Rembourení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho draha. ž sli:

SVC || Skladištěspojeneželezničníkolejí snádražím.—Výhodaroexpodice.—Informačníoddělení.—Gemezt,|| ČEZ ||h
sko vápno, sáára, strojní oleje, potrelej Aoukr. DO R

olao"4plaeleelace
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Strana agrární o senkromestináboženstrl.
Agrárníci vybýbali se orčitému, Jasnéma

a sávasnému prohlášení o náboženství, o prá
vech náboženských společností, pokud re dalo.
Do svého programu nedali nejprve O svém
stanovisko k naší církví nic, ačkoliv i elepeo
dobře ví, jak přečasto jest rocena každá po
litická etrana v parlamentě jedoati o cirkev
ních otáskách. V ovnějším pohnutém kultor
ním boji mosí každá poctivá strana politické
sřetelné vysloviti svůj poměr ke katolické
církvi. Agrárníci nevyslovili — s přece mno
bokráte jednali, ovšem dle toho, jak toho kdy
vyžadoval politický obchod. Hned byl agrárník

okrokářem, hned katolíkem dle toho, před

jakými posluchači atál, jakou náladu opelToto chytrácké rameuářetví nemohlo býti
výnosné dloulio; protože naposledy každý pře
mýšlející volič chtěl míti jasno. Hlavně však
tu působila na agrároíky tlakem mezdolným
naše strana, která často poukazovala na dvojí
ura sgrárníchvelikášů a dietářů,

roto v pověstných „Pokyoech“ agrární
poblaváři dali svým důvěroíkům návod, aby
řekli našim řečníkům: „Vytýkáte nám, žene
máme náboženství ve svém programu. To je
Ješ (P). Náš program byl při minalém sjezdu
doploén, ovšem že ještě není vytištěn (abal),
v tom amyselu, že náboženství jest věcí 80u
kromoa potud, pokud má každý právo míti
své náboženské přesvědčení jaké chce, to jest
„náboženská tolerance. Veřejnou pak věcí jest
náboženství v tom smyslu, že nesmí býti ni
kdo — af katolík, eraogelík — ve svých prá
vech zkracován pro svó náboženské přesvědčení,
a če stát má povinnost chránit každého jed
notlivce, aby snad pro nábošenské přesvědčení
nebylo ma ubližováno.“

Věru, šikovnost žádné čáry! Ačkoli agrár
níci byli dosad tolik opatrní © otiskoutím
zmíačného programového doplška, jiš má pla
titi za lháře takový člověk, ktorý se zmiolže
v dosad vydaném programu o náboženství ne
mají sgrárníci nic.

všeho, čím mohli nači stranu snížit:! Otisko
vání dálo ae bleskurychle. Ale — na naše ne
ustálé výtky o křiklavé mezeře v programu
dávají tištěné prohlášení teprve oyní — v ru
chu volebním, aby nachytali hojně hlasů. Zvlá

B bo sebozápor“,zvláštní „trpělivost“ agrárn
tak že by agrárním poslancům nehrozila ztrá
ta mandátů, snad bychom se posud nedověděli
nic o zásadním stanovisku agrárního štábu k
otázce tolik důležité. A co vlastně agrárníci

vlastně tactovými frazemi, jakými si vypomá
bají ne neodbytné otázky lidé nábožensky ho
stejní. Slova sgráraická volenajson tak chytře,

-aby se nerozlobili volaomyčleakáři, aby byli
také spokojeni sgráral kolportéši „Havlíčka“
a „Volné Myšlenky“.

býti nikdo pro své přesvědčení náboženské
ve svých právech zkracován, že 50 nemá jed
potlivcům pro víru jejích abližovati, V praksi
ovšem volní myslitelé zavádějí nejhorší tyranii.

Leč držme se přesně aprárních slov. Sta
čí k ochraně katolické svobody zásada vyslo
vená? Agrárníci se tu představují jako strana

ní vedle náboženských společností, nikoličející v těchto společnostech. „Nechceme
ro víra ublišovat, přiznáváme každému sou

mé právo na kterékoli náboženské přesvěd=
čení.“ To jest nynější stanovicko agrární. Ale
— tím řečeno v.lice málo, to nezasmená pro
katolíky žádnou bezpečnou oporu. Kdyby agrár
ní strana vyjádřila evůj národní program 8u
chou a knsos zásadou,žekašdémo dovolaje hlá
siti se ku kterékoli národnosti a že nemá 60
ubližovati nikomu pro příslošnost jeho k $o
mu či onoma bárodu, hned by vlastenecké
kruhy řekly: „A taková zásada stačí k uhá
jení naší národní državy? V době, kdy naše
menšiny tolik trpí, máme býti klidni, jestliže
by do krajů čisté českých byli strkáni u voli
kém počtu úředníci němečtí? Každá strana če
ská, které záleží na prospěchu našeho národ
ího vývoje, má také udati, j prostředky

K ooo odstevojepodporač es. Maříci,ak si ředstavoje podporu českého školství
vkrajinách smíšených, podpora národních
jednot atd. M4 vyložiti ové stanovisko k stát
nima právu semí koruny české“ atd.

Rovněž by ce sasmál každý pokroka mi
Jovný člověk, kdyby v příčiné kaltary. prohlá

eila strana prosté a saše: „Kašdý člo
věk. má právo60 vzdělávati, jak se mu líbí;
jest to jeho věcí soukromou; nesmí se žádné
ma jednotlivci abližovati, jestliže se vadělává
dle vlastního přesvědčení“ Vsdělaná veřejnost
českáhnedbyvolala: „Ato mé býtcelá pod
pora kultury? Vědyt nepravíte, sda budete

, podporovati naši žádost o druhou českou uni
versitu; neříkáte, co povolíte na školství. A
mělsli by každý otec úplně volné právo vadě
lávati své děti jakkoli, polovice dětí školou
povinných do řádných učebných síní ani ne
páchne. Tatík ae vymlaví, že očí děti doma
sám, nebo že je posílá do 8oc. dem. besídky a
podobně. Nebodete-li překážeti někomu ve slu
diích, to jest také malá pomoc. Jest natno se
vyjádřiti, zda se vynasnačíte, aby byl vČe
obách dostatečný počet českých gymnasil. A
což školy hovpodářské, akademie, státní ut
peadia? A co platy professorů ?“

Zkrátka nastalo by tolik rozčilených do
tazů, až by blava šla kolem. Proto strana a
gGrární scela správně vyložila šíře, jak si ořed
stavoje podpora národnosti i vzdělanosti. Zkrát
ku neřekla jenom, še má každý právo býti
Čechem a vzdělancem a že 80 nemá jednotliv
cům ublišovati projejich národnost a kalturní
snažení; pověděla zároveň, jak bude taká spo
lapůsobiti činně na utvrzení národaostních a
koltarsích proodů. Za to však v příčině otázky
náboženské, která jest otázkoa uejveřejnější,
opatrně a chytře mluví poze povšechně. Ami
slovem nezmiňují se agrární řádky o tom, jak ná
bošenské potřeby katolického lidu strana agrární
bude podporovat, jak církovně-nábošenskému vývo
js bude alé. Ta agrárnická slova znarne
nají ve skutečnosti jen tolik: „Až se, katolíka,
začneš topiti, my tiblava pod vodu nepřistrčí
me.“

Ta však nepomůže hra na slepoa bábu.
Jako se jeiná as př. při řešení otázky národ
nostní o útvar školy, rovněš tak při otázce
náboženské. Agrárníci projevili ke katolíkovi
milostivou shovívavost, přisnalí mu právo na
katolické přesvědčení, řekli, že pro svou víru
nemá býti pronásledován. Ale neřekli, jak si
představují utvrzení a obrana náboženství na
šeho ve školách, v úřadech, v rodinách, ve
sněmovně — zkrátka jak badoa hájit nábo
ženské zájmy ve veřejném životě. Každý vidí,
kam směřuje oynější volnomyšlenkářské úsilí,
žádající vyloučení nsšeho náboženství ze škol.
Tento útok jest jedním článkem z dlouhého
řetěze útoků proti právům katojictra vůbec.
Agrárníci však, jak patrno z jejich povšech
ných frásí, staví se nevědomými, jako by ne
věděli, jsk velikého dosahu jest voloomyšlen
kářský. boj o školu.

Ye Francii-jsou kradeny katolíkům koste
ly, coš čeští volnomyšlenkáři echvalají. Proč
agrárníci neřeknoa, že se postaví protitako
vému lopu?

Posad ee požaduje na ačitelích přísaha,
že badou vycbovávati děti ve škole nábožensky.
Učiteletvo pokrokové, ač přísahalo, přece se
takové povinnosti vzpírá. Proč agrárníci místo
hladkých a Dic nesnamenajících slov neřekli
sřejmě, co od učitelů v příčině výchovy uábo
ženské vyšadojí? Spolčení agrárníků 8 pokro
kářským učiteletvem nesaamená, že by chtěli
„agrároici katolický rás Školní výchovy hájiti.

Ve vojsku posad platí náboženská přísa
ha a epolečná chůze vojínů do kostela pod
dohledem důstojnictva. To není věc veřejná, k
níž má zaojmoati politická strana určité sta
novisko? Vojíni mají také svého zvláštního
kněze, pod vedením představených korporatic
ně se účastní sv. spovědi. To jest vóc rázu
pouze a jedině soukromého ?

Hasičské sbory korporativně se zúčastňo
valy a dosad se na moobých místech účastní
Božítělových průvodů. K této veřejné manife
staci mosí zaujmouti každý poslanec také své
stanovisko — podle toho, jak věří. Kněží vy
bírají štólu, mají jistou peněžní koograa od
státa, jsou honorování za vyočorání nábožen
ské. To jsou také záležitosti církevní, o „nichž
jest potřebí mluviti veřejně a to "i v parla
mentě. Ve školách jsou náboženské odsnaky
katolické | evangolické. Toto faktum nezaslou
ší nejširší pozornosti politických sástupců lido?

Zkrátka poměry nábošenské jsou věcí nejve
jí. Při každém kroku vyžadují veřejné

luštění. Agrárníci však chtějí zaslepiti a od
býti lid tvrzením, že náboženství jest soakro
mou zálešitostí každého jednotlivce a že jest
en potud veřejnou věcí, pokud společnost má

jiti jednotlivce, pokad by masili pro víru
trpěti. Ne tak, chytrá logiko agrárnická| Jako
est povinností celého národa, všech sástapců
idu hájiti veřejně národní Školství, zrovna

tak jest povinností nikoli jenom Jednotlivnů,
ale i oslých korporací, zástapců lída kutoli
okého hájiti veřejně veřejné potřeby nábožen
ské tak obrovoké katolické massy. Náboženství
už proto není věcí soukromou, že řídí krok

naše vo veřejnosti; dává ConneŤ jak si majíveřejně počínati notoliko uči b, soudoové,
sami politikové. |

Na školách se děti učí o vzdálených hvěz
dách, na které nikdy nedoletíme, vanstral

ale

ských broačclch, e nimiž mládež z 99 procent
nikdy nepřijde do styko. Studenti se učí o po
haoských bozích, kteří růbeo ani nikdy neexi
stovalí. Není to ovšem na škodu, protože čím
kdo více ví, tím lépe. A toto učivo nachází
se pod ochranou veřejných úfadů, veřejných
činitelů — i pod ochranou poslanců, jako zá
ležitost veřejné velice důležité. Ale má-li a9
mlavit ve škole o existojícím Kristu ve smysla
katolickém, má-li se mládež vo Škole vybízeti,
aby v celém životě dle Kristovy věrouky jed
nala, to še uš by bylo sálešitoslá podřadnou, ma
lichernouP O tom že by poslanec ve veřejnosti
mlaviti neměl? To se týká pouze jednotlivců ?
Jestliže v některé malé obci potřebují odvod=
nění nebo menší regalaci, hned o tom jedná
několik poslanců. A není diva. Jestliže však
se jedaá o náboženské poměry celých millionů,
o to se už nemosí starati poslanec žádný?

Fráze, která tvrdí, že o církevních zále=
žitostech rozhodojí představení náboženských
obcí sami nezávisle nu laicích, nikoho uváš
livého nesplete. Vždyť přece víme, 8 jakým
fanatismem hledí volnomyšlenkářští laikové
obmezovati svobodu daobovních představených,
jak. soptí i proti mírným pastýřekým listům,
jak zakazají vodění dětí do kostela, jak štvou
i proti biřmování atd. Nikdo nečiní z nábo
žeuství věc tolik veřejnou jako naši protivníci.
A právě proto, že tito veřejně jiá tak dlouho
naši církev napadají, potřebujeme i v parla
mentě veřejných, rozhodných zastanců.

Agrární „Pokyny“ však vycbytrale mlaví
o náboženských právech jednotlivců, jakoby
agrárníci nevěděli, že zde stojí celé mohutné,
pevné sorganisované spvlečnosti náboženské,
které jednají zrovna tak veřejně, manifestačně,
jako spolky národní, odborové atd. A že by
mgrárníci dovolili i každému jinému plaou
náboženskoa Svobodu? Což kdyby oa př. ve
Vídni nebo v Praze začali zvolna tvořiti mo
hutné společnosti mohamedáni ? Tito dle nauky
avé by zcela důsledaě brali ženám dusavadní
společenská práva, zaváděli by otroctví atd.
A to by bylo záležitostí soukromunť Zkrátka
není nikde žádného nábožeaství, které při dů
sledném provádění by nemělo ohromný vliv
na záležitosti veřejné: na poměry národnostní,
sociální, kulturní i politické. Proto otázku ná
boženskou odkazovati do soukromosti může

ouze člověk takový, který sí vůbec hlavy ne
úmal s významem náboženství anebo který

zúmyslně mate pojmy.

6hcetfe sevýhodněošatitiPe
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palměra«)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Prení český zasílotolský sávod ©soubenného sdoší
sn sal. r. 1876. s.....

VWelebníšvindl agrárníků a soc.
demokratů s otevřením hranic.

„Sociální demokraté a klerikálové otevřon
braoice cizímu dobytku, pastí nám sem Ooizí
dobytek z Německa, Ramanska, Balkánu, Ame
riky, Australie a cena našeho dobytka klesne
na polovic.“ Tak straší agrární listy a letáky
venkovské voliče.

Místo všech úvah a rozamování jsme si
opatřili číslice z ústřední statistiky (K. k. stati
stische Zeotralkomission). Z nich patrno pře
devším, že z našeho mocnářství se dobytka
více vyváží než přiváží, že tedy úplné uzav
ření hranic dovozu i přívozu dobytka by po
škodilo právě — naše rolníky.

Víeodobytkavyvážímemožpřivážímo.
Kusů dobytka z celého rak.-aher. mocnář

ství bylo dovežen) a vyveženo:
1. Doveženo:

roka 1907 1908 1909. 1910

hovězího 16322 22094 7511 2.800
vepřového 9.380. 34.198. 22.400 | 7.900
cel. dovež. 28702 56.902 29911 10.296

9. Za to vyveženo z našeho mocnářství:
roku 1907 | 1908 1909. 1910

hověsího 91.649 310.036 147.952 70.908
vepřového| 14116 21.769| 4.764 548
oel. vyv. 106.764 931.624 159.706 71.456

Tedy celkom:
roka 1907. 1908. 1009 1910

95702 56.392 390.011 10.305
105.764 381.694 153.706 71.456

dov. kovů
vyv. kusů



Kdo se podívá na číslice, pozná,že EN
rok naše říše vyvázl fm čt a tolik |
dobytka co se přiváší Jaén,tgkče pařithranice by znamenalo nehromadit zde dobytka,
slevnit jeho čáňu a poškodit rolnittvo.

Moni,odkud kyokemmkli býti zaplavení

Odkud sem má jíti ten oisí dobytek?
Podívejme se ma mapu. Z jiného než son

sedního státu sem jít nemůže, protože by ta
kový dovoz šel přes 2 státy. stál by dvojí clo
a tedy by se nevyplatil. A Rakonako-Ubersko
je obklopeno těmito státy: Roskem, Německem,
Švýcarskem, Itelii, Černou Horou, Srbskem,
Bamuonskem a pak mořem. Odtud by sem tedy
techl jíti cisí dobytek.

Z Roska gem nikdy nešel ani jeden kus
a nepůjde. Rusko o-to nikdy nestálo, patrně

roto, že by to mohlo jejich říši poškodit.
č Německa? Tam přece dovášimonejste z ce
lého našeho vývozu. Mají tedy nedostatek
sami. Do Švýcara Italie dovážímetsky, mimo
to do Italie dováší se dobytek ze Srbska, mají
ho tedy málo. Z Černé Hory? To je zemička
jsko některé naše hejtmanství, ta dobytka
nemá. Zbývá tedy Srbsko a Ramunsko. Ale se
Srbskem a Ramanskem už novými smloavami
bylo uzavřeno, mnoho-li sem mohou dovášeti
až do r. 1917. Tedy celých příštích 6 let, co
bude nová sněmovna zasedat, vůbec se nebude
© dovosu maca se Srbska a Rumanska jednat
a hlasovat. Zbývá jen moře, t. j. aby sem do
váženo bylo maso z Ameriky neb Australie.
Z Ameriky se to skusilo s argentinským masem,
ale skončilo to faskem. Posledně v Praze,
nikdo už je nechtěl ani za 1 K 1 kg, takže 6e
sem dovážet přestane.

Odkudtedy másomjíti to maso?
Bnad s měsíce? Agrárníci tomu asi jistě

věří, protože odjinud sem přece jíti nemůže,
a oni stále křičí, budon-li zvoleni klerikálové
neb soo. demokrati, že sem pustí cisí dobytek
a zdejšího dobytka cena poklesne.

oc. demokrati také věří jistě, še sem do
stauou maso 8 měsíce, protože svým voličům
ojzí laciné maso slibují. Odkud však, říci ne
mohou. Ani po r. 1917 ze Srbska a Rumonska,
vědyt jsou to malé země.

Je přece každému známo, že tvoříme
a Uhrami jedoo celní území a že bez svolení
Uher sem nesmí jíti ani jeden cizí kus do
bytka, ani ovšem bez svolení našeho do Uher.:
Ale Ubry jsou stát zemědělský z 80 proc. Proto
nikdy nesvolí sem k takovému dovozu cizího
dobytka a obilí, aby to ceny zdejší etlačiti
mohlo. Ukázalo 60 to na argentinském mase.

nandovaP asovalaa neobmezený dovozargentinského maga, ale ifhry řelgy :
Asi o kg víss aedorolímenež S80 (na ph

sem nopěiBloprom a2 toho všehoje nad sluncejesmějí patmgp,

že bonla ©ošovřaním hraniccizího dobytka jerolsbní čpindl a nic jiného.

dle přeceprý neměli kalel.
hlasovatpro masa BeSrbakaa Arpentík|

Tak štvon agrárníci zemědělce proti našim
poslancům. Pravda, hlasovali naši poslanci řoku

KA Pze ot dkvkS bátvedy: Sebalko v téže

hrozilo válkou, válka visela jako meč na ufti,
a naši poslanci nechtěli říši ožebračiti (po
kašdé je krach a peníze klesnou aepoň o polo
viai) — nechtěli hnáti také tam aspoň 100.000
českých synů, je nechati mrzačiti a sabíti. Naši

pci neměli v prsou kámen místo ardce
jako sgrárníci. Naši poslanci věděli, že se do
váží do Srbska náš ječmen (elad), ookr a lněné
výrobky, tedy še by zde klesla cena řepy, ječ
mene a Inu, kdybychom ze Srbska gem nedo
volili něco masa. Ostatně dříve sem dováželi
Srbové třikráte tolik a nyní 60 jim zmenšil
dovos, jak psal sgrárník Alfons Šťastný,na tak
malou míru, že to ceny sdejší stlačiti nemůže
a že to stačí pro Vídeň sotva na dva dny.

A pekli sgrámaísi ještě a témhia nejsou
epokojeni a přece dále budou vyčítati, proč
naši pro těchto 65.000 kusů hlasovali, pak
dejte jim tyto otázky, nad kterými ihned oněmí:

1. Proč pro tutéš amloovu hlasovali agrární
poslanci do jednoho 21. prosince1907 a to ne

- prodovos 05000, ní kusů; PročRus smlouva a 1 „Venkov“ chválil 28.
1908; 3 ji obeátil „Cep“ č. 31. r.

1oba. A eo blavatho: Proč agrární poalanci do
oho hlasovali pro rakousko-nberské vyrov

ab dle něhož sem do Bakooska šlo uhero dobytka:
£ W096. r.1909. | r. 1910

tna hověs "908.126 202.291. 287.010
ftosůvepř. 0.786. | (080 | 549307

Tedy agrárníci vy čítají našim poslancům
še hlasovali pro 65.000 srbských kdsů asami
erárníposlanci hjesovali r. 1907 pro 105.000

kusů uhorskýmh.

loai r. 1910docela 430 millionů !! Tedy agrárníEN Son ba
A pro argeutinské maso s našich i7 po

slanců hlasovali pouze dva Šrámek a
Horský, protože zástapují více horské a prů
myslové kraje, ostatní hlasovali proti. A ještě
dr. Horský vysvětloval toto hlasování tak, še
když vláda oherskáseem nedovolila více ar
gentinského masa než 2000 tao, nemůže takové
malé množství zdejší ceny a roloíky poškodit.
A že nepoškodilo, patrno ož z toho, že od no
vého roku, co sem srbské a argentinské maso
šlo, ceny našeho dobytka velice stouply. Agrár
ník Šťastný to vysvětloval takto: „Když padne
kapka do rybníka, nevystoupí proto ještě voda
s rybolků. A právě task přijde-li sem takové
množství erbského a argentinského masa, nemá

vlivu pražádného.“ Sám „Venkov“ uznal to
28. arpna 1908, kdy eomlouvuerbskou obválil
a prohlásil, že „netají v sobě pražádné nebe

zpečípo naše zemědělatví.“toho všeho patrno, še heslo agrárníků
i 800. demokratů s otevřením brasic, drašším
nebo levnějším masem je volební švind! a kla
mání lidu.

Pravá příčina je tato: Velkostatkářské
strana agrární chce rozbíti starobní pojištění
chudého lidu, aby velkostatkáři na ně nemuseli

plen Vždyť pří hlnsování o starobním poji1 schůzelo z 28 — plných 38 agráraích
poslanců. Proto také agrárníci rozbili parla
ment. A křesť, sva. poslanci starobní pojištění
navrhli a popobáněli, proto nesmějí být zvo

většinou) chtějí vyloučit náboženství ze školy,
rozluku manfelskou, rozluka církve od státu,
tedy nesmějí tam přijít katoličtí poslanci, aby
to nezmařili.

Proto se masí lida házet písek do očí

8 Jerným neb drabým masem a otevřenímhranic Našinec dne 14. t. m.

Kostelní práva
pozlacovačský a řezbářské,

snovazřísení a opravy oltářů, soch nád.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIEKEUL.EC,
umělecký závod v Hradel Králové.

Ostná usmání od vid. úřadů duchov. k disposici.

Kulturní jiskry.
E el v jařmu. Dřív nechtěli při

znati, že němečtí dárci Gastav—Adolf. spolku jsou

souvěrce ze všech sil; a „Čas“ jim pomahal co
nejvydatněji. Kopanoe německé věsk se mnošili,
až přetéci musila nádoba trpělivosti, ačkoli še
skóému evangeliokému klerikáloví jest daleko mi
lejší kovaný Němec evangelický neš Čech kato
lický. V Těšíně němečtí sonvěrci při společném
újezdu ovangelickém zapověděli slovanské pro
slovy. ÚZtoho ovšem matně nastati musilo ros
trpčení. A tak nymí v č. 9. „Hlasy ze Siona“ píší:

„0 GustavAdolíském spolku a těšínské u
dálosti pojednala pastorální komference ev. ref.
dnehovenstva moravského dne 21. břesns a při

je resoluci o zaámém provolání představenstvalavaího spolku rakouského, z níž vyjímáme toto:
„Dobrá vůle sjednati mír jest v dotyčném usne
Gení nepopězně zřejmá a nutno ji vděčně uzuati.
Sončasgě však jest zřejmo, še dotyčné rozbodantí
spočívá na omylu. Mé 80 za to, že zjištěním sku
tečnosti, še nikoliv slovanský rozhovor ale slo
vanské proslovy byly zakázány při večírku ně
mecko-evang. avasu v Těšíně, stačí k důkazu, že
Slovanům nebylo ukřivděno. Ale toto jest proton

pln ela Bakv„m nb ho abey je vypl slavnosti v zemích n

Denakazuje86 těm ponvěřcm užfvati ma
teřštiny v jakékoli formě. Proto jest nutáe oděn
zákaz, vůči němuž se Slované v Těšínězachovali
s klidnou reservou, považovati za urážku Slova
vům učiněnou, která jest tím citelnější, že nebyla
se strany Slovanů ničím vyvolána a če ss
Slovanech nejednalo o souvěrce s ciziny, ale s
Vlasti. Konference následkem toho konstatuje, že
dotyčné usnesení nemajožilo po právu ani s má
Zejícími ani s uraženými.“

Souhlasíme s projevem tímto, pokudjde, do
slova i s gentle m překlelem ředkéhoslova.

v li jeme “* nic Mě na

doxu: gtrotoženás Aodsli

r: vlo, P koed“ s
KtačogŠRÍnabŘvÍSénmkosbor?dbeNé60tntrě

i českého jméas, ale že budou mezi námi, kdo
letošní obírku věnají m maším oborům:

S Abe ius, ErudeiKrál.« Plzni,s neGáftkv-Adolfsté Jednotě ně důkaz protesta proti
jednání tášlsskému i jednání přadatarenstsa sí
deňského.“ Potud „Hlasy se Siona.“

Vy srohod eli. T
křiku, Bye ae ele sorau A Sev "M
svoboda podle vzora zednářské Francie. Zatím
tam však soc. demokraté vaHkají na útisk více
než v zemích „klerikálních". Jak slavili soudrazi
v Paříší prrní máj? S+1c.dem, „Právo lida“ doe
7. £. m. o tom píše: „Jiš po několik lat ocitá se
Patíž v den dělnického ovátku ve stavu obležení
« » , slavnosti, ješ v starých, spátečnických mo
narchiích nikdo nezakazuje, byly sakárány prole
tariátu pokrokové, satiklerikálaí (protiklerikální)
republiky. Na věcí se nic nezměnilo, když byl
Clémencesu vystřídán socialistou Briagdem; teké
08 dal vyrukovat na prvního května vojákům, dal
obsadit policil kde kterou veřejnou budovu, jen
aby „veřejný pořádek a bezpečnost nedoznaly

hromy.“ Briand letos neslavné psdl a od Mnine,
Jeho nástupce, čekalo 6e všeobecně, že výjimečná

opstření proti dělaictvu jedaou pro výdy od
straní.. . Naděje v Monise kladené byly však
Beredně zklamány ... Marně ujišťovaly všecky
syudikáty (dělnické) a marně se saručovaly, fe
májové slavnosti minou klidaě, nebude-li dělnictvo
zbytečně provokováno. Marně intervenovalí (pro
středkovali) socislističtí poslanci u ministr-presi
denta . .. Měšťácké listy přichralovaly si vět
inou vojenské obležení Paříže . . . Kdo zná nabe

6 prmní máje, byl by pařížským značně
mán. Klid práce není ani z daloka tak úplný:

jako u nás; jsou celé ulice, kde by se ani ne
poznalo, še nejčetnější třída národa manifestuje

za své požadavky, kdyby nebylo sesilených policejaích hlídeka vojenských skupia, kamkoli se
pohlédne . .. Celá veliltá posádka pařížeká, ne

"sflenánad to osmi P vojska, na rych'o před
jereím májem do e povolanými, jísdní pojeie, vše vyrakovulo na obranu pořádiku. Stra
tegická místa jsou zvlášť dobře obsatema .....
Všechna tato rozsáhlá strategie nemohle ovšem

zabránit urědomělému projevit přesvšechny překážky tužby, které v stejný den byly
hlásány s tribun všudo po avěté, kde myšlenka
socialismu našla své stoupence.. Poslanecsoudr.
Thomas chce vaiknouti do Tutleri, uzavřených
sice, ale přístupných měštáckým jeté ;
marný sysha. Naopak, pro vaíčšování sedo úřed
ního akta byl zatčen soudruh Renaudel s „Huma
mité“ a málo scházelo k zatčenísoudruha Verennes,
městského radního .. . Lásce k měšťácké repa
blice včerejékem (1. května) poslouten> nebylo.
Ukázalo se znovu, Že ve svých sociálních poža
davcích nemůže se spolehnonti proletariát aa mě
čtáky i kdyš — dle našehorakouského měřítka —

kračaje, tím více ubývá oněch platonicikých stou
penců, kteří jdou « mimi ne počátku cesty; ko
nečné boje bude musit vybojorat prvleteriát bez
nich a přotí nim vlastními pilami,“

V hořejších řádcích Jost dvojí cenné pou
čení. V „demokratické“ republice stibovali prole
tariátu bohatí židé francouzátí modré s nebe, jak
mile za pomocitéhož dělnictva budou akonfisko

vány duchovénskéstatky. Bláhovéděloictvoopravdu
ei myslilo, že bobatí barsiání a bankéři připravají
převrat ve prospěch strádajíelch, ačkoli kapitalisté
mohli již dárno dokázati lásku k lidu prakticxy,
pokud se ještě nokonfiskovalo. Vždyť k tomu měli

ů velmi mnoho. Soc. demokraté aspoň
se těšili, že jim kapitalisté rozdají děcoz cizího
— z uloupovýchstatků dachoveňských.Loči tyto
zabrané statky sloužily výhradně k rozmnožení
jmění zištaých boháčů.

Proto tedy, že ve Francii bylo dělnictvo od
živlů protikatolických podvedeno a sklamáno nej
více, jest tam daleko větší napětí mozi kapitalisty
a dělniotvem neš v gemích jiných. Dělnietvo če
bouří proti drsým podvodníkům a tito sase zcela
důvodně se bojí soc. damokratické odvety. A přece
mobli sgc. demokraté posnati již dříve, še lidé,
držící se věsmi dometi peněžních šokýů, neredou
boj proticrkovaí proto, aby nastaly poměry, při

sěchů bymusili veprospéch 4vlast
néhojmdní síráceti, obětovati.Ledpodplacenýtisk
Již dovedl fanatický masy zpracovati tak, že tyto
uvěřily. Vystřízlyrdní dostaviti se musilo.

U nás v Rakousku však rudé dělnictvo věří
věří demagogům sobeockýmdále, ačkoli s Francie
vá se výkřik tolik varovný. U nás pokrokáři

před 500. demokraty bysanteké kompl
ně i zami. Alo jenom člověk prostomysíný

ištné,obětavéky Pobnk tásáměrým bují v lidového vojska.

valí Do řdeehda bokýšoné moddlnikovi: „Montenine,vykonaljsialbu
proto mášeš jiti.“

EkĚS

fněž



Udělcjdě s žabíchskořepin:spaljev střípku
níoevar nároret anal k ná Pom ní vor ve šeje, zafakajíc

ze cívku a oči a nedají se mu drbat:; zbojít

brso.— n kůňmápošléoči. Vezmiceliněysýi © přese,br to vnibždířia vy
«Geďzmítuvoda,pooštůjkočovívočianebza
dřikaj. — Kdyj se báň v oko urasí. Vezmi listi

o bí z vojederatsábo;stleěto spol,nbojitse
na očích dělá. Tři mu sajočím sádlem okolo

on v důlke ukem, ale do očí neK témaš. Roztvejkej sázvor bílý, za

iožovi nn 3 Hl koněokobolí. Vezmi
č ažtoma latiod ouex. jní, vezíni ten prach na želszdou pánev, o
mn, "několikrát rozpálený uhasuj, potomjej
setři dobře na kamení a safakuj kuni do oči skrze
cívku. — Rrati. kroavému oleku. Vosmi šloniob|
vaječný « drobetdafřánnzatři to spola, přičiš
k tomu mléka kobylího, přivasaj mu často na
-ako a bude asdráv. — Proti bélmu. Vezmi bílý
Mázver, seli málo, kuřeěí lejoa a vaječný bílek,
to spůlu směs. Pbtom peoertej díra v syrorém
dřevě břesovém, věesko to tam vecpej a saěpno
tuj, vlož na oheň, ať se spálí dřevo, a to co v u
hel zůstane apeklé, učiciž z toho prach a safa
uj koni do očí a szhojíťse. —Jinék témuš. Mat
mu zaječím sádlem vad okem, dole, alo do oka
nemaš. — Proké dělmu skušeno. Břečťan selen
setra neb stlaka rozpust s vínem a vlož kouse
kafra do toho, tím sastřikuj koni oči a to Čiň
často. — Jímak proti bělmu Vezmi kořen hoř
kého lupemía skrájej jej drobaě. dávej koni
© ovsem. — Jiné k témuž. Vezmi kus zázvora a:

upec, naka salebej s medem, potom pozdvibujučka „samasujmujeanedejmusetříti.
ZkušeneJefest. — Jinak káně. Netopejra spaloa prach a syp koňovi v oči. , který je

slepý. Vesmi jehlu a nití, olova maoko, najdeš,
tam něce tvrdého cos.jako Šípky i prostrč skrze“
to jehla s nití; vytehui to ven a nstři mu solí,
potom tím prasbem-nášterým,jako svrebuo bělma

Be zagejndeý dé: oka, bude-lipotřebí. Zbo66. —

- Bovoiucionářství Ferrerovo podrodpotyrnovánu: Nojmmělejh

sry y Evropě tvrzením, že Ferrer bylčlověkem „že me staral jen o školůů že ne
měl šádného Mna krvavých činech epých
Běl šádnko p rovolaciomářů. Již dřívo:jsme po
věděli, jaz: dovedl Ferrer bescharakterními pod
vady mámitů veliké peněžité sumy. Nyuí, kdy de
betk.o Ferrerovi zaĎala ve španělskémparlamenté
znovu, zjištěny ještě jiné důlšžité věcí. „Hlas né
zodal“ das 16. května- je

potvrdila 166egtla Cd í mparlamentuprovedená
onitý) postup vojenského sou

da, vyaesšího nad Forreram rossudek emrti. Fér
rer. byl: vždy. neebyčejně: revoluční. Od lat pro
jišděl Španělsko i cízinu zarevolučními; záměry,
Rokn 1885 byl ve spojení s Rulzem Serrillou.
Odloučiv. se v Paříži: od svó manželky, vstoupil
ve styk s Leopoldinou Bonaldovou, jež mu daro
vala dítko, Diega. Tito Leopoldina udržovala spo
Jení se anarobjetlckými středisky v Evropě.
Dopisovala si s Danelou, nebezpečným anarchistoa,
který se zúčastnil roxu 1906 atentátu v Rae R>
han. Roku 1897 byl Ferrer ve vyjednávání e Ae

gjolillem, jenž zavraždilnoru del Castillo. Tytoskute jsou nepopšeny
Nespřávné jest tvrzení, že Ferrer od té doby

zdržoval se politfckého životá. Trestním řízením
bylo prokázáno a -v debatě novu doloženo,
že roku 1901 saložil časopis„ ela Moderna“
sa tím účelem, aby jipoložil "sáklady k výchově
akyfpěně- revoluční: mládeže, dále nakladato

k vydávání rovolučních dyoboesástůvka.“Kéyš ou

k "dla nl ješ senechalamaohováša důaled přinesl. amínčný Alánek
„Poteče krev? Ano“ a Ferrer byl

jedním s původců hantí.
Zjevnu jest účast Ferrorova na atentátu

P něníbylo24ob meroto4 května1němš bylo 24 osob usmrceno a 107poraněno,g
tel Morral nemohl zaplatit cesta do Madridy:

Rerver dal mu peníze a pumu. Morral, om
tm,že Solledad Villafranca, a níž Ferrer teb
l,jeho lásku odmítla, vrhl pumu na krále.

t "byl Ferrer v tehdejším procesu osvobozen. B.
1907 objížděl Evropu, vydávaje se za obět Jesu

a španělské reakce. Jan stáje ve spojení s

onii oznámeca úřadům, které se jej jaly stí

oiaě kpix umpanénaktáětmny,
paloványkostely,jepdškya Ma kněžíporn Per

ba še "em pokračovalve svýchagi

u: Mvede davy lidu, stopy po
Pitivašě Úaryvrt

ze 387dkbodl oknu

Dae 26. červe vypakla

kin ho úkumtiabylajekoplov
ap - Vschmlaleck.

der bakoleje, ničilykomenikace,Oisádány +Bar

ARE do ci 8, jsose zb vůsdema Lobo, še

veřejné projednáhí případa Kn není anj
BpanelákeSoneolaS HáŘÍM,zadněžktí blka!

které<atchtětykofistitprosvéúěvty,Oxpráítu.
Španělsku prospěla, poněradí zahraničalmu tisku,
evropské inteligonci a nestransým posuzovatel
poskytla příležitost, poznat, jak dalece jejich
nění vlivem agitace bylo tendenčně zebervejh.

Tak padají všecky volnomyšlenkářaké 1
nevině Ferrerově; padá

nářoký, Be Štvanice proti
. A proč jee tolik
-| batolete:

lety Ihaly ©

chem projevovaly sympatie barcslonským bundi
tům? Zde se přece sračila zásadní nedůsled

starý řád, sle jejich učitel Ferrer — najedoou 80
choval jako koneervativní kuřátko. Kdyby zo byl
tento krvavý anarchista náhle tolik změcil, sami
Jeho stoupenci by byli na něho vyhlásiliklatba.
Ples to věesbo . mébě dvě
želízka v obci. Potřebovali si vymýšleti správy
úplně nevysvětlitelné, nepřirozené, aby hadoé má

rv Nyní ovéem neodvolají svých lší. Spíše při4 itesti sačaoau bářiti podvodaíka a ná
silat ks dtrera snova tapesím jeho odpůrců
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Hospoťfářská hfídka.
Dvouletáměstská sabradaická škola

v Chrudim! má za účel, aby tém, kdož půso
biti chtějí jsko samostatdí' zabradníci a ovocnáři,
zjednala potřebných vědomostí teoretických a
praktických, jichž potřeba jest k samostatné pů
sobnosti. Vyučování jest teoretické a praktické.
Doba prázdoin věnuje se jen praktickéma vyučo
vání. K vyučování slouží sbírky školní, mateřská:
zahrada, velké ovocné školky městské, zolinážeká“

zahřada r květitové a skleníky, úhrneů ve.
ve /s M; milě to k vyujovánísoaší!bné hochá (kytnové v městě. K přijmutí do
ústava jest nutné: stáří 14 roků, vysvědčení, že
žák s dobrým prospěchem-odbyl-školo měšťanskou.
neb obecnou a revers. Norí žáci mahou vatoupiti
do vyučorání jiš 15. Července, kdy koná žactvo

důležitá práce v sabradách. prvidajný školní rok
sačíná Však dne:1. říjaa: 1 ený obdrží
zpeavídih:stál mista. V piekterý na požádání zdarma zašlé správa městské
sahradojské školy v Cbradimj.

Mřesťanoko-sociální postémel pro

relnlotve. Rolnictvo naše s povděkemvšudekvituje, že bylo říšskou radou povolenokaždo
ročně po 9 let 6 milionů korun (dobromady 54
mil.) k zvelebení chovu dobytka. O tato podporu
mají jediaě zásluhu křestansko-s3ciáluí poslanci,
eož potvrdil sám agrární posl. Staněk 22. prosince

1909 v říšské radě slovy: „Tato předloha, jedináa pouse jest jen výsledkem vyjednávání mezi
vládou a křesťansko-sociálními poslaaci.“ A does
nestydí se agrárníci o této předloze problašovati,
že to je jejich zásluhou. Všude je klepněte

-přes praty, kde to snova budou problašovati. Ať
se nechlabí cisím peřím!

Im £

Proč?
je kněžskéná

1. so k ní hodí každý kolárek.
2. u této od samo

zřejmě přežívání ů, jinak
u náprs. s háčky nutné.

8. nemá-li hášků, neškrábon
netlačí do krku jako unápe

4 seneki háčkyB ktoponěvadžje cena, u
chleji přignutýchnáganak,

nt nízká.

Feja obratempoštyvyřizujeFejggl A4Byčiště
Hradec Krále a m zbožímKrálové, Jiříkova třída.

r
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6E“ poatoprvíp najpatřně těno
meoké sociální demokracie.

ootli se sices ní oa

V poslednídobě

gp sis vedou si polo
V ai jenomvídašský

-m

úttnt čovtnistiokým, sěmevkým.Zrtím ovšem

VEdm. mokt vědět, jak jinak v %

íme k ectví nip dotykgindř
a alpo bar) (D3

taudehov dán Nak yí 124je : O
veden kus řeči, jsk byte dte vlastutch zázaa

bebkaeohto a ve „Volrotieme“.
Liebknecht řekl doslovně: „Až do jisté míry

obed. tati. rakouské společně sdýhy s vládou,
čourstvíP drcení s Šlectits nd :pokud důl

pořavví (uklízí) v policajetoz hospodářství a
ypokranil čar tojavakokaždouod čenu pr dě, bojovalo bynorgajik

montány a feadály. Dšlníci pochopili svůj poměr
ke vládě lépe, než vláda k nim... Rikoasko
pstří k Námeckg a dělnictvo rakouské patří
k oěmeckémo dělnickémo svazo. K dělolctvu
rakouskéma nestojíme v poměru mezinárodním
(internacionálním), ale oárodním (aacioaáloím).
Nynější výluka Rakooska z Německa je poaze
přechodná, prozatímní.“ Tato slova stojí za
jisté za to, aby byla nyní znovu připamatována,
poněvadž doch starého Liebknechta žije ve
straně dosud jako žil dříve, a poněvadě právě
z nich pochopíme velmi dobře a jasné, že ně
mecká sociální demokracie není o nic méně
nacionální — než Všeněmci. Německo od Baltu
po Adrii tanulo a tane i jejím vůlcům před
očima.li

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek „„Chariteis““ v HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
srépomoci, sa dobu svého trvání běbem necelých:
2 let vyplatilv 12 případ.úmrtí celkem18.676 K,
sískav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jeko pravé dobrodiní. *'

Spolek přijímá made i šeny od 34do 45 let,
Příspěvek správní kašďovoční obnáší 2 K,
Jednoupro vždyjest: do30 let 2K, do 40let
4 K, do 45 let 10K. Každý člen se Zuvazaje, še
opřett“při- meriý-spolušlma. A K, jež Be. vyplati.

bez průtahu buď zákonitým příbosn m aneb účelu.a osobám, jelysi člen píse hlášením vý
boru za svéhé života oznůčil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v bedoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytoje záraku svým kmenem. žijícíchčlenů, talyše
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučén.,

Dachovní hody aopolkom:najíspolkynokylo.uposorňovati na vý spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu,"ehoč životnýE poněty byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

Spaloko„Charitas“v- Hradeí Králová,

Dr. Frant. Reyl, Váci. Jeonševský
předsoda. 19s “ U "Jednatet. S

ONOGOGGGHDGRGGGGE„mělay|

Kupte al tentoopis:

KareliV. jako křesťanavlastenec.
PíšeJiříBabula,Cena3K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knibtiakárng v Hradel Král.

ORRLRERDAROTARRNUU

Klocipedy
R v HradecKrálové,' Yeké sbežtý 17

keré opravy (© spýomo a odbornýchdíla. Ne rychlenee „u
by 9. "V



Ctinému obecenstva doporučuje

Jan Metelka

velmí dobrého pískovce, veškeré

Jan Novotný,
strojní kamenoprůmysl

v Újezdě Podhorním.

vwHradci Král.
proti Grandhotelu č. 80.

Ryze český odborn
závod.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlasení písma a různých předmětů venku se nalo
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

mí
VARHANY;
elektro-poeumat, poeumat. mechanické, Jen
nejdokonalejší Bousfavy. O

Salonní varhany i v nejmenšímprovedení,taktéži a

H ŘMONÍ A všechsoustáv,teA důkladně z nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co: oejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
stavitelotví varhan a harmonii

v Štařé Boleslaví.

návrh RejlipětcjiRožpoěeo zántt |
ppenmati a rejstř.k mka nach

Satnování pom han. co nejjednodušejia levně.

300006066(3000000900 |

8 ns čením obmezeným

Rradcl Královéy :

přijímá vklady nakatňky

==za 40o až 5"

Vsi úvěrníspolečnost

karé A o dle výpovědí,
" Bložaf lístkyna požádání zdarma. "UN

Dříve než koopíte

než. budete říditi

drátěné ploty a vrata
vte

Soébo VÝOboe

J, Plockav HradciKrál,
(Pětidomí).

W
Uznaný za nejvýhodnější a zpjlevnější nákupní pramen v Rakousku veškerých

koslo, parameniů
prádla,a přikrová,kobercůa
kovového náčmáčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu vČechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstekó režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní afly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20"/, neš všude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a 40 let. vlastní čímnosti.

Adresovánívy doslovnése vyprošuje.
--— VW

-—
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3 Jan Horák,isoukenník $
v Rychnově nad Kněžnou X

zasílá na požádání vždy "x
dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=zemských.
Četná uzmámí zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

X sluze méhe ryze křesťanskéhozávodu za

i dobu více než tříceiletého působení.

i
x

um
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Uči rosím, malou objednávku na
čim P "zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.

Továrna na cottagová americká

KARMONIA,
též evropského systému

RudolfPajkr spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt,VIII. ker Józsel
kórát 16 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 45. —
Vídeš-VIL.,Mariahilferstr.

Sen
Nejnižší měsíční

splátky.

m P. T.dacho vemstvaavlášinívjhody- u

x

——

Veledůsiojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovolujení dope
. Paěiti voškeré kostelní nádoby a

čáře, nádokky,"aútky: petůkáo

snicoy,lamlampy, kolie, kropoaky
církevním vyhovující. BtaréPřed

opravuje vpůvodní intenci a.vVon latí 6stěí neboprotido
platku za nové vyměňuje. Hotové

předmětyneneb výkresy zasílá na ukázkufranko bes závozností koupě
Vie 00posílá posvěcení. Práce ruční

Sklad S střrných klenotů, jako: řetězůmadonek, ný n tě.1letářsképrsteny, tabattakalěrky,jíd nášiní zestříbra pravého
kry jdvbdynanaskladě,

Slers slate, sbříhrůudrahokomybupujesh nejvŠšíceny

JAN STANĚK,
paolě a cisoleur

Praha I, ul. KarolinySvětlé, čís. 19. z.

Rozšiřujte
„Obnova“
Casové Úvahy

Paramenta. |

Ignáce V. Neškudia syn
(protokelovaná firma) i

vJablonném nad Orlicí (vČechách) [i
TI (bratr P, J. Neškudiy, faráře vo Yýpraokticleů) |

jj doporačuje P. T. veledůntojm. duchovenstva
uvůj osvědčený a častoVysaamenaný

výrobní závod
fvšech kostelních paramentů,|
S spolkových praperů a kovového náčiní ji

Uhlí 2m T68mnokybevýdonsont JOY zrání rokom

EOD x C8b GODXG0 X BDXCBDX EEE EEE

čovskýjpro pány
é

G0G000000000000
p—Mže,
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CZ]Í HRADECKRÁLOVÉ.|
. a SCA

| ša r 1008. Provádí ve
„ Přijímá —-fAkc. ka;ilál: keré ban

vkladyna | K 15,000.000.m směn“
knišky vkladní) Res fondy: |sorníob .hody.

na úrok K 2,500.000-- Eskont

PORNOUE Směnárnaaž+ o jo PIMÁLKY: Uhlí, cement,

Na účtydle E vápno, sádra,
Nječnání Semily,- | petrolej r

- Tumoy, 

Krakov. "

Lavina agrárnických lži

Ne — tak odstrašující volby ještě v Če
chách nebyly, jaké zavádí atrana agrární. Její
agitace téměř hraničí se šílenstvím. Agrárničtí
tučně placení korteši přímo se bemží; shop,
cbvat, křik stopňaje se tak, jako by od volby
záviselo, aby dne 13. června celý český venkov
bezhynul zemětřesením nebo morem. Schůze
borečné nestačí; ti, kteří uemohou třásti
jednotlivým voličem tak dlouho, pokad by
z oěho mevynotili slib k volbě agrárníka, dě
lají aspoň to, co jim jest fysicky možno. Rl
níci dostávají pětikilové, sedmikilové balíčky
agrárnických štvavých tiskopisů; sotva se jen
jedna zásilka brozitánských lží spálí, již při
náší apocený poštovní zřízeneczásilku drahou,
až z tobo vzoiká stále víc útrpný smích. Tak
chce přemoci a oblušiti strana agrární ve vo
ličích samostatný úsadek? Doufá, že tímto způ
sobem odvrátí naprosto pozornost od svých
černých atínů? Vědyť přímo komicky působí,
že sgrární kuráb chce ucpati hrozné své trhliny
v divém cbvato papírovými balíčky. Voda teče
do lodi dál a dále, protože není možno na
dlouho zakrývati neschopnost a neupřímnost,
ktorá křičí příliš hlasitě sama sebou. Voliči
stéle četněji se ozývají: „Strana agrární, která
malorolníkům, živnostnictva a délnictva nic
neprospěla, ta strana, která chndé rolníky při
všech sabvencích pomíjela, měla veliké sub
vence a diety pro agrární boháče a jejich kor
teše a má peněz jako želez na volební tisko
pisy. Kdyby se raději ty statisíce, věnovanéna
agrární tisk, daly ve prospěch rolniotva všeho!
Právě to úsjlné vnocování tiskopisů svědčí, že
tato strana má velice alé svědomí, že stará se
ze všech stran nejvíce, aby nestranný úsudek
o jejím působení nenabyl ga samém veokově
vážného vrchu.

Již dříve jeme poukázali asppň na ně
které nejkřiklavější lži, kterými agrárníci onaší
ee bezcitně venkov podváděti ve prospěch
avého politického obchodu. Kdyby se mělo od
povídati na prohoacé lži všecky, které se vy
rojí v agrárních literárních díloách, ta bylo

by notno vydati vědy celou velikou knihu.Všdyť vidíte hotovou hučícílavina Iší nejsmě
lejších. Nutno tedy ponkazovat oa agrároickou
nepoctivost pro -obmezenost místa jenom
stručně.

Ve svém programu mají agrárníci na
str. 29. a 90. toto: většíchstatkářů astřed

sleh rolníkůtvoří národačeského.Malérol
piotvo, chalupníci a dom nezbytný článek
v organické stapnici majitelů pozemků, pra
cujtež svorně 6 ostatními, daleci starých, ne
blabých sporů, o osdravění a náležitém uopra
vení poměrů venkovských.“ Zde jest pronefena
křiklavá „nepravda,protože jest valkým omy
lem jmmenovatijádrem národa výhradnějen stat

U

kářea atřední rolníky. Všdyť malorolníci a zemé
dělci a seměděl. dělníci tvoří daleko větší část
národa než statkáři a střední rolníci. A coš
ti drobní k jádra národa nepatří? Z dalších
řádků patrno, že elegantní, úlisnoa formou de
graduje malorolníky, domkáře agrární program
na pouhé pomocníky, tovaryše velkých agrár
níků. Ti mají „pracovati svorně 3 ostatní mi“,
čili říditi se pokyny starších. Drobný venkov
ský lid vycitil s trpkosti, jak podřízené po
stavení mu bylo od bohatoů agrárních vyká
sáno. Také to poznali drobní zemědělci při
rosdílení sabvencí /až příliš dobře. Ale na
jednou — právě ve volebním rachu objevily
Be pa poštách centy velikých agrárních letáků,
v vichš agrární štáb roní: veliké slzy nad zbě
dovaností domkářů. Chytří jsou ti agrárníci,
že pláč zdržovali tek dloubo — snad proto,
aby měli v době nejvýhodnější větší zásoby
slz. Ku konoi letáku vytištěno točným tiskew:
„Agrárníci byli a jsou jedinými strášeí venkova.“
Tak vytištěna lež nejsmělejší. Tím smělejší a
drzejší jest ta lež, že jinde v témž letáku 86
tvrdí, že „křest. eociálové šli pravidelně (II)
ruka v race se sociálními demokraty proti
zájmům venkova.“ 1. Našo strana vydala fú
vahy nutné k ochraně a zvelebení stavu rolojc
kého již tehdy, kdy nynější agrární pohblaváři
hověli si ještě v liberálním táboře mladočes
kém. 2. Právě naši poslanci vymohli na říšské

dobytka. A že o to mají zásluhu jedině na
načinci, přiznal v říšské radě 22. prosince 1909
sám agrární poslanec Frant. Staněk. 8. Naši
poslanci právě starali se o to, aby přes od
por 800. demokratů byli pojati do invalid
ního a starobního: pojištění i zemědělci.
4. Našinci to byli, kteří hájili malořepaře proti
neapřímnému manóvra velkořepařů a cukro
varních kartelářů agrárních. Zat> se nám do
stávalo spílání a podezřívání. 6. Náš tisk hájil
rozhodně chudé chalapnice, když jim soc. de
mokraté zpupně rozkazovali na trzích snížení
cen másla a vajec atd. Ostatně dříve než se
některým mladočeským liberálům (nynějším
agrárním velitelům) azdálo přebarvit se na ze
lepo, učinil konservativec a dobrý katolík dr.
Bráf pro roloictvo naše více než dvacet agrár
ních dietářů. A nyní se odváží plnými ústy
agrárnický leták volati, že naše strana poško
zuje venkov a dodává: „Agrárníci byli a jsou
jedinými (!1) strášci veokova.“ Spad si myslí
tito lidé, še dosud platí mrštný jazyk víc než
poplužní dvůr. Ói enad tím způsobem zakryjí
tak četné a veliké defraudace agrár. „strážců“
v hospodářskýchdružstvech?

V nejrůznějších toninách dovozají i nyní
z úěkolika slov V. Myslivce, že naše strana je

jsou v naší organisaci židovští millionáři? V.
Myslivec řekl sice, že nelze bezpodmínečně
kartely zakázati; ale nazval zároveň karfeldře
nynější moderními loupešnými rytíři. Ten doda
tek atrana agrární svóma lídau neoznamoje, ne
sděluje ani další rázná slova Myslivcova proti
kartelářům. Proč? Aby mohla vytršeným výro
kem lid uváděli v klamné domnění. Agrární bro
žurka „Z parlamentu 1907—1911“ na atr. 18.
tvrdí, jak agrární poslanci chtěli vystoupiti
psoti kartelářskému rayonování řepy.

Proti těmto všem tvrzením pronikavě křičí
faktnm, že celý zástup vynikajících agrár. náleží
k zazobaným kartelářům. Vědyťpřes polovici ou
krovarů rolnických a velkostatkářských závisí
svým osadem od podílníků agrárních, protože
ti mejí v nich rozhodující vliv. A tyto rolnické
cukrovary spojily se v kartel s cukrovary ži
dovskými. Vyšla přece na jevo dlouho tutlená
pravda, še cám Zázvorka a Udržal jsou po
dílníky zkartelovaných cukrovavů.

A nyní karteláři agrární, kteří berou
z mosolů malořepařů tučnédividendy, dovedou
prohlašovati za přátele kartelu lidé jiné, kteří
z kartelovaného rayonování neměli a nemají
ani groše. Dne 4. dubna 1909 byla otisknata
ve „Venkovu“ tato slova: „Každého, kdo cu
krovku letos sází, povašovati bademe sa 0w
Avovary placeného ničemu, jebož jako prašivé

ovce budeme se čtítiti.“ Chudák malořepař,
který ani do řepařské jednoty nevstoupil,
platil tedy za ničema, ale agrární bohatí kar
teláři měli privilej.
. V Čechách všecky tři továrny na omělá
haojiva (v Badějovicích, Slaném a Kolíně),
které nyní utvočily kartel, aalózají se v moci
a správě agráraíků. Tyto agrárnické fabriky
diktují ceny svých výrobků rolnictvu. Tak ve
skatečnosti vyhlížel a vyhlíží markýrovaný
„hněv“ agrárnický proti kartelům.

Obrana.
Volnomyšlonkářská márodní spra

vedimost. Na sjezdech volnomyšlenkářských
řeč jen teče o nutné ochraně práv malých ná.
rodů. Leč titéž němečtí židé a jejich slohové,
jakmile se domů rozejdou, utiskají české men
Šiny zrovna tak jako předtím. Ieraelská „Neue
Freie Presse“ jest orgánem voloomyšlenkář
ským. Pozorojte všuk, jak fanaticky se staví
proti oprávněným požadavkům českým. A jak
veliký počet zednářů jest mezi Maďary. A
právě tito volnomyšlenkáři se vší bezcitností
utlačají Slováky a Romany. V osmém obrese
vídeňském konala se schůze sociálně demo
kratických voličů. Jako kandidát strany 8oci
álně-demokratické vystoupil zde universitní
docent, volnomyšlenkář Ludo Hartmaan. Je to
jeden z duševních vůdců německé 80c. demo
kracie. Ludo Hartmann prohlásil, že je jistě
dobrým Němcem, jistě daleko lepším, nežli
mnohý vynikající německý nacionál. Usiluje
prý o vymanění německých dělníků z podračí
kapitála, který je vyssává a který je vrahem
nejširší:h vrstev německéholidu. Lodovi Hart
mannovi dodal potlesk přítomných německých
nacionálů další odvabu a proto mlavil dále o
Češích dolnorakouských, při čemž prohlásil:
„Masím co nejrczhodněji protestovati proti
české národní rozpínavosti ve Vídní. Masím se
ohraditi proti počešťovacím anahám v Dolních
Rakousích. Musím protestovali proti vydršování
škol „Komenského“ 6 vůbes proti jejích existenci“
A pan Lado Hartmaon akoočil svou řeč: „Ná
rodmostní menšiny musí být oběťovány,národnostní
menšiny oatno asaimilovati s celkem . . *

Hola, volní myšlenkáři čeští, kde jste,
abyste zakřikli svého radého kollega vídeň
ského? Německé volaomyšlenkářské listy na
tu orážka lidského práva Čechů mlčí. Zachraňte
tudíž aspoň vy repataci volnomyšlenkářské
zásady. Fanatický boj proticírkevní přece sám
sebou svobodu ještě ani nedá ani neahájí.
Obrafte tadíž také jednou zbraň proti pod
vodníkům, kteří s heslem svobody v ústech
zákeřně hledí oloupiti o národní svoboda naše
krajany.

Znameonití spojemeí. Který agrární po
hlavár není slepým na obě oči, vidí jasně, co
soc. demokracie držitelům půdy připravuje.
Náš program hospodářský jest agrárnímu tolik
blízkýa přeceti agrárníci, kteří jsou důkladně
vycepování svým tiskem, mají v lásce větší
800. demokraty než katolické zastance práv
roinických. Na Moravě jest spojení agrárníků
se 800. demokracií proti křest. sociálům již
hotovou adálostí. To mluví křiklavě, zda jsou
agrárníkům přednější hospodářské zájmy ven
kova či ziobné útoky proti obráncům křesťan
ského názoru světového. Agrární tisk jedním
okem pláče nad zbědovaností rolníka, drahým
okem mrká dychtivě na soc. demokrata, aby

omohi poraziti katolického sedláka. Agrárník
Staněk, který jest velkostatkářem a továrníkem,
dostane nyní 800. dem. blasy proti katolickému
dělaíku Jílkovi, jiade zase soc. demokraté do
stanou tisíce hlasů agrárních. Tu jest hotové
čachrování s hlasy voličstva. Kdekoli badou
agrárníci pomloavati naši stranu, že poškozuje
rolnictvo, všude jim řekněte, še takovým agrár
níkům, kteří se spojují se 800. dem. továrními
dělníky proti křesť.sociálům, noho na hospo
dářském prospěcha rolnictva nesáloší.
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Th. Dra Fr. Reyla

„Úkoly sociální
politiky.“

Výboraou informační knihu, která na 590
stranách podávájasný přehled o povinno
stech a úkolech zdravé politiky lidové. Je
to vbodná příračka pro naše řečníky, egi
tátory, stoupence a pro všecky, kteří chtějí
seznsti snahy křesťanako-sociálních| politiků
v pravém světle bez stranického překru

cování. Cena 3 K franco.

Objednávky přijímá

Biskupská knihtiskárna
v Hraási Králové.

Politický přehled.
V ruchu volebním v posledním týdnn u

poutalo pozornost vystoapení vyloučeného
předsedy strany ugrární J. Excel. Práška na
schůzi v Nových Benátkách. Na echůzi sjely
se tisíce stoupenců Práškových, kteří ohlásili
vzpoaru proti vedení strany a svoje vystou

pon! se strany. Z celých Čech vrací stoupencikovi „Venkov“ a vypovídají svoje podíly.
Jisto, že vylončený Prášek založí si stranu
vlastní a tím jest rozvrat ve straně agrární
neodvratný.

Novinkou o branném sákoně právě chysta
ném jest, že z řadového vojska sáložníci ne
budou na poslední dva ročníky záložní pře
kládáni k zeměbraně, nýbrž zůstanou neustále
zařazení v zálose společného vojska až po vy
pršení celé vojenské povinnosti. Z toho plyne,
že seměbrana stává se úplně samostatným ra
kouským, případně uherským vojskem vedle
vojska společného. Zde vidno, že zvítězily ma
dareké osamostatňovací snaby. Záložníkům,
kteří mají určité předběžné vzdělání ve vojen
ském tělooviku a střelbě, má se dostati zvlášt
ních výhod. Proto mají býti podporovány kar
sy pro vojenský výcvik wládeše.

Pravda © vládě Bienerthovi. Poslanec K.
H. Wolf na voličské echůsi v Králíkách vřeči
své o poměra Némoů k bar. Bienerthovi pra
vil doslovně toto: Vláda Bienert. znamená
vymoženost pro Němce, neboť jest nejněmeč
tější vládou, kterou jsme kdy v Rakousku
měli. Svědectví pověstného Wolfajistě nesvědčí
o nestrarnosti, kterou se bar. Biemerth tak
často oblubívá.

O taktice Slovinců v příštím parlamentě
pravil dr. Šusteršič v Lublani, še bude stano
vena společně s Chorvaty. až sejde se nová
poslanecká sněmovna. O Češích nemluvil dr.
Susteršič ničeho, V polských a vlašských kru
sích politickýnh považuje se za jisto, že lidová
strana slovinská vstoupí do vládní většiny.

Císař v Jedlovév Ubrách netěší se prý
nejlepšímu zdraví. Po několika dnech odjede
do SchOnbrannu.

Češi a Poláci © Rusku. Komise rneké du
my předložila plenu zákonnoa osnovu o změně
kolonisačních ustanovení pro Nerusy na Vo
lyni a rozšíření těchto ustanovení na Podolí a

Yjev. Komise uznává za notné zabrániti dal
šímu usazování se Neraeů, vyjimaje Čechy a
Haličany. Haličané jsou větví roského národa,
Čechové také náleží k slovanskému kmeni a
přispějí k pokroku semědělskému mezi lidem
řaským.

V uhoraké sněmovně poslanecké podána 06=
move branného zákona, u níž souhlasí vládní
strana; opposice chystá se však k nejkraj
nější obatrakci. Hr. Batbyany prohlásil, že
předloha tato nesmí se státi zákonem a še
bode Jépe podržet starý branný zákon. Tato
sněmovní schůše byla velmi boořlivá; oppo
sice žádá nejdříve reformu volebního práva,

Neštěstí ve Fvamcii na letišti a losy při
pádu lótadla do zastapa diváků působí i krisi
ministerstva. Při neštěstí tom ministr války
Bertoaux sabit, mioisterský předseda těžce
sraněn, prohlašují proto někteří francoaz. po
litikové, že jest nutné utvoření novéhokabi.
peta. Při neštěstí nastal hrozný zmatek, kdy
se ukázala sesurovělost lidu francoazského.
Četní Apači (lupiči)využitkovalizmatkua zra
vili vojákyi koně bodnými ranami noži. Ky
ryscici, určení k udržení pořádku, počínali si
Dato jako ve válce a útcčili na davy lidu.

Podrášdění vojáci sokalí a bodali slepě do
křičícího dava, pří čemž lidé, kteří nemohli:
rychleutéci, utrpěli vášná zranění. :

Nová revoluce « P ? Momarchisté
cbystají tu protirevolaci. Ohnisko její jest v
severních provinciích, které jsou silné proti
republikánské. Také všechny pluky severních
posádek nejsou vládě oddámy. V Lisabonu pa

Boje delší nezákonný etav a v Opporta vásneveškerý obchod.
V Bulharskuzachvácen jestlid ohromným

rosčilením ned tím, še pa pohraniční obhi
zastřelen byl Torky setník Georgěv. Rozói
lení rozdmychojí zvláště mladí důstojníci a
uprchlíci makedonští, kteří by rádi vobnali
Bulharsko do vlálky 6 Tureckem.

V Turechu mají vážné obavy.před badonoností; v mladotureckých kruzích jsou
smatky ve vedení, ke srážce 8 Čeroon Horou
prý dojde jistě, i v Bulharsku jest válečná ná
lada. Nové povstání hrozí v Epira sousedícím
s Albanií; tamní křesť. obyvatelstvo chce ná
sledovat příklada Albanců a osvoboditi se od
jařma tureckého. A k albanským povstalcům
připojují se i mohamedáni.

V Mexiku panuje prý mír, mírová smlouva
podepsána. Zdravotní stav presidenta Diase jest
však velmi kritický.

Zprávy organ. a spolkové.
Všem m křesť,sociálním!

Opětně letošního roku od 16.—29. července pořá
dati budeme soc. kure v Hradci Král. Nutnost
soc. kursů našich se osvědčila stkvěle u nynějších
vynikajících mladistvých řečníků, kteří organisací
křest. sociální platné služby ochotně přinášejí.
V jiných aspoň utyrsena a obrněna vědomost a
vytrvalost v mnobých otázkách náboženských a
sociálních. V nastávajícím kureu sociálnímse vše
ještě vytříbí. Žádáme veškeré organisace, aby
nelitovaly obětí foančních. Veškeré nadané pří
slušníky své obého pohlaví nechť vyšlou do
Hradce Králové| Nebndete-li míti s každéhohned
dokonalého řečníka, bude vám platným v drobné
práci organisační. Zvláště učivo kursa bude se
staveno velice prakticky, což vyavitne s vyhlášky,
jež bude vydána co mejdříve. Výlohy jednotlivců
stanovili jsme na nejnižší míru: stravné, bytné
atd. pouze 12 K celý kurs. Každý obdrží téš
Jistý počet křest. sociálních knib. Prosíme o la

skavé dárky na sokouponí jich. Přihlášky a dotazy přijímá jednatel J. Polák v Hradci Králové,

dberšnnm —Dr. Frant. Beyl,rektor. Josef Polák,
Kelím. V neděli dne 28. t. m. o půl 4. hod.

odpol. koná lidový upolek křesť. soc. v sále u
Karla [V. svou členskou schůzi, spojenou s před
náškou vdp. K. Tomana, faráře s Hloubětína, ma
théma „O třídním boji“. Členové a přizvaní bosté

svou se tímto k bojné účasti. I nečlemovéjsonvítáni.

Zprávy místní a z kraje.
Gemerální vlajtace a svaté biřmeo

vání ve vikariátu trutnovském. V úterý
30. května bude J. E. nejdp. biskup dr. J. Dou
brava v Rokytaíku, 31. Staré Buky, 1. června ve
čtvrtek Zarov, večer všdy v Trutnově, v pátek 2.
Června Staré Město, 8. a 4. v Hradci Král.

Městská rada v Hradci Králové uči
nila dne 22. květas tato usnesení: Policejníma
úřadu postoupeno bylo rozbodnutí c. k. místodrží
telství, jimž nebylo vyhověno odvolání p. Jos.
Razíma, hostinského v domě čp. 385, s výměru,
kterým odepřeno mu bylo povolení rozšířiti kon
cessí hostinskou o oprávnění k výčepu pálených
lihových nápojů. — Panu staviteli Jindř. Labout
kovi vydá se kaace, aložená za zřísení chodajku
u 5 obchod. domů p. K. V. Skuberského, továrníka
v Karlově třídě. — Zpráva policejního úřadu o
úrasu, stibnovším montára městské vodárny p. Jos.
Malinu při kladení vodovodu v Bienenbergově

třídě dne 11/V. t. r.,„ otor pena byla městskémuzastapitelstvu. — Uděleno bylo povolení k novo
stavbám nájemních domů na parcele čís. 17. v bloku
XV. p. Gustava Honkemu a na parcele čís. 18.
v bloku témě pp. manž. Milanu a Al. Morávkovým.
— Žádost za povolení stavby domu na parc. čís.
12. v bloku „F“ p. Jos. Rálišovi a sa směnu parc.
podmínek postoupena byla měst. sastapitelatru. —
Pan K. Sklenář, majitel realit, obdršel povolení
ke zřízení prádelny ve sklepě domu čp. 307. —
Dáno bylo svolení k užívání domu a kolny na
paro. čís. 10. v bloku „F“ pí Anně Votrubové a
domu, postaveného p.Fr. Půdou na pare. čís. 9.
v témž bloku. — Uděleny byly 1 řádná městění
chodinská podpora a 1 mimořádná oaemocnělému
obecnímu zřízenci.

Neunam členů městské aeod
borů městského zastupitelstva v ci
Králové, zvolených při volbě měst. zastupitel
stva dae 10., 13. a 14. prosince 1900 konané, a

1911,čís. 6696.Městskárade: Pp.1. Pilnášek (ref.chodňástvíadobrečinnogt“pr

p veř.znodářnénpal Boa Juliusfe“ ee
>Bospodážetví „« „» Staveb.a: .hmoty). 3. „ZimmerAlels(ref. daně adávky,

ynárna, měst. vodáray). 4. HubáčekKarel (rel.
' alesní). 0. Dr. BatěkLeopokl (ref.rybalě. ,

vzdělávací, divadlo, sdravotnictví, ústav na
mléka). 6. Halounek K. (koupaplo, osvětil.

potrol., roř. bezpečaost.) 7. Z Isakovicsů K. (zále
Šitosti patronátníastavební). 8. Rejchi Václav
(ret. , olektrársa, veř. osvět. ele ). 9
Novák Josef (ref. měst. zahradnictví, školství). 10.
Ježek Zdenko (ref. měst. ústř. jatky). Pan starosta
(ref. vydání a příjmysprávní, ob. důchodky,dávky
a práva požitečná, budovy školní, měst. musea,
úroky a umoř. splátky, fnanční operace). —
Odbor zastavárenský: Pp. předseda Karel H
báček, místopř. Václav Píša, členové odboru: Haak
Frant., Hanousek Vítěsal., Hlávka Fraat., Rej
thárek Frant., Urmer Otakar. Náhradníci pp.: a)
Hofmann Frant., b) Špalek Václav, ©) Wipier K.
Kontrolor pro debu faakce -tohoto móst. zastapi
telstva: p. Dvořák Arnošt. — Kuratorium měst.

průmyal musea: pp. Helvich Rudolf, Mareš Jan,ř Josef, Rejehl Václav, Srp Jan, Špalek Václav,
mimo sastopitelatvo: pp. Huňáček Josef, Dr.
Klompar Otakar, Oehm Miloslav, Hyba Bobamil.
— Kuratorium pokračovací úkoly průmyslové:
Pp. Divecký Jan, Ježek Zdenko, Vojta Josef. —
Kuratoriam obchodní akademie : Pp. Špalek Václav,
Wipler Karel. — Odbor právnický: Pp. s Iasko=
viceů Karel, Dr. Pokorný Frant, Srp Jan, Dr.
Zimmer Alois. — Odbor pevnostaí: Pp. Černý
Frant., Červený Jar., Fait Ant., Háak František,
Hlávka Fraat., Malý Karel, Mareš Jan, Obermana
Frant., Pinkava Alois, Rejthárek Fraat., Srp Jaa,
Thoř Josef, Lad. Dr., Wipler Karel —
Odbor disciplináral: Pp. z Isakovicsů Karel, Malý
Karel, Piša Václav, Dr. Pokoraý Frant., Srp Jas,
Dr. Zimmer Alois. — Odbor technický: Pp. Óerný
Frt.. Haak Frant., Hlávka Frant., Mal

Mareš Jan,Kolony Vám pŘoea otový Julias, Wipler — rospoštový, rovisní
a inrontára: Pp. Úersý Frant., Červený Jar.,
Hofmann Frant, Malý Karel. Mareš Jan, Ober
mann Fraat., -Píša Václav,Rosa Josef, Špalek
Václav. — Odbor lesní: Černý Framt., Dr. Do
mabyl Gustav, Hanousek Vítězslav, Helvich Rud.,
Hofmana Frant., Dr. Pokorný Frant., Rosa Josef,
Thoř Josef, Vojta Josef, co lesní kontrolor Urner
Otakar. — Výbor ispořitelny: Pp. Čeraý Frant.,
Helvich Rudolf, Hofmann Frant., Hubáček Karel,
z [sakovicsů Karel, Pilnáček Josef, Pinkava Al.,
Rejchl Václav, Ross Juline, Srp Jan, Špalek V.,
Dr. Zimmer Alois. — Odbor zdravotní: Pp. dr.
Batěk Leopold, Dr. Domabyl Gustav, Fait Aat,
Hofman František, Hubáček Karel, Mareš Jas,
Rejch! Václav, Dr. Trrzský Ladislav, Urmer
Otokar. — Mimo sbor: Dr. Ganz Dr.
Honzák Bedřich, Dr. Král Jan, Krýzi Karel, prof.
Prokeš Karel, Ryba Bohomil, Dr. Saska Josef,
Dr. Zippe Rudolf — Odbor elektrárenský, ply
nárenský a vodárenský: Pp. Černý Frant., Čer
vený Jaroslav, Fait Ant., Helvich Rod., Hlávka
Frant.. Hofmann Frant.. Mareš Jan, Obermann
Frant., Dr. Pokorný Frant.. Rejtbárek Fraat.,
Rosa Josef, Špalek Václav, Dr. Ladislav.
— Odbor patronátní a hřbitovní : Pp. Dr. Domabyl
Gustav, Haak Fraat., z Isakovicsů Karel, Ježek
Zdeako, P. Musil Matěj, Špalek Václav, Umer
Otokar. — Odbor pošáral: Pp. Fait Ant., Ha
nousek Vítězslav, Pinkava Al., Špalek Václav,
Urmer Otokar. — Odbor musea bistorického: Pp.

Červený Jar., Divecký Jan, Dr. DomabylGastav,Fait Ant., Halounek Karel,Helvich Rad., Hlávka
Frant., Rejohl Václav. — Odbor živnostenský 

. Fait Ant., Hanousek Vítězslav, Helvich Rud.,
Obermann Frant.. Pinkava Alois, Dr. Pokorný
Frant, Špalek Václav, Tboř Josef, Urner Otokar.
— Odbor chodinský s nadační: Pp. Divecký Jan,
Dr. Domabyl Gustav, Fait Ant., Hanousek Vít.,
P. Musil Matěj, Dr. Pokorný Frant., Špalek Váci.
— Odbor okrašlovací: Pp. Černý Fraat., Haak
Frant., Hofman Frant., s Isakovicsů karel, Mareš.
Jan, Rejbárek Frant.. Thoř Josef, Urmer Otokar,
Wiplar Karel. — (Udbor osvětový a uměl .
Pp. Černý Frant., Červený Jar., Divecký Jaa, Dr:
Domabyl Gustav, Haak František, Malý Karel,
Mareš Jan, Rejobl Václav. Rejthárek Frant., Píša
Václav, Vojta JoseL — Odborjateční: Pp. Černý
Frant., Hask Fraat., Hanousok Vítězslav, Hofmana
Fraat, Pinkava Alois, Srp Jan, Špalek Václav,
Urner Otokar. — Odbor sociální: Pp. Červen
Jar., Dr. Domabyl Gustav, Fait Ant. Hanouse
Vít., Helvich Rud., Mareš Jan, Pinkava Alois,
Dr. Pokoroý Frant., Rejthárek Frant., ThořJosef,
Dr. Tvrzký Lad., Vojta Josef, Dr. Zimmer Alois.
— Divadeloí komisse místní: Pp. Červený Jar.,
Hanousek Vít, Helrich Rad., Hofmana František,
z Isakovicsů Karel, Mareš Jan, Rejthárek Frant.,
Špalek Václav, Thoř Josef. — Odbor lycejsí:
Pp. Mareš Jan, Píša Václav, Dr. Pokorný Fraat.,
Rejbárek Frant., Špalek Váci., Vojta Jos., Wipler
Karel. — Sirotčí rada: Pp. členové: Fait Aat.,
Malý Karel, Srp Jan. Nábradníci: Divecký Jaa,
Dr. Domabyl Gastav, Pinkava Alois.

Divadle sdružených měst výcho
dočeských. V pondělí a ve středu předvedeny
dvě nesnad-€ opery Smetanovy »Tajemstvía a

výt.



»sDvěvdovy.© Uvášíme-Ji, že zpěvné i ořchestrár
ní Peri jsouWewsplikovanějšíhorásu než v nej

popelárnijších -mistrových spěrabrách, nutno jest.:
vzdáti společnosti příslušné usmémí za uměleckém
snahu — zvláště ovšem p. Vuršrovi, který si dal"
práci věemošnou. Výsledek byl celkem přísnivý.
Zvláště »Tejemství«.přijato s živou pochvalou ©
becenstva. Nástupy "pěvců byly i při obtížných
arifch jistější než za předešlé ssisony, dynamika

v orchestru pečlivěji byla propracována Proto obecenstvo vlídné přehlédlo některé vady. Na př.
role Malinova a vdovy Anežky měla býti podána
živěji. Spěcb zpěvů před orchestrem byl patrný
zvláště při chvatných tempech ve »Drou vdo
vách.« Obratná taktovka Vuršrova však dovedla
uvésti vždy brzy předbýhající tóny do příslušného
souzvuku. Při dalším pilování bude zajisté vý
sledek ještě úspěšnější. :

+ František IKvičera. Dnes 26. t. m.
o 8. bod. ranní zemřel ve zdejší nemocnici dp.
František Kvičera. katecheta měšť. škol dívčích
v Král. Dvoře n. L., po delší těžké nemoci, za
opatřen byv sv. svátostmi. V Pánu zesnulý bude
převezen do Hubilesa, kde bude pohřeb. Po
cházel rodem z Rasošek, za kněze vysvěcen r.
1894 a po dobu svého hoclivého působení v Král.
Dvoře těšil se opravdové lásce a důvěře. Pohřeb
v pondělí v 10 b. dop. z Hubilesa (stanice Smiřice)
na hřbitov čibuzský. Odpočívej v pokojil

„Osvěta lidu“ vandalismu.
Když barcelonští Ferrerovci zničili vandalsky
spoustu cenných kulturních památek, jež měly cenu
celých millionů, »Osvěta I.« neprojevila příslušný
protest. Ale že se vyseklo trochu břizek k okráš
lení Svatojanských soch, to užprý je vendalismem,
tím se dávají sv plen obecní lesy a jich stromo
řadí.« Odkud jen ta náblá láske k přírodě? Vědyt
přece za lesnického sjezdu zcela zbytečně byl se
staven před Grandhotelem celý háj z vysekaných
stromků. Lesníci o tu zbytečnost nestáli, protože
viděli stromů dost za Nov. Hradcem a hájek z ve
likého počtu lesních stromků byl úplně bezúčelný,
protože v ustanovený den pro nepříznivé počasí
v něm se seděti nemohlo. Tenkrát »Osvěta L.<
byla však úplně spokojena.

Katolíkům 24 volebního okresu.
Na pokrokářské chytré a nepravdivé roztrušování,
že jsmevešli do volebního kompromisu s mlado
čechy. odpovězte svornou volbou dra Fr. Reyla.
R. 1907 sta a sta katolických hlasů se nám ztratila
jediné proto, že sami někteříkatolíci domlouvalí:
»Volte mladočecha, jinak zvítězí soc. demokrat.«
A tak byla mařena čilá, znamenitá práce našich
organisátorů. Proto nyní do nejpevnějšího šiku!
Ať se neztratí ani jediný hlas! Pracujte, přátelé,
vytrvale a neochvějně pro vítězství naší vlastní.
kandidaturyI

Kukleny. V pondělí pohřbenza velikého
účastenství p. A. Pešek, zdejší hrobař. Pro svoji
tichou povahu a vzorný pořádekna hřbitově jemu
svěřeném byl všude vážen. Není tomu dlouho,
to pocboval svojí manželku. Badič mu země,

Mě a tak mnohým poslední lůžko připravil,ou

Opatovice m. E. V den 15. května oděly
se zdi zdejší polepšovny v slavnostní háv; přijel
Jeho Exc. nejdp. biskup dr. Josef Doubrava, aby
chovancům tohoto zemského ústavu udílel sv.
biřmování, U vchodu do nádraží před nádhernou
slavobranou očekával Jeho Milost zasloužilý ře
ditel ústavu p. Jos. Průše s ostatními pp. úřed
níky, pp. učiteli a dozorci. Uvítal arcipastýře jmé
nem všech přítomných vzletnou a srdečnou řečí.
Dvojřadím chovanců nastoupena cesta k ústavní
kapli. Portál budovy byl též vkusně vyzdoben.
Nejdp. biskupa zde přivítali obovanec Český a ně
mecký případnou řečí, tlumočíce touhu po sv.
biřmování, Průvod bral se síní ozdobenou palmo
vím a květinami do nádherně vykrášlené kaple,
kde jej uvítal dp. duchovní správce Leder. Po
obvyklých modlitbách a požehnání udílena svátost
sv, biřmování r25 chovancům. Kmotrem byl
všechoém sám pen ředitel. Pak promluvil delší,
lskyplnou řeč sám nejdp. biskup, které hluboce
dojímala. Mluvil o Pastýři dobrém, který hledal
ovci ztracenou. Dle této péče jest se říditi i bis
kupovi. Připomněl, že nepovažuje jinochy za stra
cené, ale popze za ovečky zbloudilé. Odporučoval
jim lásku k práci, modlitbě a poctivosti. Tak se
stanou společnosti lidské užitečnými. Při jímavé
řeči zarosilo se mnohé oko chovanců na důkaz,
že slova padla na půdu dobrou. Když udělil Jeho
Erc. požehnání, poděkoval duchovní správce slovy
vřelými. Za krátko nato nejd. arcipastýř odcházel.
U první brány poděkovali mu dva chovanci. Ve
lice neradi jsme se loučili se vzácným hostem,
jehož slova vlévala útěchu, povzbuzení, nadšení.
Bůh zaplať a žehnej Jeho Exellenci na dalších
cestách!

Holiee. Sdružené spolky křesť.soc. pořá
dají v neděli dne 28. t. m. o 2. hodiné odpol.
schůsi ve spolkové místnosti u pana Josefa Kon
ráda. Referuje sl.Hana Čermákováz Týniště nad
Orlicí. Bratři a sestry, dostavte se všichni.

Volební schůze dra Reyla. V neděli
28. května: v Dobrušce o 4 hod. odpol.; v O
počně o 8 hod. večer. — Dne 1. června v Tře
bechovicích o půl 8. hod. večer. — Dne 4. června

ve Vamberku 0:3. hod. odpol.;
bed. večer. —— Doe $. června
hod. odpol —
-© Čemmitoy. Dne 13. t..m, doprovodili jsme
ku brobu tělesné ostatky vzácného kmeta, p. Jana
Vacha. Zemřel u věku 74 let Byl dříve u nás
po 31 let starostou, později obec. tejemafkem. Byl
to muž bystrý, vsorný občan, poctivec v celém
svém jednání. Každému žadateli věnoval vlídnou
úslužnost. Upřímná, hluboce procítěná zbožnost
byla mu družkou po všecky dni života. Za svou
obětavou a horlivou činnost byl vyznamenán
záslužným křížem. Pohřbu súčasťnila se katolická
jednota s praporem, basičský sbor, místní obecní
zastupitelstvo a jiné korporace, jakož i školní
dítky. Na brobem ocenil zásluhy zesnulého dp.
Petrásek. Poukázsl, že zemřelý byl vzorem jako
katolík, otec, syn, manžel a občan. — Dítky do
provodily rakev pouze ke kostelu, mše sv. se ne
súčastnily, což vzbudilo obecné podivení. Zasta
vení dětí před kostelem mohlo se státi jenom
v Černilově za nynějšího správce školy p. V. P.
Tím, že dítky před kostelem zadršeny, zbytečně
se mohutný dojem pohřbu seslabil. —| Zásluhy
zesnulého obecně byly chváleny a paměť na šle
chetné činy jeho u nás nikdy nevymisí.

í šílení ma Ronmovsku. Skoro
každý den do všech vesnic a vesniček se přivá
žejí pěti ež sedmikilové balíčky sgrárnických le
táků. Lidé již se smějí stále hlasitěji této shospo
dářskée práci agrární. Leč řezníci a bokynáři si
libují, že budou míti na dloubo laciné balivo.
Ani hospodyně se nehněvají. Na př. v Závratcích
a ve Žleb. Chválovicích zatápělo se celými ba
Iíky »Cepus a letáků v chlebových pecích. A ta
velká řada Hnídkových kortešů! Nadto na každou
schůzi Šabatovu sjíždějí se agrárníci vždy z ce
lého okresu, namáhajíce se sedmi až osmihodi
novými debatami kandidáta našeho unaviti. Proč
jen tak brozná námaha, jsou-li agrárníci sje
diní (ll) zastanci venkovař« Příště o agrárním fa
natismu více.

Čes. Skalice. O schůzi Drtinověbyly u
veřejněny v »Ratiboru« nehorázné nepravdy. Pan
pisatel zapomněl povědět, jek veliká byla tahanice
již o volbu předsednictva a še pro dr. Drtinu
nikdo ani slůvka nepronesl. Zato však napsal ve
likou nepravdu o vřelém doslovu předsedajícího.
Protože nic takového mluveno nebylo, aspoň —
si to můžeme tedy přečísti. Najzajímavější bylo
předčítání jmen, jež byla různým způsobem ú
silně sebrána, aby aspoň se shledalo několik přátel
Drtinových. O tom jindy. Jednén bylo prý věcné
až na neboráznost klerikála Bíla a jeho soudruhů.
A co tito provedli? Prohlásili pouze jednoduše
ústy váženého p. Bíla, že živnostnictvo, které po
dalo r. 1908 Drtinovi projev nedůvěry, dosud na
projevu trvá. Kdyby byl dr. Drtina splnil pod
mínky, které v reversu 13. května 1907 živnost
nictvu v Čes. Skalici podepsal, nebyli bychom r.
1908 projevili nedůvěru a nebylo by potřebí tu
též opakovati znovu. Živnostníci, napište na hla
sovací lístek: Dr. František Reyl, řiditel semináře
v Hradci Králové,

Voličská schůze dra Reyla v České
Skalici. O průběhu schůze té pronáší se Jedno
myslný úsudek, že v ní byl zachován vzorný po
řádek, že byl zde sledován přesně pravý účel ta
kových schůzí. V příčině programu kulturního
pronesl p. kandidát zásadu, že má býti národní
dorost veden netoliko k učenosti, ale i k sušlechténí
ducha a srdce. Nechť místo soustavného zlehčo
vání náboženství jest vychováván lid jak politicky
tak hospodářeky. Vdp. řečník probral důkladně
důležité záležitosti státu a našeho království v o
bledu rárodním a bospodářském. Dlouhotrvající
potlesk byl důkazem, že přítomní voličové s vy
ovětlením pracovního programu dra Reyla úplně
soublasí. — Schůze ta jest poučením, jaký jest
rozdíl, jeou-li přítomní rozumní voličavé anebo
doplňují-li se mezery mezi účastníky sjednanou
klakou, hřmotící, rámus tropicí massou. Takový
předem spracovaný dav již předem jest připraven
8 vycepován, kdy má tropiti rámus, kdy má kři
četi „sláva“, jako by vážnost doby byla vhodnou
příležitostí k tropení komedie, která bouří v ne
myslícím davu, jakmile ee dá od přítomného ko
mandanta pokya. Takových nepokojných živlů
v naší schůzi nebylo, a tak naše shromáždění
bylo dobrou školou positickou pro vážně a samo
statně přemýšlející účastníky. Proto schůze líbila
se všeobecně. Když byly od voličů předneseny
kratší řečí, vyzoěla sehůze v tato resoluci: „My
shromáždění voličové, co stoapenci strany křest.
sociální, vyslechouvše dne 21. května v sále pí
Bartoníčkové řeč p. kandidáta Th. Dr. Reyla, re
ktora bísk. semiváře v Hradci Králové, vážili
Jsme vývody jeho, které skytají nám záraku, že
pro potřeby svého voličatva všech vrstev a stavů
má vsoroý rozhled a pochopení; ja« intelligence
tak upřímnost povahy tomu nasvědčuje, že jest
vbodným kandidátem na říšskou radu. Můžeme
mu soela důvěřovati, jelikož celý náš okrsek vo
lební skupiny městské, jeho přání u potřeby nej
lépe zná. Máme tudíž k něma plnou důvěra“ —
Toto prohlášení bylo projeveno s největším nad
šením přítomného voličetva; živý soublas byl dů
kasem, še voličové ee pilně přičiní o to, aby
keadidatara byla koraonována zdárným výsledkem.

v Rychnověo 6
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o i proti o u j ,
který ne těší mezi všemidobrými lidmi veliké
vážnosti. Pan Kvasnička. ani ústně proti osobě
p. Srdínky „ Váží si příliš rolnického stavu,
než aby při echůsích před lidmi proti rolojetva
zaujatými hleděl zbytečně snitovati rolníka jiného
smýšlení. Zato však agrárníci jinak. V „Hlasech
Venkova“ několikráte tučným tiskem byl uveřejněn
tento dotaz: „Pano Kvasničko, je to pravda, že
vy, kandidát slibující zastávatise zemědělců,jste
jednatelem židovského onkrovaru? "Je to pravda,
že již hojně záloh jako jednatel jste vyplatil? Jak
to srovnáte jednak se svým křesťtaneko-sociálním
přesvědčením a za druhé, jak chcete bájiti zájmy
řepařů, rolníků v tomto případě?“ Jost viděti, že
ten dotaz jest velice chytře sestaven, aby nebyl
žalovatelný, ale aby přece hodně p. Kvasničku
aníšil, aby vsbudil scela nesprávné domněnky a
velikou nedůvěru. Jakmile uslyší čtenář slovo o
„jednateli šidovakého oukrovara“, hned by se mohl
domnivati, že Kvasnička jest daší i tělem úidov
skému majiteli zapsán — zvláště když další dotaz
mluví tak, jako by takové „jednatelství“ bylo
v přímém odporu proti prospěchu zemědělců a na
šemu programu. Zkrátka kdyby p. Kvaenička byl
takový, jakým bo maluje nepřímým ale křiklavým
spůsobem agrárnický dotas, pak by věra právě od
křest. sociálů samých ani hlasu nedostal. K tomu
ke všemu ještě přidal do obně smolné polésko
z rolnické kollegiality p. Srdínko sám. kdyš
v Mlíkosrbech o Kvasničkovi prohlácil, že dělá
továrního (!!) agenta židovi. To už přímo křičí.
Pane Srdínko, uvášil jste, co 8i myslili o Kvag
ničkovi přítomní voliči ? To jste přece mohl u
hodnouti sám, že si pomyslí ti rolníci: „Nám se
vtírá za zástupce do říšské rady nějaký cestající
židovské firmy.“ Takový boj rolníka proti rolníku
jest taktn(? Pane Srdínko, to snad má býti kol
legiální odměna vaše za to, že náš kandidát na
echůzích ještě ani jedenkráte o vaši osobu se ne
otřel? Poněvadž se agrárníci tvářili, jako by kdo
ví jakou hroznou věc věděli, poněvadž kousavým
způsobem napovídali a ochválně nedopovéděli,
domníval by se leckdo, že skutečně snají něja
kou podstatnou příhana. Aleto bylo podivau, proč
už se agrárníci dávno nezeptali Kvasničky osobně,
proč běželi s dotazem předně do „Hlasů Ven
kova“ a to právě v té době, kdy jim v Kvasnič.
kovi vyrostl velice zdatný protikandidát, Vádyť

o agrárníci nemají k p. starostovi daleko.ohli se zeptat sami bakovinští agrárníci svého
souseda, jak se to s tím jednatelstvím má, když
se tábor agrární tvářil k vůli vlastní reklamě tak
ustrašenó arozpa itě. A pak mobli a měl: agrár
níci sami dáti vysvětlení do „Hlasů Venakova,“
aniř by týž časopis dotaz ten znovu a znovu 0
pakoval. — Ale to jestprávě velice poučné,še
agrárníci samí dobřevěděli, jakse to s témjed
matelsvím má, ale přece mechalé na Kvasničkoví
šeredné podesření. Nejlíp to jistě vědél ten, kdo
rafinovaný dotaz vymyslil. Čekali jeme a Čekali
schválně, zda agrární tisk sám po snadaé, poho
dlné a jednodaché informaci přivede na pravou
míru domněnku, jaká zavlátla zvlášté v kra
sích agrárních po tom velice zvláštním dotaza.
Nedočkali jsme se ničeho, ačkoli již pří schůzi ve
Slatině vůči p. redaktora „Hlasů Veakova“ p. Kvas
nička řádně to jednatelství veřejné vysvětlil. Pan
Gebauer prohlásil sám, že to vysvětlení mu po
stačí a že dle této informace napíšu vysvětlení do
„Hl. Ven.“ Na schůzi v Blešně dae 16. t. m. však
se omlouval, že dosud nebylo možno příslušnou
správu uveřejniti. Stane se tak prý v Čísle nej
blíže příštím. Ale — v čísle se dne 19. t. m.
zase jsme žádného vysvětlení nečetli — ani drob
ným tiskem. Jaká jest to uvědomělé a pončná
Činoost, jestliže se uveřejní defas několikrát tuč
ným tiskem, ale pravdivé poučení Be netiskne ani
drobnými plemeny? — Již tedy těžce se dočká
me, že agrárníci zevrabným vysvétlením odčiní to,
co tendenčními dotazy spáchali. Proto vysvětlíme
pravdu my. Kdykoli se měla prodávat řepa cu
krovarům, byli v obcích rolničtí eprostředkovatelé,
kteří dostávali za prostřednictví jistou provisi.
Takých prostředníků bylo a jest mezi agráraíky
na kopy. Agrárníci na Hradecku si utvořili ře
pařskoo organisaci. která vystrkovala bned silně
tykadla politická. Bukovioští rolnici katoličtí tedy
sestoupili se v organisaci vlastní, která byla pro
ně hmolně výhodnější. Tenkráte planul boj mezi
eukrovarem v Černožicích a Smiřicích. Cesa řepy
repidně stoupala den ode dne. Poněvadž agrárníci
si obsedli Smiřice, učinili naši smloava 8 Čerao
žicemi a pochodili líp meš agrárníci, protoše do
stali ma cením o 20 h více Starosta úvasnčka
jako předseda hospodářské odbočky byl vybrán
přirozené za prostředníka. Obdržel za práci ob
vyklon provisi, kterow pak scela rosdělil meni ú
častníky akce. Ve Slatině na schůzi p. starosta
všecko vysvětlil a ukásal p. Gebauerovi docela i
arch s podpisy oa dotvrzenou; p. red. Gebaner
prohlásil, že to vysvětlení postačí a že dle toho
také podá zprávu v „Hl. Venkova.“ Pan starosta
měl ze všěchojen hodně práce, aniž by reflekto
val dle vzoru maobých agrárních velikášů na
diety. Bukovinští jsou mu vděčni sa obratné řízení
akce. Oršem p. starosta učinil velikou chybu jen
tím, že provise nevěnoval na agrární tiskop'sy.



Sestavil Dr. Fr. Reyl. (Celá řada vážných programo
vých řečí.) Cena 3 K.

Z domácnosti sociálních demokratů.

Sestaril J. Hradecký. Cena I. řady 16 hal., II. řady
16 haj., ITI. řady 24 hal.

Svobodná škola.
Napsal Dr. Fr, Reyl. Cena 8 hal

Slovo včas o právu volebním a ji

ných občanských právech ve státě.
Sepsal Fr. Navrátil. Cena 8 hal.

Dva letáky:

Odpovědi k otázkám agrárnických
kortešů. 

Agrární čtyrlístek.
Cena velice příznivá a řídí se dle počtu objednaných

výtisků.

Objednávky vyřídí

Biskopská knihtiskárna v Hradci Král

Právě tenkrát se ukázalo, jak dovede se zastá
vati p. Kvasnička úspěšně rolmictva našeho i
v čase, když si myslili agrárníci, še bez nich nic
nesvedeme. A jest to chybou naší, že černožický
cukrovar má v rukou žid? Všdyť dříve nájemcem
emiřického byl také žid a agrárníci mu prodávali.
V Meziříčí má v rukou cukrovar také žid; a a
grárníci tam Fepu nedodávají? Kdo mohl cukro
vary nejsnadněji vymaniti z cistho vlíva? Vědyť
liberální agrárníci rozvinuli tak velikoa činnost,
ale šidovětí majitelé jim pranic nepřekáželi, až
teď najednou, když péčí Kvasničkovounaši dobře
řepu prodali. Vždyť přece sám pražský štáb byl
ve spojení ním s šidem La
soetskym ato sa okolností itujících. Agrár
níci dobře vědí, že židovští bursiáni a jiní kapi
talisté posud mají nad rolnictvem šmahem tak
obrovský vliv, že ee ty poměry náhle přes ko
leno zlomiti nedají. To by se naposledy mosilo i

čítat, že rolníci berou uhlí z židovských dolů.
de to koupí jinde? Za to může přece libera

lismus. Nešlechetné a nekollegiální však jest sni
žovati rololka Kvasničku tenkrát, kdy zaslouží
za svou obětavou starost chvály. Pokud okolnosti
žnáme, p. Gebanerovi by sotva na dobré vůli
scházelo. Snaží se jednatí solidně. Nezbývá tudíš
jiného než domaívsti se, še neuveřejnil správné
vysvětlení na pokyn jiný, mocnější. Katolíci,
vizte, jakého boje se užívá proti vašemu kan
didátovi!

Agrární kandidát HymekSrdinko
těžce nesl, že nesetkal se na své schůzi, konané
v pondělí 16. květoa o 1. hod. odpol. v Babicích
B tamním duch. správcem. Pochybujeme však, že
ta lítost jeho byla upřímná. Snadno se každý
staví jako hrdina a přeje si odrážeti útoky ne

přítel. ví-li, o Odpáre Dustdáší přednosí vtyodiny ve škole aže m ji svým
povinnostem před volební schůsí několika agrár
níků. To dobře prohlédli i agrární jeho posluchači
a proto s výkladem p. kandidáta se tuze oechlu
bili. Nie neslyšeli o vymoženostech svého býva
valého říšského poslance ani o Práškovi, Zázvor
kovi, Bergmanovi, Radoušovi a jiných agrárních
předácích a jich prácech pro národ, jen „výklad“
o nábošenství. Proč právě to má býti programem
veřejné agrární schůze, kdyš strana prohlašuje ná
bošenstvé sa věc' soukromou, nikdo z poslucbačů
nechápal. Proč nenechá si sám p. kandidát agrár
níků to náboženství v srdci a proč proti všem
agrárním „sásadám“ zanáší ho do veř. schůzí a
do čmoudu našich hospod? Není to ten hnusný
klerikalismus se „arcadla křesť. sociálů?“ —
Pane Srdínko, litoval jste, še nemáte ve scbůzi
kněze! Naže, zde jsem. Dokažte nám pravdivost
vámi v Babicích pronesené věty, še jeden kněs
řekl s kazatelny svým posluchačům: „Bude-li kdo
voliti ikea, dostane se do pekla.“ Jmenojte
nám toho kočze a jmenujte nám to místo, kde to

fekl. Nědokážete-li tobo, musil bycbom vás po:
Yažovatí za pomloutšče a jako takového ta so
schopnébo zástupce našeho venkova. My chceme
mfti v parlamenté lidi povoých zásad a ne pouhé
lovce mandátu, jimě ve volebním boji je každá

B luva dobrá. Znáte dobře to místo, odkud 8zi politická agitáce a kazateley zakazuje; naše
jen jmenovat a bude po strachu před takovými a
my uvěříme. Jinak bademe dále lid náš buditi a
před takovými agrárními kandidáty, jako jste vy,

ho narovati Vincenc Šetina, administrátor v Bacích.
Křesť. voe. kandidatara ua Par

dubsku a Přeloněsku. V nedělídne 21. t.
m. měli jsme příležitost stopovati činsost předvo
leboí kandidáta našeho za voleb. okres. č 69, p.
V, Šrarce z Dolní Rovně. — Zaslechli jsme již
leccos 6 pořádaných voličských schůzích na Pře
loučsku; a proto se zájmem sledovali jame schůze
pořádané jím v sboranvedený den ve Chvojenci a
v Kokytně, kde prodělával tuhý boj 8 velkým
počtem agrárníků z vlastní rodné obce, jejichž
mluvčím ve Chvojenci byl snámý pokrokář a 3
potřeby časové agrárník p. učitel Černík s Litě
tin. Týž jest ve svém okolí cbvalné znám avojí
opravdu „zásložnou“ činností v řepařské organi
saci. — Bude-li potřeba, časem tomu pévovi při
pomeneme i něco z historie, kterou on rád cituje
vylévaje svojí sášť proti hierarchiia kněžstvu vů
bec. Dobře odpověděl mu kandidát náš na jeho
útoky (te hierarchie nepřála osvětě a vzděla
nosti), když slovy Fr. Palackého řekl mu: „Vždyť
jen brabý nedouk mohl by nevěděti, že veškerá
vzdělanost a osvěta po celá staletí vycházela jedině
z lůna církve katolické a v její ústavech byla
udržována. A jestliže tu a tam vyskytli Be v ú
řadech i lidé nehodní, to ja ne co protestant ale
jako nepředpojatý dějin pozorovatel netajil jsem
pikdy.“ Pro jednotlivé případy však odsuzovati
celek bylo by historicky nesprávné a nerozumné.
V každé jiné straně by p. Černík kandidáta na
šeho raději viděl — ba on by jej i podporoval (?)
— jen ne v té straně křest. sociálaj, které on na
jméno přijíti nemůže zrovna tak jakoté katolické
hierarchii. Jsem jedním z těcb starších sedláků,
kteří leccos pamatují. Pamataji 8o také, jak svého
času potovals různá zaslána ve „Stráži Východo
české“ (v r. 1899) pod záblavím „Z Litětin do
Rovně“ a jak na tato zaslána zase dc Litětin bylo
odpovídáno. Neráčil by pan řídící učitel Černík
i těmto zaslánům věnovati poněkud avoji velice

ioutou historickou posornost? Badím panu
fkovi, aby nahlédl laskavě do „Neodvislých

listů“ z 11. březoa 1899 č. 10., přečetl si v této
historii saslané „Do Litětin“ násl. řádky: „Z mých
řádků poznáte, že jsem toho dalek, hájiti se proti
Vaší surovosti, nýbrž še chcí jen poněkud na Váš
vzmešený charakter poavítiti. Pokládám Vás —jak
již několik měsíců věděti račte — za individuum,
které jiného baníc, jen samo na sebe banu kydá,
které odsuzujíc jen samo gebo odsuzaje.“ Schůze
ve Cbvojenci vysněla klidně a předsedal na ní
bratr býv. poslance za tento okres, p. V. Udržal,
starosta z Dolní Rovně. — Drahá schůze odpo
ledne v BRokytač měla rovněž duchaplného zé
stupoe, představitele moderních proudů v osoběp.
učitele Jedličky, — Týž pán jako žáček 121
bavil nás čtením stati se spisů Komenského a
Svatopluka Čecha, které sebou do schůze přinesl.
— Ne — tito naši mladí páni paedagogové —
to jsou opravdu chlapíci. — Svým dlouholetým(1)
stadiem opatřili si tolik vědomostí, které při ne
dostatku potřebné pamětí alespoú na schůzi přečtou.
Nemile nesli jeme, že páni agrárníci s Rovně při
nedostatku argumentů bavili nás svojí regulací a
řepařskýmdrutetvem. Schůzei zde skončilaklidně.
Kandidát náš zamlouvá se svým věcným a klidným
vystupováním. Na schůzi této předsedal známý
náš pracovník v okolí našem, p. Fr. Kamenický
s Chvojence. Další práci pro stranu křest. sociální
sdař Bůh! Jeden s účastníků.

Přechovávali sirotky. Zmizelíchovanci
okres. sirotčince v Pardubicích nalezeni v Draž
kově u Sezemice, dvě hodiny daleko od Pardubic.
Dva nesvědomití temější rolníci ponechali si je
u sebe, když tam přišli prosit o almužnu. Do
školy jich neposílali po 6 neděl a přidržovali je
k nejhrabší práci v hospodářatví. Úřední orgánové
pátrali po azmiselých sirotcích přes 6 neděl a
snad by jejich pobyt nebyl posud vypátrán, kdyby
školáci z Pardubic je byli náhodou v Dračkové
nespatřili a zprávu o nich nepřineslí do školy.

Nová amtemobilová linie mesi Par
dubicemi a Heřm. Městcem byls konečně
po dlouhých odkladech otevřena azahájena jízdou
dne 25. květnat. r. Státní autobus pojede z Par
dabic třikrát denně a bude sastavovati v Jeemi
čankách, v Dražkovicích, v Jeaničanech, v Třebo

Čepi a Rozhovicích.
Aviatik inšenýr Kašpar vykonalv no

děli dne 21. t. m. po zdařilé produkci na vojen
ském cvičišti v Čáslavi přespolní let z Čáslavě
do Pardubic. Na letišti v Pardabicích očekával
aviatika tisícový zástup lidetva a dychtivě pohlížel
jiš před šestou hodinou večerní směrem k Čáslavi.
Po 7. hod. došla na letiště telefonická zpráva, že
aeroplan s inž. Kašparem v 6 hod. a 63 min. se
vsnesl a letí směrem k Pardubicům. O půl osmé
ukázal se na obzoru směrem k Heřm. Městci černý

bed a oko osbrojené kubétkum poznalo bnod, že
se přibližuje Kašparův soroplan. V ačkolika mi
mutách objevil se náš aviatik ve svóm lótadle nad
hlavami sbromášdéného zástupu ve výši aai 200 m,
obeplul dvakrát vojenské ovičiště a za nejklid
nější pohody přistál mezi jánajícím davem. Drahý
tento velkolepý úspěch českého aviatilka byl obe
censtvem přijat a neobyčejným oadšením a ms
mleté uspořádány mu byly boořlivé ovace.

———Hlas Šabatovi = Hostelovicá m. ©.
Plše ném s Kostelecka přítel,který dobře Šubatu
zbá: Dostal jsem do rukytéž časopis evatígeliků
čáslavských „Pravde“. Čtu tam o p Fr. Šabatoví,
jenž opěthě na Cáslaveko-Chradimsku je kandi
dován, že jest sám o sobě neschopný, $b nic pro
svůj okres nevykonsl u pod. Proč tedy ten krom
obyčejný proti němu boj v listech agrárooh ? Proč
dle agráraího komanda, jež polevilo v zásadě o
Beslučitelaosti mandátů, p. Dr. Haldek a jehopo
mocalci od domu k domu prý agitují proti tomu

oeschopnéma“ kandidáta? — Zoám dobře p Šas
batu a ta musím doznati se věcmi, kdož jej na
Čáslavsku, Chradimsku i Kostelecko znají, že jest
vůbec z rolnických kandidátů, nevyjímaje ani
agrároí, nejsebopnější. Jef intelligen' ním rolatkem,
absolvoval táborskoa vyšší hospodářskou škole, je
vsorným, pokročilým hospodářem, byl svým zemť.
otcem, bývalým staročeským poslascem, už od
dob studentských geznamovám 8 poměry politie
kými, tak že má velice dobrý politický rozhled.
Ale má před plaokrovnými agráraíky jedou „chybu“,
že totiš s výtečnými vlastnostmi svého otce zdědil
i upřímnou zbožnost. Pro tuto jeho obzvlášní achop
Bost jsme mu my kat-líci nabízeli kandidatura na
sdejším okrese již r. 1907; rovněž tehdy iu na
bízena byla i me okrese král. braieckém, a'e jeho
ekromnost odmítla. Teprv na veliké osléhání, krátce
již před volbami, přijel kaadidataru za okres

Obradim-Čáslav, kdež zajisté seznény byly jehovýborné schopnosti; proto zvolen byl.— A nebyl
Poslancem jen pro diety. Byl poctivým pravov
níkem, váženým u všech, i agr. poslanců. Nenchá
zíval v parlementé, zvláště nikdy ne ve výborech
a při hlasování. Ve věcech čisté hospodářských bla
soval se stranou agrární. Jak pracoval pro své
okresy, mohou říci ti přečetní soukromníci — i se
strany agrární — kteří jeho přičiněním dostali
buď vydatné podpory, aneb jimž pomoženo v jejich
potřebách. — Kdysi mi pravil jeden pán z Ji
čínska: „Proč ten váš Šabata, který je tolik činný,
nedá vše do novin, co kde vymohl, jak pracuje
pro své okresy ? Známo přec, že Cbradimsku v po
bromě žive'ní vymohl 16.000 K a značněji poško
zenému Čáslavsku daleko více. Zde na Jičínsku se
dovíme o nejmenších podrobnostech, co ti baši
páni dobrého udělají, ba i nendělají. Dnes svět si
potrpí na reklamu.“ Nato jsem odpovědě. : „K tomu
je pan Šabata jednak příliš skromný, jednak mimo
parlamentně úplně zaměstnác svý bospodářetvím.“
— (00 jsem tuto napsal, činil jsem v zájmu
pravdy, abych čáslavské „Pravdě“ odpověděl, sda

Šabata je neschopný a sda pro své okresy v par
Jamentě i jinsk pracoval.

Agrárnický volební rej na Potěšeku
u Čáslavě. Agrárníci na Potěšsku přímo šílí.
Ze každou cenu chtí vše přebarvit na zeleno.
Nenáviděný „klerikální kohout“ je pryč a proto se
domnívají, že 8e jim podaří náš lid obslamutit.
Každé ráno přímo k snídaní posílají občanům ba
ky „Cepů“ a „Zrcadel.“ Skoro na každém plotě
visí nějaký leták. Hnídek provázen svými korteši
s Chradimska jde od vesnice k vesnici a všude
bije se v prsa, že nosí v srdci kolárek i vzorné
kněžetví, ale nikdo mu to nechce věht, aš saad
na volaomyšlenkářského p. doktora z Tuapadel,
který s ním jezdí v kočářepo schůzích s pokládá
si to za velkou čest, může-li se přichytit kabáta
knězova Je to divná věc: Pan doktor prý se vědy
otřese, když má nějakého kněze potkat. A stímto
se bratříčkuje.Inu, vrána k vráně sedá.. Nejprve
ukázal so nám ton nejvzornější kněz v Bračicích.
Účast měl dobrou. Jednak sehnali agrárníci az
na hodinu cesty, kde jakého evangelíka a přivedli
£ Hostoulic všechen dorost, jednak šli našinci ze
zvědavosti, jak vypadá pan páter v límečku a
kravatě. Schůze byle však vypukším právě ohněm
skoro přerušena. Agrárníci si ovšem dali o ní do
„Pravdy“ referát plný úspěchů a chvály o Hafd
kov. Ve Zbudovicích a Březímbyla účast menší,
Větší poněkad byla v Adamově, kde se dr. Hní

dakotíral o našehokandidáta Šobatu ak, še sómsociálnídemokratp.Kutilekhosakřikl,abytak
Hustě nelhal. Znamenitý kandidát venkova tenble
Haídek, když musí ho učiti sám soc. domokrat
větší šotrnosti ke kandidátu rolnickému! Ke
konci schůze volali přítomní, aby zůstal v Chra
dimi a nés zde nechal na pokoji. Pan Šabata o
hlásil schůzi do Bračic na sobotu 20 t.m. Agrár
níci seho li z celého okresu kde koho, jen když
se aspoň trochu selenal; chtěli dostati sobůzi do
svých rukou. Pozvali si tři mluvky, kteří měli
našeho kandidáta amluvit. Ale nesdařilo se. Na
šinci dostavili se v plném počtu. Nezbytný na
každé schůzi doktor, známý všude svým hlavním
parádním výkonem, totiž navrbováním předsed
nictva, navrhoval agrární edaietvo; ale u
straul, když oviděl téch k rukon, které se
svedly, ačkolivněkterý zvedal obě (« kdyby to
šlo, byl by svedl i aohy). Sál byl přeplaěn. Pan
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na í Evzpěr KnZounůzde:neznám jakýsi p. Lenoch. Přijel aš z Dobrkova

od Vys. Mýta, Hl vytrhl nás z poroby šlechty,
js sám se vyjádřil Je velikým sgrárníkom předspodinam. Dělá všechno jen s lásky k tomu

renkovskému, malému lidu, ale při té námaše,
jak jeme viděli, dobře 8e mu vede. Lhal, že je
jen malým rolničkem a živnostoíkem. Ve skutoč
nosti má bospodáťství, že drží pár kní a přiťom
ve větší vesnici výstavný hostinec. To už bude
potom každý baráčníkem. Pan knadidát bo usadil,

jak náleží. .
Širampoucbu,kde byla velicezdařilánaše schůze,
se jit neodvážil. D —mofvalijstne se, že dobrkovský
„dějepisec“ u nás zůstane déle, kdyt tak dalekou
cestu vážil. Mimo šlágry ze „Zrcadla“ opakoval
stále, jak agrárníci mají rádi malý lid, erdce by
s ním rozdělili; sale slyšeli jsme na vlastní uši
při schůzi, jak jeden agrárník ošlechtile pojme
noval ten táš malý lid. „Proletáři“, volal na ně.
To slovo sl naši voličové dobře sapamatují a při
-činí se již, aby agrární magnáti nenabyli vreha.
Pak by jistě nastala robota, kterou agrární křik
louni straší. P. Lenoch vytýkal našim lidem ne
vychovanost politickou, alo ta hrubá alova a U
rášky, které jsme slyšeli ze strany agrární, ta
svědčí Jistě, jak agrárníci „vzděláním“ nad našin
ce vynikají. Agrárníci při schůzi užili zase 8vó
známé taktiky: Protshovat schůzi a míti poslední
slovo. Schůze protáhla se od půl 9. do půl 3
bod. do rána. Všichni, znajíce důležitost této sobůse,
vytrvali až do konce. Konečně pro pokročilou do
bu p. předseda schůzi ukoačil. „Utiskovaní“ agrár
nici, kteh měli ještě dva korteše v záloze a kte
rým musili vyplatiti žold, aniž by se byli na
mábalí, začali dorážet na předsedu, proč schůsi
rozpustil. Ovšem bylo to jes na oko, protože po
výprasko, jský dostali od našeho p. kandidáta,
rádi uslyšeli, že je konec. Agrární tažení na p.
Šabatu se nezdařilo. I mnozí agrárníci jsou touto
přímo násilnou a umořov.cí taktikou agrárnickou
rostrpčeni. Poslat na jednoho pět Šest jazyků, u
navovat do umdlení a pak ještě volat, še byla
schůze krátká| Poctivý venkovský lid dá 13. června
t. r. ográrním mandátům příslušnou odpověď.

Kumštát. Na zdejší farnosti byla konána
ode dne 14.—19. května obnova av. missie, která
se těšila skvělému výsledku. Prostranný chrám Páně
byl po čas av. missie věřícím lidem + pravém slova
smyslu přeplněn, tak že velmi mnozí nemobli ani
do kostela se dostati a magili venku státi. Bůh

Zehnal práci dpp. missionářů P. Petra Kandr aans Hofmenna z Králik, neboť během pěti dnů
přijalo 1710 věftcich av. svátosti. Bůh sám buď
obětavým a neumavným pp. missionářům bojbým
zs to odplatitelem! — S bolestnýc pocitem čteme,
jsk hrozné škody přivodily povodně v některých
krajích Čech a Moruvy. U nás v údolí orlickém,
nestihne-li náš kraj žádaá živelní pohroma, Iso
očekávati letos úrodný rok. Vše ukazuje Bevelico
krásně. Toliko žita Špatně přesímovala a jsou ve
lice řídká, .

Dafiovní Gvišekí pro české a
dívky konati se budou opět letoš. roku v |
„mjei u Litomyšle v klášteře Milosrdných sester
ev. Karla Boromejského ode dne 16. do 20. Čer
vemco ráno. Za celé zaopatření platí se 8 K. Při
hlášky třeba učimti předem do 10. čeřvence na
klášter sester av. Karla Boromejského v Sloupaici
u Litomyšle. — České dívky a šeny východních
Čech přijďte okusit ovoce posvátného ticha 8 8.
rozjímání|

Prohlášení dra Bihěitnv Úplel. Jak
snámo, byl dr. Bouček vyloučen se spělku českých
advokátů. Vyjímá se proto trochu komicky, jentlise
tento vyloučený hrdina, s kterým nemohli vydržet
asi jeho kollegové, chce vylučovati rychle sám —
sepoň něco. Prohlásil totič dne 2L. t. m. naschůzi
v Úpici v bobatýrské póse, že musí býti sábo
fenství vyloučeno ze školy; af si prý páteři učí
děti v kostele! Pomalu, brdino, stém vylučováním!
Nevíme, co by vám řekli rabíni a puetoři, kteří

přes mejí tak veliký vliv na extrapokrokový „Čas“ !i ei chtějí učit máboženství děti ve škole dále.
Vy jste chytře a opatrně mluvil ovšem jen 0 „pá“
terech“, ačkoli pokrokářský tisk blásá v theorii,
že jest nroti církvím všem. (Zatím bez cirkve
evangelické a židoveké by chudioka brzy dochřadi).
A kdyby naši kněží začali očiti náboženství v zimě
v kostele, pak by zase dělali pokrokáři rámus, že
se tam mládeš nachladí. Alarmovali by lékaře,
zemskou školní radu, ministra vyučování atd. atd.,

aby bb simní náboženské hodiny zakázány. V lótézase byalídili, zda se děti kropl v kostele svě
Cenou vodou a pak by boořili, že epidomické ne
moci saviňuje kostel. Víme dobře, jak ei počívají
volnomyšlenkáří. Doktore Boučka, Masaryk sice
řekl, že se nemají pokrokáři bát vnésti nábožen
ství do politiky; ale dodal, že jest přitompotřebí
Betřiti bumanity. A co vy choete vůči dětem pro
vádět? Pomalu s tím vylučováním! Vyloučilijste
dra Her'ena a potom jste ho saae přijali. Chcete,
aby se každý dobrovolně vyloučil z církve každé,
ale Herben a k trvají v olrkvi evangelické
dále. Kněze jste chtělivyloučiti z všeobecného
volebního práva, ale to přispělo jen k poznání po
krokářské povaby. Katoliky jete vylačovali z ná
rods a proto vaše armáda jest tak silná, že i
s židy dohromady v Čechách čítá necelých 2000

Aspoň čtvrt rokem vás bylo dohro
1784.) Jen aby ten náťod naposledy

si népromlavil hodaě důkladně proti těm,
kteří se spojují e židy proti českému lida,pokud
tento jist katolický! — Také dr. Bo docela
vytýkal, že nár. soclálová jsou málo proti ertirilní.
Dovolte, co ještě od nich cheeto? Maji sad proti
katolíkům šířiti tak bezectné lži Jako tisk pokro
kátský? Mají se cvičiti tolik v nadávkách jako
Čas, ? Ve všem ostatním postupují nár. snciálové
proti nám tak statečně jako realisté. Nár. sociál
Procházka se ohradil proti tomu „strašnému po
dezření“. Ale nemasil; vždyť přece jest jisto, že
nár. sociální tisk mrekne církev kde může. Dra
Boučka do schůze židé přivedli a židé zas od
vedli. Nestranní účastníci se přitom útrpně usmí
valí, téžíce se, zda chce b*ti dr. Bouček zástup
cem českým či palestinským. Bude hájit Prahu či
Jerusalem? Iou na katolických občanech se těžko
dají vydělati veliké advokátské honoráře, to jest
jisto. A dr. Bouček sí potrpí na velice slušné za
placení, jak ma vyčetl wám pokrokářeký „Český
Učitel“. Před volbami ovšem p. dr. Bouček masí
býti hodně obětavý aspoň jazykem.

Zbečník m Hremova. Dne 14. května
ořádali u nás voličskou schůzi národaí socialisté.
lavil na ní zástupce pan Kocour z Náchoda, za

kandidáta pana Kovafoviče, redaktora „Lidových
Proudů“. Přednáška byla klidaě vyplechnuta a ne
Jíbila se ovšem zdejším přítomným soc. damokra
tům, tak že se utkali v dosti pradkém boji. Mezi
řečí promluvil též pan Kocour, že ee stranou kle
rikální nemohou nár. sociálové jíti společně; ona
prý se obírá jen (!?) stránkou náboženskou a má
jenom svoje dogma. Na otázku jednoho našince,
jaké mají oni náboženství, odpověděl: „Národně
sociální I“ Ke konci schůze dal předesda hlasovat,
kteří jsou pro kandidatura p. Kovafoviče. Hlaso
valo celkem 5 osob. Tedy ani národní soc. u nás
nepochodili.

Různé zprávy.
Agrěrníci ©agrárnicich. Jest věruko

mické, jak často agrárníci opakují slova, která
suamonala v táboře křest. sociálním vzájemné
škorpení. Vědyť na výtky pronesené bylo řádně
odpověděno. Zato však agrární štáb spolkl mnobou
hořkou pilulka od samých opoaičních agrárníků,
protože věděl, jak by byla obrana marná. Nuže,

jestliže a fanatickýmzáštím agrárníci rndojí stranu naši, ať si jen dobře promyslí úsuj
neklerikálních agrárolků o nynějších agrárníc
úplhavcich. Zakladatel agrární astraay Alfons
Šťastný ve svých „Selských Novinách“ uveřejnil
„Zasláno“ p. Udržalovi, předsedovi klubu říšských
poslansů české strany agrární, v němž poměry
v klabu líčí takto: „Každému poalenci, který chce
pracovat, vedením strany v práci 6e překáší, ne
pí-li mezi oblíbenými, kteří ale pro svou oblíbe
nost pracovat nepotřebojí. Někteří oblíbenci se
podporují, kdežto ti neoblíbemí, kteří jsou pra
vidlem ti lepší, se spíše všelijským způsobem
v jich činnosti potlačají, tak še se jim jejich po
stavení veřejně zhnusí, soškliví e oni raději by
jiš se poslanectví zbavili. Takové naprosto ne
mravoé jednání nelze jinak nazvati než politickým
lumpáctvím. Sami nic nedělat neš-li rosličnými
intrikami politickými ai bledět zabespečit dobré
bydlo, přátele a stvůry své v brabivosti jejich
podporovat a poctivé lidi hledét vypíchnout, aby
ne příště se o mandáty neucházeli. A tací lidé
mají ve straně naší vládu. Potom ať se nikdo ne
diví, še to s námi rolalky vypadá tak, jak to vy
padá dnes! Při té banebnosti to jinak být nemůže.“
— V době nejpradšího boje mladoagrárníků proti
staroagrároíkům konal se v Přerové sjezd také du
rostu agrárního, který se postavil za Sonutaga a
soudil přísně staré. „SelekéóListy“ nasvaly roz
sndek mladýob „popleteným projevem“, který uka
zuje „dryáčnické smýšlení.“ Vůdce agrárního do
rostu Zavřela pak vyfotografovaly takto: „Víme,
že nejsou všichni toho dryáčnického smýšlení, jaké
representuje jejich dočasná hlava, nejméně povo
laná, vósti vzdělávací činnost dorostu, k níž dorost
odkazují jeho stanovy, jeho vzaik a poslání. Tam
přece výslovně se nepřipouští míchání dorostu do
činné politiky — ale náš dorost vede jeho před
sede, má plnou hlavičku politiky, poslanců a novin,
je omámen licbocením, které ae ma dělá dle ak
tuelní potřeby — a teď cbudák myslí nejinak, než
še on je povolán, aby fešil poměry v agrární
straně, sesazoval poslance a kritisoval noviny.“ —
Staroštik avolal na den 27. února 1910 schůzi
důvěrníků do Přerova. O sjezdu tom aepsaly
„Selské Listy“: „Všichni přítomní byli zrovna
nadšení pro sebevědomý postup proti třeštění a
surovostom, jež metány jsou na všechen rozvážný
venkov roorganisovanými vůdci“ „Selské Listy“
opsaly nejen sjezd dorostu v Přerově, cýbrž také
sjesd mladoagrárníků v Brně, který nazvaly „Doho
pustou demagogií, která také lntrikánstvímslavila
v Brně chvilkové vítězné triamfy.“ Z Prostějoveka
donesly „Selské Listy“ na konec masopustu F. 1910
o Staňkoví a Sonntagoví peprný dopis, v němě
stálo: „Nemůžeme se už dívat ne pustou komedii,

kterou provádějí Staněk a Sonntag. m Prostějovska tek chápeme to blásnovské omando
vání. Ale prohlašujeme, še jeme bo ně syti a

|
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skoky page Staňka nám dokonce v (dn E Bvo
Jejté nás čo nejdříve, abychom mohli kojklířámzatmět do duše: až sem a aic dálel“ „Mor.
Venkov“ za to nasval staroagráraí předáky Roz

prvního, jeden do Broa a druhý d» Vídaš“ Dále
odhalil roušku z agrárního boje o koryta a psal,
že Vaca « Rozkošný prý umějí fixlovat, že Sta
roštík byl proti Vacovi. dokud sám se nestal zem
ským výborem a že R-zkošný přes všecko uo
mfaání nechtěl zaslat Staňkovi výpočet svých
fookcí a co mu nesou.

DĚTSKÁ MOUČKA |
odeDe SOJEN potrava
a odrněhe da M fčjkem:
OBSAHUJE NEJLEPSI ALPSKC |

Pokrokátský advokát vylomčemnzo
spolku českých advokátů. Kandidátpo
alaneotví dr. Bouček zahájil r. 1909 proti jmeno
vanému spolku ve svém listě „Právaických Rz
hledech“ akci, ktorá měla za následek, že spolek,
jenž už dříve přestal „Rozhledy“ považovati za
svůj orgán, také ve výročních zprávách r. 1909
a 1910 byl nucen na útoky dra Boučka reag>
vati. Dr. Bouček, ač obou valoých hromad 50 zů
častail, nepronesl při nich žádných stížností a
schválil spolu « ostatními obě výroční správy, za
to však na letošní valné hromadě advokátní ko

mory 26: února posatval ge valným bromadámspolku a preblásli, že jest přežilou a úplaě zby
tečnon institucí. Kromě toh> p. dr. Bouček, ro
zebíraje svůj zoámý diseiplinární případ o článcích
uveřejněných v „Právoických Rozhledech“ proti
prof. MUDra Slavíkovi, urazil ve valné hromadě
komory advokátní české advokáty psušálaím tvr
sením, vynášeje proti nim kolegy německé, kteří
prý jsou jiná raca a' mají jinou páteř nešli advo
káti čeští. Předseda Spolku Českých advokátů
v království Českém odmítl sa okázelého soahlasu
valné většiny českýchi německých kolegů urážlivé
výroky p. dra Boučka o Spolku českých advokátů
hned na valné hromadě komory. Při pouhém od
mítoutí útoků p. dra Boučka ve valné hromadě
komorní nemobio ovšem zůstati. Ježto pak mimo
to ve svých útocích na spolek, stále ještě v něm
trvaje, pokračoval, dospěla věc k rostržce veřejné,
která měla sa následek vyloučení dra. Boučka ze
spolku. Vyloučení to provedeno bylo k návrhu
došlému s krabů mimo výboť epolka a oznámeao
bylo p. dra Boučkovi přípisem = 3. břesoa 1911.
Mimo to vydal Spolek českých advokátů proti dru
Boačkovi zvláštuí projev, ve kterém mimo jiné
praví: „Věste, pane 'doktore Boučka, že Vaše
Jednání bylo a jest takové, že kolegové, kteří
mívali s Vámi přátelské styky a kteří Vásmnohdy
omloavali i hájili proti četným výtkám z krubů
advokátolch a soudních — styky ty s Vámi sami
dávno přerušili pro Vaše nepředložené a nepocho
pitelné jednání, a to nejen vshledem k tomu, co
jste psal v „Právnických Rozhledech“, nýbrž i pro
mnohé, co jste jako advokát neb jako muž ve
veřejném životá činný na rozdíl od ostatních konal
a uač jste žádného zřetele nebral.“

Křesť. soc. strana a šivnostomstvo.
Nedávno na živnostenské schůzi v Novém Městě
na Moravě řekl konsulent p. Hatiák užaslým po
krokářám, že v Broě Cyrillo-metbodějská záložna
poskytuje živnostenstvu úvěr a nyní zase noviny
oznamují, že spořitelna „klerikálotho“ Ub. Brodu
zřizuje zvláštní oddělení, jež zabývati se bude
výlučně živnostenským úvěraiotvím. V oddělení
tomto budoa k výplatě přijímány účty živoostníků,
udlleny kratší zálohy na jejich práce a konečně
poskytovány úvěry na delší dobu a výlohy zaří
rení strojového atd. Tohle je práce pro živnosten
stvo a nikoli přisluhování soc. demokratům.

Roalistická volební agitace. R. 1903
psal Masaryk v Praze do „Casa“ původaí dopisy
s Říma, čili tento „největší český myslitel a ro
formátor“ dělal si ze svých stouponců dobrý den;
k těmto si ovšem mohl mnoho dovoliti, pro
toše mu přisvědčovali slepě jako Číňa 16 manda
rinovi. Nyml sa volebního kvasu „Čas“ přinesl
aprávu, jak v „Slawisches Tagblatt“ jest velice
chválena menšinová činnost vídeňská ira Drtiny.
Oslavný článek psán tak,jako by jej byl ©sumíroval
muž žijící mimo naši zemi. Zatím však „Siaw. Tag
blatt“ sám brzy prozradil, že ten chvalozpěv byl
sepsán z krahů pražských českých realistů. Pražský
Podskalák dovede vystupovati v cirka jako Indián,
nebo Beduio; pražský realista zase v listu jako
cisí kritik českých poměrů. „Čas“ začal svůj tá
bor bájiti, když „Nár. Listy“ problásily chvalo
spěv sa volební Šviadl. Ale „Nár. Listy“ dne 21.
t. m. odpověděly: „Cas“ obviňaje nás z překru
cování a s potměšilosti 1 hlouposti pro odbalení



„SlewischosTegbiattu“,prý jsme
podvod = technického
vanskébv, ač německy psaného denaíku vídeň

ského; dle vyeeětleníredakce lista toho totišmetteur zapomně textu chvalozpěvuma přel.
Drtinu připojiti ou posaámku, že stať po
cbásí s českých kruhů realistických. Z toho chos
„Čas“ dovoditi, že se jedná o mepatrnůstku, na
které realisté nejsou viomi, že se tedy nedopustili
švipdln. Pardon, věc je jiné! Oslavný článek pro
prof. Drtinu je psán tak, aby jeho byl za
střen; bese vší pochybaosti proto autor článku

mluví nar můj je s oj ní (— Bor oh— je mo v „Slaw. T. poznal slovo
„kartel“, coš přece neřekne nikdo v Čechách,
leda cisinec; článek podepsán jest chiffrou Z —aki,
tedy chiffrou,jež vypravena je pravopisem nečeským,
a nečeské chiffry přece nepoužije nikdo, kdo —
maje české jméno — nechce zastřít český původ
své práce. Konečně poznámku o původu reklam
níbo článku pro prof. Drtinu nepřipsal k článku
tomu jeho pražský autor, nýbrž sama redakce
Wovanského „Tagbiattu“, zajisté proto, že vycí
tila možnost omylu o původa článku toho a ne
chtěla připustiti, aby tekový omyl skutečně na
stal. Kdyš „Čas“ ne chopil realistického kukač
Čina vejce jako projeva nestranného svědka,
odsoudili jeme podvod realistů: proto, že je
podrod.“

Počátky strany agrární V Čechách
stranu agrární založili proti mladočechům čeští
velkostatkáři jako stranu konservativní a podpo
rovali ji svými penězi. Když sláva mladočeské
strany počala blednouti, opouštěli tonoucí koráb
mladočeský různí předáci, přidali se ku straně
agrární a vnesli do strany této, původně konser
vativní, politický bumbog .svobodářství a růsné
kčeftařství s dietami, subvencemi a p. Takto tito
političtí kšeftaři porušili mladou stranu agrární a
stáhli ji na cestu, která ji i rolnictvo české ubíti
musí, jako ubila stramu mladočeskou. A na Mo
ravě? Ani tu nezaložilo stranu agrární rolniotvo
dosuceno tou neb onou potřebou, nýbrž Staroštík
ji zalošil z osobních důvodů a pro svou osobní
potřebu. Byl původně stoupencem dra Stránského
a pomocí strany lidové v r. 1997 zvolen za říš
ského poslance. Tenkrát před volbou sliboval, že
bude z Vídně svým voličům nosit ne drobty, ale
— dorty. Poněvadě se však dokázalo, 1e je
dpatným cukrářem a še ani jednoho dortu z Vídně
nedonesi, odkopl jej dr. Stránský a na místě jeho
zvolen byl v r. 1900 za říšakého poslance Reich
stědter. Odstavený a od lidové strany opuštěný
Staroštík ze vsteku založil na Moravě stranu
agrární po vzoru českém, aby pomocí této strany
dosáhl toho, čeho v lidové oetranědosábnouti ne
mohl. K této straně pak jako straně svobodářské
přidalo se na venkově vše, 00 tu tvořilo armádu
dra Stránakého. Jen někteří veteráni, jako Po
korný z Ivanovic, sůstali Stránskému věrni. Pů
vobením pak pokrokářských redaktorův, učitelův
a Staňka satašena strana tato do kalných proudů
protikatolické agitace. Takto přibarvená a mne
tvořená agrární strama vnosla do zemského na
šeho bospodářetví úžasný politický obchod se sub
vencemi, zmocnila se četných hospodářských
spolků i zemědělské rady a učinila z těchto pro
všechno rolnictvo saložených ústavů povolné sluhy
své politické strany.

Vysoká politika Masarykova. Jen
několik ukázek! Masaryk je zakladatelem a dosud
je Dalajlamou strany realistické, ale to mu pranic
nevadí, aby nekandidoval na stranu lidovo-pokro=
kovou, ač obě tyto strany podstatně se liší v o
tázce státoprávní a sociální. Jako poslanec potíral
Masaryk vládu — jazykem, dokasoval jí, že je
protičeská a spátečnická, na konec však řek), že
ještě neví, bude-li hlasovat pro rozpočet nebo
proti. — V Olomouci na sjezdu pokrokářů pro
blásil se pro opposici nejostřejší a spolu pracoval
na resolucí v tom směru, ve Val. Meziříčí však
mluvil proti této resoluci. Podal na říšské radě
pjiný návrh o wvobodě učení na universitách, vo
kterém nešetroě se dotkl katol. církve. Křesť. soc.
však navrhli jiné znění bez onoho ostnu proti
církvi — a máš poslanec Masaryk hlasoval skle
rikály, zahodiv svůj návrh do starého železa. Ma
saryk vydal celou knihu, ve které vědecky doka
zoval, že zásady Marxismu, na nichž epočívá na
úka soc. demokratická, jsou nevědecké a nesprávaé,
nedávno však v Peš:i prohlásil, že je vlastně 60
ciálním demokratem. — Masaryk se dovolává
české inteligence, by ho zase volila poslancem,
a přece jedinou jeho trochu pevnější oporou jest
soc. demokracie, tedy etrana, jejíž poslanci sou
stavně maříli českou politiku na říšské radě.

Přední agrární pracovníci. Agrární
„Venkov“ napeal, že hospodářskou výstavu v Praze
uspořádali předof pracovníci agrární strany! A
vite kteří? Hlavními fonkcionáři výstavního vý
boru byli: Bedřich kníše Schwarsenberg, Bedřich
br. Deym, Ervín svob. pán Nádberný, hrabě Mens
dorf, hrabě Harrach, hrabě Černín « Chudenic,
hrabě Kinský, hr. Schlick, svob. pán s Hildprantů,
kníže A. J. ze Schwarzenbergů a j. Nuše, které
straně títo šlechtici vlastně náležejí ? „Venkov“ ee
velice podřekl; ale to movadí, bude proti spojení
se šlechtou paáti dál. A na šlechtických panstvích

devadesát procent hlasů. To nikoli
Aagrárníci

ských“ A paée ve šidevpokladen.
kertel cukerních továraíků, který napěchuje ži
doraké kapsy velice. Kartel výro Řoloza a
strojů už sde jest, takže židovští kapitalisté mají

činu k otále větší radosti. Dochází však jiš i
kartelu libovaroíků. V pátek konali rakouští

velkoobchodníci lihem na vídeňské burse svou
sobůzi, aby promluvili si o vlivu kartelovaných
lihových továrníků na velkoobchod. Utvořilo se
také zvláštní komité, v němž zasedají: G. Bader
sa firmu Tauber a Bader), Alíréd Neumana, K.

úrrmann, K. Flammerechein. — Otásku by
byla zbytečná, komu náleží lihovary, a Edo vede
velkoobchod s libem. A jako s lihem, tak i s pe
trolejem, obilím, dobytkem, prádlem, vínem ...
všude kartel a všude židovští špekulanti a pře
plněné wertheimky. Abyse odvrátila proti šelezné
moci židovských kapitalistů pozornost, musí pod
placený tisk bodně psáti o nebespečenství a vy
děračství — klerikalismu. A pak má národoho
spodářská svépomoc pokračovati! Jen ci bedlivě
věimejte, jak protikatoličtí kandidáti při schůzích
pomíjejí debatu o židovekém, stále rostoucím ka
pitalismu!

Kdo bohatne nejvice = militarismu?
„Právo lida“ dne 21. t. m. napsalo: „Jeden mil
lion korun měsíčně vydělají nyní akcionáři a ma
Jitelé podniků, ve kterých se staví nové válečné
lodi pro Rakovsko. Jsou to podniky železářského
kartelu. Celý náklad na válečné lodi člaí 313
mil. Jeden dreadnought stojí přes 60) mil. kor.,
£ tobo připadne želozáfskéma kartelu 12 mil. kor.
čistého zisku, tedy pětina celé sumy. Při dodávce
válečných lodí vydělá tedy šelezářský kartel pě
tina celého nákladu na lodi válečné, tedy přes
60 mil. kor. Tento lodní pán je připraven na pět
roků, připadá tedy železáfekému kartelu na každý
měsíc v tomto pětiletém období 1 mil. K čistého
sisku.“ — Ačkoli však tento list nyní k volební
reklamě tolik do militarismu bije, jest čtverák
velice opatrný, aby nezavadil o ty, kteří mají
s nového zbrojení největší zisk. „Klerikálové“ a
docela kněší nedostanou ze všeho ani groše ; na
opak musí platiti větší daně. Zato však židé bu
dou vydělávati miliony. Všdyt na př. Škodovy
závody jsou podnikem vídeňsko-židovského Úvěr
ního ústavu,majitelem vítkovických oceláren jest
Rotachild a za loděnicí „Dunabinsa“ stojí židé
Weizs a Ganz.

Vláda peměz. Pod tímto násvem začne se
tisknout dvousvazkové dílo, které sepsal a vlast
ním nákladem vydává spisovatel Rudolf Vrba.
Dílo to projednává kapitalism a celou otázku 80
ciální ve všech rozměrech. Ohromná látka je ta
zpracovaná. Poučným takovým dílem se nemůže
vykásati žádná světová literatura Dílo to bude
se zasílati pánům sabekribeatům v listopadu r.
1911. Cena subskripění 20 K. Nutno se přihlásiti
sa odběratele přímo u spisovatele. Adresa: Rud.
Vrbe, Praha VIT-14., poštovní přihrádka.

Všelices. V okresu nagymihslyském v U
hrách dostavilo se £ 1800 mušů k odvodu po
vinných pouse 800. Ostatní vystěhovali se do
Ameriky. Podobné číslice byly prý zjištěny
v ostatních okresích semplinské slolice. — V cen
trálních úřadech ve Vídni soustředěno 20.820
úředníků. Z téch jen 2 a půl precenta jest Čechů
(567), ačkoliv my činíme 23 procent všeho oby
vatelstva rakouského. Po práva patřilo by nám
ve Vídni 4746 českých úředníků. — V pruské
poslanecké sněmovněpřijata osnova zákona o po
hřbívání ohněm 166 proti 155. Pro sákon ten
hlasovali nár. liberálové, svobodomyslní, soc. de
mokraté, svobodní konservativci a malá část kon
servativců, proti zákona celý střed 4 valná Část
konservativců. — Pobřbu zastřelanóbo vůdce ma
darských sedláků Achima zúčastnil se v Bekeš-Čabě
ohromný počet rolníků, kteří u hroba jeho pří
sshali, že svorně jsko členové selské strany vždy
postopovati a bojovati budoa za svá práva proti
šlechtické nadvládě v Uhrách. — V Německu po
mýšlejí na zavedení světelných pistol u vojska,
které maj! za nočních potyček vejblišší okolí 0
ovětlovati. Bude jich použito u zákopníků. Pistole
budou vystřelovati červené a bílé patrony, které
8e po vypá'ení proméní ve světelné hvězdy, které
budou osvětlovati krajinu.

Neslýchaný humbug „Hampoleele“
s českým obcconstvem. V poslední době
objevily se v různých časopisech prospekty firmy:
Sonkenný průmysl „Humpolecis“ v Humpolci,
v nichž volalo se po vymýtění obchodníků ae
střišným zbožím a appelovalo se Ba české obe
censtvo, aby své potřeby krylo výhradně u firmy

dávati zboží mnohem levněji, nežii obchodníci.
Obchodnická jednota pro Moravu a Slezsko v Brně
vyšetřovala na místě samém, zdali toto sebevě
domé tvrsení „Humpolecie“ zakládá ne na pravdě
a sjistila, že všecko jest humbagem, jemuž má
sednouti důvěřivé české obecenstvo aa lep. „Ham
polecia“ je majetkem žida ©Bergmanna, který
žádnou výrobu ani úplnou ani částečnou nemá,
nýbrž sboží kupuje od svých německých souvěrců
a tímto spůsobem klame české obecenstvo.

Úlova vojákům v Mialstr+0

feeství ©Belgií probláníi.be de poomaou čádesé
todisy poekytesta bade vojákům, bteží dobře0 L dovolená sobotu, abý celos

neděli moblistráviti u y. —Tak má6e pod

papovat nedělní klíd. Ale přece se najdou ještějdé, kterým to není vbod. Jak známo, vláda
v Belgil je katolická, a beigiští liberálové (A la
Mladočeší a agrárníci) ohlašují, že sabájí ve nně
movně akci proti „klerikálnímu“ ministru, neboť
prý čin jeho „armádu oslabí.“ Není to protide
mokratický vztek belgických liberálů?

Popletené příbanomstvo. VpraskéAit
tmarce leží ves Důhriogshof, kde v těchto dnech
došlo k zajímavému. dvojítému odatka. Ovdovělý
statkář a jeho dospělý sya měli najednou svatbu
a brali si, oož již jest zvláštnější, sestry. Ještě
svláštnější jest, že starý si bral mladší a mladý
si bral starší ze pester. Otci je 53 let a bral si
19letou, kdežto její 24letou sestřičku si vzal jeho
26letý hoch. Oršem teď to mají v rodině. docela
epletené. Otec a syn se stali navzájem svými švakry.
Á což teprve obé sestry! Mladší z nich se stala
tchýni své otarší oestry. Saacba statkářora jest
jebo švakrovou, a jeho žena — ta mladičká tchýně
— je zároveň Švakrovou avého setě. Dovatemácti
letá statkářka se stala macechon svého 26letého
zeté i švakra atd. To by ještě pořád ólo. Ale aš
2 obou těch sňatků vzejdou děti, pak to bude už
docela smatek. Bratranci a sestřenice budou zá
roveň svými vlastoími strýčky a tetami, ale při
tom i synovci a neteřemi a Bůh ví co všechno —
a jestliže pak ti ještě, aš dorostou, také saso se
ožení a vdají a badou míti dóti, pak budou si sami
sobě netefemi, strýčky, důdečky, snad i rodiči.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 30. května 1011. 1 bl

pšenice K 16-20—17-40, šita K 12'70—18-20, ječmene
K 12-40——00'00,ovsa K 9-60—11'00,prosa K C0*00 aš
00:00, vikve K 16:00—1800, hraoba K 34*00—28:00,
čočky K 24'00—8000, jakel K 26-00—28-00, krap K
24-00—48-00, bramborů K 6-40—7-00, jetel. semeno
červ. K 13v*00—160"00, máka K 44'00—4800, šit.
až ——, plenič. otrub K 18'00—0000, 1 kg másla
K 2-80—3-20, sádla vepřového K 2-20—0*00, tvarohu
K 0-82—0-40, 1 vejce K 0-06—0:00. 1 kopa zelí K 9-00
aš 200, 1 kopa kapasty K 2-00—4-00, 1 kopa drobné
seleniny K 1-00—0-00, 1 kopa oerele K 0-00—0-00,
1 kopa petržele K 0-00—000, 1 pytel mrkve K 300
aš 400, 1 bl cibale K 600—7-0, 1 hl jablekK 13-00
až 18-00, 1 hl hrušek K 00-00—00'00. 1 bočka švestek
K00—00. — Ne týhodní trh dne 30. dubna 1911
bylo přivezeno: pšenice hl 127, žita hl 23, ječmene
Ih 14, ovas hl 196, prosa hl 0, jahol hl 00, jetelového
semene hi 00, máku hl 0, melíkopo, oerele kep 00“
kapusty kop 00, drobné zeleniny kop 52, petržele
kop 000, mrkve pytlů 23, cibule hl 19, brambor bl
272, jablek hl 4, brušek bl 000, švestek beček 00,
vepřů kusy 2, podavinčat kusů 918, kůslat 000.

Není nic lepšího
k okamžité přípravě výtečné hovězí

polévky nad

Mussi kostky
(hotováhovězí polévka)

MAGGEHOkostky jsou
mejlepěí hovězí polévka
v povném (varu a obsa
bejí jiš také potřebnou

nůl a koření.

Pravé jemsejménem MAGGIa ochran
moa zsámkou křížovou hvězdou.

ptoupencům našich Organisací,

Odporočujeme vřele křesťanský český závod

vyšívadoka šidok»Záštita<v Ghrasii
u Chrudimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodaché vzorné ob
stará „Záštita“.Vad.duchovenstvanaskytáse zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objedaávku na
zkoušku a budete jistě spokojeniI

PNP- Odporačejteve svém okolí! -fil
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Českoslovanské záložnav Praze,
zapsané společenstvo s ročemím obmesným,

Spálená ul. č. ©.l.

Zúrokuje vklady 4:/,/,—4*/,*/,dlevýpo
vědi ode dae vlošení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbesplatně
a vklady na ně očiněné úročí 5*/, bez vý

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému sasilání peněs vydá zálošna na

požádání aložní listy pošt. spořitelay. Daň

dáchodkovou platí sálošos za pp. vkladateleze svého.

Poskytuje zápůjčky na směnkys ručiteli
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry,eskontuje
faktury, obstarává nákup pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i
na splátky, vyměňaje kupony s cizí mince atd,

Podfly členské úročí se výhodně.

p. členů a vkladatelů cenné papíry s věcí
vá v bespečném tresoru be splatně.

Záložna podléká povinné rovisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od :/,9—13, odpol. od !/,3—6

Kupteal tentosple:

Karel|V. jako křesťana vlastenec.
PíšeJiříBahula,Cena4K.

Objednávky vyřídí
Biskupská kaihtiskárna v Hradel Král,
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u
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Dílna ku vyšívání
e * zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chýnů), nebesíja
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.
Vídeň,

VII. o., Kaiser
strasse č., vedle La
zaritskébo chrámu

Páně.
Na ubásku sasílá

se vše framco.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném

s četnými illustracemi, s řečmi všech řečaíků,
většinou dle stenografických protokolů podanými,
— rozsahu 35 tiskovýcharchů velké 8*—460str.

nabízí vo výrobní oeně K 3 — franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.-===
Přátelé pravdy!

Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid
celé zpousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úváhami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„P
EX ÚVAHY.

„Na celý rok se předplácípouze 1 K.
Jednetlivá čísla (mejméně82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

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

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

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“v Hradci vé.

206000G060606060600060664

Nejlovnější a nejbezpečnější |

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejmí, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„„Charitae'“ r HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 12 případ.úmrtí celkem18.676 K,
sískav 805 členů. Jak děkovaé dopisy svěděl,

podarovaným podpora v době nejtrudnější
ako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá mude i šeny od 44do d5 let,

Příspěveksprávní kašdoroční obnáší 3 Ko ápinéjednou pro vědy jest: do 30 let 2 K, do40 let

4 K, do 45 let 10K. Každý 57 pe Pavasuje,ksplalí při úmrtí A K,jež se vyp
bez průtahu buď zákonitým příbusným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným prohlášením vý
boru za svého života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záruku svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, apolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám Bebe.

Pište ai o přihlášku ma adresu:

Spolek „Gbaritas“ v Hradci Králové,

Dr.Frant. Beyl, Váci. Jenšovský
předseda. Jednatel.

2060606066066006660666

JanKryšpn, EPS
(3.Sylvaterův ZN n

synovec,nástupce) a 2čÍR IDE)

odborný. v
—uměleckýzávod — h m nk u

r Malbu D0,SL
oken kostelních,P ho ů |PRAHA-, VTSMZ
č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma

lého náměstí, dříve přes v

Veškerérozpočty, ukirsy iodborná radabezplatné, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

SRP“ Nesčetná veřejná | písemná pochvalná uzná-1. <“
Založeno roku 1826.

Mřesíní listy
jex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Vhásáypřes18,000.000—

Centrála v Prase.

Eskont směnek 1 faktar
Úvěryvšeho druhu I

Fillálka v Liberel.

Velkoobchod uhlím
a koksem.

Bisknpská knihtiskéma.

Ako.kapitálK3,000000—

Vadia a kance m
— Bursovní obchodyHP



Atelier procirkovní malbu

J. Hlávka,
SK macekobrazů Vklady ne knížky =

hnanéae we- 4490 —
doporačaje veledůst. docho

venajvu

oltářní obrazy, kříž. testy „zúrokuje :
atd.naplátně,plechuvuměleckémprovedení, Městská spořitelna vé Vys. Mýtě řv ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. — Nejlepší doporučení. za niž ručí:
9 1

————- LobceVysokomýtská,2.všichnípoplatníci,2.roservnífond
Rozšiřujte a 4. voškoráaktivaspořitelny.

Časové úvahy!! FřhHhhhhHhoHobehihieorétí
Doporučujeme

nimran Kolinskou cikorku!
Pánům včelařům dapornčuje

Račte si psátio vzorky

Tkalcovskévýrobníspolečenstvo-m e zÍ S f Ě n y Mešní vínal: |- Nejdůstojněsší ©Biskupaké konsistorium

JJ „Wzájemnost““ JJ v ci ovévěřilomnedodávati
ee“ vw Hronově čís. 186. “U8 5 se zárukoupravosti " | pravápřírodní vína k obětemmše sv.

1 kg = 24—26 no mír zasílámv sondkách
— Vývoz Inčného a modního zboží. — 6 S kmsůnormělnímíry 25Nir výšě dánské uhorukéarakouské
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Příloha
Prášek vyhozen a Udržal po

výšen.
Veliký rozruch způsobilo vyloučení Jeho

Exe. Práška ze strany. Když provedli agrárníci
vyhazov svóho bývalého vůdce, maže, kterého
sami vtlačili na ministerské křeslo, rozvířil se
veliký odpor netoliko oa Novobenátecku, nýbrž
i daleko široko po českých nivách agrárních.
Prý ta řepa Práškova Škodila tolik, že se ne
dala nijak bájiti proti stále opakovaným
výtkám protivníků agráruích. Ale nestranní
posorovatelé volají: „Yádyť přece Prášek sázel
řepu již r. 1900 a ústřední orgán „Venkov“ jej
tebdy hájil Tehdy sázel též Zázvorka u „Venkov“
spílal těm, kteří se odvážili tato nedůslednost
vytknooti. Sázel i Udržal a — místo výtek
přibyla mu na výlošce hvězdička. Co v tom
jen vězelo, že dříve řepa Práškova byla vše
lijak totlána — a kdyš vskypěly veliké prc
testy, všelijsk hájena * Není mavbo pravdy Da
Práškově tvrzení, že na jeho řepařské akci
r. 1909 měla podíl sama agrárnická organi
sace ?“

Na to odpovídají ográrníci, že vyloučení
jest ospravediněno velikou neposlušností Práš
kovou, který se rozhodl kandidovati proti asne
šení výkon. výbora. Pravda — v každé straně
mosí panovati kázeň, má-li se něco dokázati.
Práškův vzdor znamená rozbíjení strany. Ale
tu hned se vtírá neodbytná otázka: Proč se
rozhodl generální štáb nekandidovati svého
bývalého vůdce, jehož ministerskoa činnost
tolik chválil? Proč nynější pohlaváři začali se
tolik mrseti na Práškova řepa teprve nyní?
Proč se jim nelíbí teprve teď Zázvorka, kteréma
sami dopomobli k místopředsednictví říšské

rady Proč řepař Udržal stává ce komandautem
„Nár. Politika“ dne 28. t. u. přináší delší

referát o voličské schůzi Práškově, pořádané
dne 20. května v Nov. Benátkách. Tam gešel
se obrovský počet stoupenců Práškových. Jik
před schůzí velká většina ugrárních důvěrníků
s voleb. okresu Práškova se usnesla na roz
bodné resolaci proti rozhodnutí výkonného vý
boru. Starosta Górner s Řivna na schůzi před
čítal projev ten, v němž 60 mimo jiné praví:
„My volidové naší volební skupiny cítíme ten
kopanec od vedení strany, prohlašujeme se
s bývalým poslancem a nynějším kandidátem
p. Karlem Práškem solidárními a béřeme ma
vědomí, že jsme ze strany vyloučeni.“

Důvěrníci dále prohlašají, že se zasadí o
svolení K. Práška také z té příčiny, aby pečoval
o osdravění poměrů ve vedení strany. Prášek nato
děkoval za veliké ovace, které mu byly při
vstupu do dvorany uspořádány a řekl: „Po
dvaceti letech neúnavné práce dočkal jsem se
toho, že does přichází vedení strany, kterou
já e vámi těžce vybojoval a založil, aby toho
Práška i s jeho věrnými voliči odkoplo a vy
hodilo. Nejste však pouze vy, kteří se mnou
prohlašojete ve solidárními; došly mne pro
jevy sympatií, které doukazojí, že Anufí vaše
nalesá ohlasu v celém království Českém i na Mo
ravč.“ Pravil, še nedočkal ee dosad, aby mu
výkonný výbor na veřejné schůzi nějaké provi
nění dokázal,

Důvěrník Koštíř z Kačova prohlásil:
„S Práškem bylo ze strany vyloučeno Novo
benátecko, které pod jeho vedením bylo prv
ním organisovaným agrárním okresem. My však
zůstanemo sgrárníky s tělem i duší a v zájma
velké myšlenky agrární odmítáme 8 opovržením
a rozhořčenímtuto potapu, protože páni v Praze
nemají práva, vylučovati nás ze strany za to,
že stojíme sa jejím nejlepším pracovníkem“

a řepařskou organisaci v Chotětově pro
hlásil Studecký, že sice nemípřítelem Pr jm,
že však po vyloučení jeho rozhodl se vatoupiti
do řad obránců cti Práškovy, ježto — jak vý
slovně bylo ujednáno při zahájení ské akce
— politika do tohoto hnutí zanášena býtineměla.

Hůbner ze Všetat řekl, že „voličstvo ne
skloní své šíje před akládanou jemu novou ro
botou.“ Maršálek ze Mcel nazval vyloučení
Práškovo „činem katanským.“
„ o Potud správa „Národ. Politiky“. Zkrátka

jiš se nedá zatušovati, že valná většina agrár
díků ve voleb. okrese č. 47. stojí pevně za
Práškem a že vyloučení jeho se strany jest
provázeno velikým odporem i u veliké massy
agrárníků v ostatních okresech. Přiroseno, še
ti, kteří Práškovu řepu snesli jiš r. 1909 boz
odporu, nyní se boaří pro tak pozdní ortelo
vání bývalého ministra, zvláště když se vidí,

žeja diotářía ti, kteří řepusázoli,sedí pevněv ech.

PročUdržalmístopokárání
agrární většíhoviva? vestraně

Samy agrární oukrovary r. 1900 setrvá
vkartela proti řepařům v době, kdy kašd

řepař se dověděl od sgrárnicko-řepařské jed
noty, že má býti považován za prašivou ovvl,
jestliže se odváží pro cukrovar řepa sázet.
Jednota řepařeká sice vydala veřejný zákaz
povšechný, ale dle sdělení Práškova vydávala
semeno za účelem svéponiocnéhopěstění. Ze sdě
lení Práškova vysvítá, že někteří privilegovaní
agrárníci mobli dle úradku jednoty řepu sázeti
— ovšem pro jednotu, která chtěla ji předati
cnkrovarům, jež by s kartelu vystoupily. Dobře.
Ale proč toto všecko nebylo důkladoě pově
děno řepařám všechněm, aby na případném
zisku bral každý percentuelní prospěch? Proč
dále neřekla nned jedoota veřejně, že dovoloje
sázeti řepu těm privilegovaným agrárním ve
likášům, kteří sami jsou akcionáři cakrovarů
— a to zkartelovaných? Ale chytří výděleční
páni pracovali tiše, aby Dylobohateům dovoleno (o,
sač maleřepaří senasi] i báli titulu „prašivá ovce.“
Dověděli se někde malořepaři, že se nahroma
dilo organisační řepy na 640000 centů?
Udržal František nesvolával řepaře ua Holicku
k protestům proti kartelo. Proč? Poněvadt byl
siloým podílníkem zkartelovaného cukrovarn
v Moravanech. V tomto cokrovara v I. vc
lebním sboru bylc r. 1908 členů 124 (po 4,
1, 2 akcilcb) se 177 podíly a 152 hlasy. Ve Il.
sboru 82 podílatků (8—9:/, podílu), kteří měli
383:/, podílů se 332 hlasy). Ve III. sboru 20
podílotků (přes 10 akcif) e 530'/, podílem se
181 hlasy.

Z tobo patrno, že bohatci a peněžníci
měli pooze 181, kdežto menší podílníci docela
484. Mohli tedy agrární řepaři větší i menší
docela dobře rozhodnouti proti peněžníkům
v onom cukrovara. A přecemoravanský cukrovar
sůstal v kartelu, ačkoli v něm měli agrárníci na
prostou většinu. K tomu všemu 10 peněžajků
akcionářů hlásilo se ke straně agrární. Udrša
lova rodina sama měla ma cubrovaru 120 podílů.
Ježto r. 1908 vyplácel na jeden podíl (400 K)
po 90 K dividendy, obdržela rodina Udržalova
10.800 K na dividendách. Strýc poslancův p.
Udržal v Rovni č. 36. měl 75:/, akcif, poslanec
Fr. Udržal 14, jeho matku 1!/,, teta Anna
(č. 40.) 1, jiný strýc (J. Udršal) 6, žena strý
cova Barbora 13, třetí strýc V. Udrlal (č. 40.)
5, V. Udržai (č. 81.), bratr poslancův 4. Tedy
z 1091:/, akcií sám Udržalův rod měl 120. A
tu nebylo možno, aby se cukrovar z kartelu
vymanil? A jestliše tu přece byly nějaké obříde,
proč se všecko jasně nevysvětlilo malořepařům dříve,
než začal psáti o poměrech moravanského cu
krovaru tisk jiný? Tady hra na slepou bába
byla největší nepřístojností. Malořepaři měli
plné práve věděti zcela jasně a podrobně, na
čem jeom; než byli zavázáni k nesázení řepy,
mělo ge jim poctivě sděliti, co bade na závadu
stávce malořepařů, boji se zkartelovanými cu
krovary. Každý pochopí, že pro zdar stávky
měli projeviti úsilnou praktickou prácí řepaři
předem.

Ale teď si představte, co hrozilo na př.
mocnému rodu Udržalova! Kdyby se byl pod
nikl vážný boj protimoravanskémao cukrovaru,
tu by rod Udržalův utrpěl stráta dvojí. Předně
by zmisel výdělek « řepy (která i tenkráte
v smatných dasech se víc vyplácela než pše
nice) a pak by se ztratilo přes 10.000 na di
videodách. Uznáváme, že zde rázná odpověď
cakrovara byla pro Udržalův rod velice ob
tížná, třebaže málo selských rodů má tak ve
liké bohatství. Ale proč agrární tisk líčilboj
jako neomylný prostředek k finančnímu úspěchu
řepařstva, kdyš sám rod Udršalův se vymkl o
bratně se sákasuP Udržal r. 1009 měl ve vlast
victví 38 ha 73 arů 60 m“ věl půdy a nasá
zel cukrové řepy na 9 ha 46 arů 14 m*. ledy
téměř třetinu svých polností osázel řepou —
jako na výsměch malořepařům.

Tu bylo očividno, čím se řepařská akce
kazila. Ale agrárnický tisk aui slovem Udrža
lovi nevytýkal nějakou zrádu.

Patrno tudíž rozhodně, že hlavní příčinou
odstrčení J. Ex. Práška není a nemůže býti
řepa. Prášek totiž překáží jiným velikášům
agrárním + jejich karieře. Tovědí dobře ti,
kteří ee proti v]astní straně boaří pro vylou
čení Práškovo. Z mnohých míst jest vracen
Venkov“ do Prahy; agrárníci vypovídají po

dily. „Právo Lida“ přineslotento dopisz Bran
dýsa n. L.:

„Doe 90. května byl jsem v agrární ho
epodě v Brandýse n. L. svědkem rozhovoru,
jejš vedli dva členovévýkonného výbora strany
agrární o poměrech ve straně. Strana agrární

je vi vědoma, že volební okres 47. pro nioří. Proto 3 až 4 dny před volbou chystá se
dodati do okresu tobo všechny ové zemské a
bývalé říšské poslance, aby sabránila ostadě,
že prohrála okres, který v roce 1907 dobyla

Daperl ráz, jako jeden mezičtyřmi. Sehnanéveličiny ní mají zameziti jednak zvolení
samostatného kandidáta Práška, jednak zabrá

niti eventuelní užší volbě mezi Práškem a 80
olálním demokratem Beranem. O tom, že b
se oficielní kandidát strany agrární Zajíče
dostal do užší volby. se naprosto pochybuje.
Pro případ, že by Prášek byl přece zvoleb
proti oficielnímu kandidáta agrároírmu, podnikla
strana agrární jiš kroky, aby nebyl přijat ani
do českého ani do slovanského klabo. Mezi
českými stranami měšťáckými (kterými ?) jest
prý ujedoáno, že žádná Česká strana nesmí
Práška přijati sa člena. V pondělí 22. t. m. za
sedá sgráraí výbor v Praze, který bude jednati
prý o tom, aby okres nepadl sociálním demo
kratům do rakou. Straau agrární jest prý 0
chotna odvolati Zajíčka a vyblásiti na okrese
jiného kandidáta, kteróbo by práškovci navrhli
— Práška ovšem vyjímaje. Takový má býti
kompromisní návrh.“

Zprávy „Práva lidu“ tentokrát jsou po
tvrsovány výmlnvnými okolnostmi. Organisace
okresn Práškova zasílají výkon. výbora strany
agráraí memoranda, v nichž žádají za odvo=
lání kandidatary Zajíčkovy; pro případ od
mítoatí nalehají aa svolání sjezda strany, kda
by se aféra dvjednala.

- Prášek odstrčen, ale Udržal stal se již
předtím předsedou agrárního klubu, aniž ma
řepa škodila.2000000000000

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradoi Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.
JOOOOXXXXXXXX

Kulturní jiskry.
Starobylé léčení kemí. (Z rukopisuzroku

1694.) Který má povlaku. Vezmi pupek slepičí a tu
kožku prostřední sedři a tu usuš, udělaje z ní prach,
syp kohovi do cčí a tak mu pomůžeš —Proti ohřivce
koňské. Vezmi půl libry dřevěného oleje, uvař jej ne.
pánvi a vlej do uěho 4 loty rtuti, a když vystydne,
vlej koňovi, poraže jej v obřípě, potom bude
sdrav do téhodne a z tob ven vyjde. — Prolé
otoku hrdla koňského. Kdyby kůň v brdlo otekl,
te by jlati nemohl, vezmi dvě nebo tří vejce nové,
amíšeje je 8 octem, a učiň z toho masť, ať jest
jako palce ku3, vezma proštip navaž na at koudele
jako vlašský ořech; nechtěl-li by kůň státi, tedy
povrba jej, strč mu ten proštip v brdlo, a máčeje
v té masti parej (snad „vprav“) tu mast tam, ať
se mu ty vředy propustí; potom mu i toho lé
kařství nalej v hrdlo. — Proti šlásám v čelistech,
ješto slovou hříběcí. Dávej koni s ovsem jísti be
sové hubičky, skrájej je drobně. — Když koni
teče hříběcí. Nemoč nohou mu, nejeď 4 ním do
vody, dokud se mu strap(ř) nepopne a nepočne
pršeti, než kteréž nohy naběhlé a osuté má, drobet
Jest s ním do vody často jezditi a na proudu po
staviti. — Kdyš hříběcí memocchřípěmí jde a má
šlávy v čelistech. Vezmi starého sádla a tolik másla
a rozchodaíku, Stluč a udělej £ toho mast, maž
koňovi oa každý den ty žlázy, co můžeš nejhor
čeji strpěti, by pak mél na gukno namazati tou
mastí, přikládej mu horké, aby mu 80 pařilo, a
tím dříve provalilo. — Jíné k čémuš. Vezmi Če
senek, s starým sádlem atluka dobře, prohol na
té bolesti místo a přivazuj to dotad, dokud 8e
neprovalí. — V kterém se koní nemoc hříběcí tluče

a nechce ven. Vezmi kalkus a kvasnice, |to spolu a dávej mu piti, proskočít jej. — Ji
k témuš. Vezmi pelynek, vař jej v vodě, dávej
koni píti etadený po tři dni, a nechtěl-li by pítí,
nedávej mu nic jiného, musí to píti. — Klerýká
jest vnitř mesdravý a mechoe tlustý býti. Naval
řepiček a královský traňk v vodě a nedávej mu
nic jicého píti než to; tím ma pomůžeš. Pargraci
můžeš mu udělat dole psanou. — Purgrací kom:
Vezmi chvojku usuše na prach, rospast ji vínem
neb pivem, vlej koňovi v hrdlo teplé. Zťem.Kdyžby
bo nic proskočiti nechtělo, vezmi ševcovského Čer
nidla asi šejdlík, nakrájej do měhobenátského
mejdla, stluč spolu dobře, potom vlej koňovi do
hrdla. Klerému se koní rty provalí. Vezmi
ohléb tvrdý a k tomu medu a solí toliktéž, na
važiš mu Des to a nech tak přes noc. Na zejtří
vezmi krušpátu s hlíny, ačiň z toho prach, oasyp
na to, nech tak do třetího dne. — Prořé sabrála.
Kaž udělati železo jako kliku a potom horkým
beř komi tu svrchaí kůži s sabrův, lépeť se míti
bude, a dávej mu oves, ten prašený osdle neb i



ÓRCOTE mvýbodnědi PE
Vyšádejto si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláštěvzorlátky »Palméra«)
od fy = ED. DOSKOČLILCHOCEŇ.=
Proní český zasilatsleký návod ©soubonného sboší
sn seal.r. 1876. č

Školský obzor.
Přiblášky ku zápisu do X.ročníku

soukr. ústavu ku vzdělání učitelek s prá
vem veřejnosti v klášteře Sester Nejav. Svátosti
v Č. Budějovicích přijímá ředitelství do 30 června
tohoto roku. K nekolkované žádosti jest třeba
přilošiti: 1. křestní list, 2, vysvědčení o tělesné
způs.bilosti (ne přes.rok staré), 3. poslední vy
svědčení školní (kterb by ještě neměly vysvěd
čení z II. běhu, pěedióší « I. běhu a vysvědčení
freguentační). Ktefě nechodily poslední rok do
školy, vykáží se vysvědčením zachovalosti. Která
se žadatolek potřebuje dispens věko, musí přiložit
ještě kolkovanou žádoat (1 K kolek) na vole
lavnou c. k. zemskou Školní radu o dispens věku,

Žádosti o dispens věku buďte zaslány do 23.
června| Doba přijímacích skonušekbude ještě o
snámena. Zkoušky přijímací do I. ročníka konají
se se všech předmětů školy měšťanské, s češtiny
a z počtů též plsemě. Zběhlost, které nabyly že
datelky v krasopice, v kreslení a žens. ručních
pracích, bude prokázána | výkresy, předlobami
s krasopieu a ženskými ručními pracemi, jež při
skoněce jest předložiti.

Učitelský ráj v komfessionelním
školství ovamgolickém. Pokrokářštíučitelé
přísahali, že budou mládež vychovávati uábožensky.
A když tito lidé na veřejných schůzích štvaním
proti katolické výchově sami prozradí, že jsou
jiš svými názory k náboženské výchově neschopní,
roní oelé prameny slz nad „pronásledováním“,
jestliže někdo na tu dvojí tvář poukáže.

V evangelických školách masí učitel vyu
čovati přesně náboženství; běda by mu bylo,
kdyby na některé schůzi se ozval proti ovange
Heko-nábošenské výchově| Musí podávati žádost
o místo učitelské církevním správcům Bborů evaB
gelických. Každý by se pak domníval, že mají
tito paedagogové a svých „vždycky pokrokových“
představených hotový ráj. Zatím stěnají hůře a
svých souvěrců než fanaticky protikatoličtí učitelé
u katolíků.

Přeedící zemského výboru prelát dr. Bu
riau nám se postaral o reformu hmotných poměrů
evangelických učitelů, což tito sami vděčné uzuá
vají. A co dělají leckde evangeličtí duchovní?
V č 9 ovangelických „Hlasů ze Siona“ odpo
vídá obšírně a věcně evang. učitel M. Potměšil
evang. faráři velimskému J. Řepovi na jeho ne
epravedlivě výtky. Ze slov Potměšilových uvádíme
aspoň toto:

„Ve Velimi bylo cbsazováno místo říd. u
čitele bes konkursu. Když ve schůzi círk. presbi«
teratva, které jsem byl takó přítomen, navrhoval
jeden člen vypsati konkora, bránil jete se proti
tómu vy i p. superintendent, tak že došlo až
k tomu,že dotyčný člen prohlásil: „Všecko slušně
a podle řádu ať ae děje“ Místo, o které by ee
ucházelá učitelé sasloušilí, obdržel učitel s praksl
sedmíletou ... Ev. učitel, jehož oběti sboru sa 33
roky přinesené obnáší tisíce, je postaven pro
nezaplacení jedacho ročního saláru na pranýř.
Na mou výtku, proč v dotyčné církevní zprávě,
kde jsem byl mezi neplaty vytištěn, nebylo o mé
práci ani zmínky, ačkoli v ní pro všecky ostat
ni služebníky oírkevní bylo vhodné místečko
nalezeno, plšete mi: „Že jsem pak o vás nepsal,
za to můžete mi býti vděčen. Přiznávám se, že
mělo v té zprávě státi, že jste 1. přestal plniti
povinnosti presbytera, 2. aložil správu hřbitova,
3. složil vedení spěvů pohřebních atd. Ale pak
by se každý člověk, kdo olrkevní zřízení zná,
8 úžasem ptal: A proč 56 nezavedlo diaciplinární
vyšetřování? Ano, p. říd., tyto věci by k tomu
stačily.“

Odraziv řádně a věcně tyto farářovy výtky,
učitel pokračuje:

HV příčině nedělní školy nedám ei od Vás
— ne poslední dvě elova kladu důraz — toho
nejmenšího vytýkati. Pracují v ní téměř nepře
tršitě, do nedávna i o prózdoinách, od sačátko
svého působení, tedy již v době, kdy Vy jste o

úci na poli církevním neměl ani zdání až dosud.
Přestal jsem vynčovati v roce 1909 od velikonoc
do prázdnin, jelikož mi sdraví nedovolovalo, od
té doby vyučuji zase dále, ovšem již s těžkostí.
Ale nyní se táži, kolikrát jete Vy navštívil v do
bě svého působení ve Velími Školu předbradskou.
Ani jednou. Když jsem nedávno vyplhoval otasník
o školách nedělních, připsal jsemk otázce: „Jak
školavašeprospívá?“,uásledující:„Prospívá,po
třebuje však oživení, a to by se jistě dosta
vilo, kdyby ji občas navštívil pan farař.“ Vy jste
mi odpověděl: „Nebyl jsem o ned. škole v Před
hradí informován a nejsem dosad, takže ani mení
mi známa hodina, vo kterou ned. škola začíná“

Plám ee Vás, jaké je tu třeba informace? Víte,
jak byste se o nás nejlépe informoval? Přijít s
učit. A jak mám rozuměti kuždonedělnímu obla
ování: „Ned. šk. začínají v obvyklou hodian?“
Vymlouráte se na přetížení. A což ani jednou
nebo dvakrát do roka nemůžete se s Velimě od
prázdnit? Což by Vás velimská škola nemohla
postrádati, svláště když máte dva círk. učitele? ,.

Nechodím prý do kostela. Jaké to těžké
obvinění učitele, celý život svůj zasvětil
práci ve škole evangelické! Nechodím ovšem do
Velimě tak pilně jako druhdy, ale chodím jinam.
Odpudilo moe a také mnohé jiné Vaše Inetellační
kázaní. Na podobná elova, jako: „Já do toho
budu třískat, řesut a mlátit, až ge budou sdi o
třásat; já na Vás nezávisím,jeemplacen od státu
a nebudu tudíž očekávati, až mi něco do kuchyně
přinesete atd.“. my údové sboru velimského ne
byli „eme zvyklí, Mluvil jaem proti panu superin
tendentovi a II. faráři. Ano. O volbě II. faráře
Měl jsem k tomu přecejako poplatník právo. Volba
pekonala 8e dle zákonitých předpisů círk. sřízení,
nebot: Presbyterstvo nepostaralo ae, aby vo zná
most vešlo, že místo ae obsazuje ($ 41., 2). Pan
superintendent sliboval aboru roční příspěvek 1200
E na II faráře, bude-li zvolen uchszeč, se kte
rým on bude arozuměn ($ 48., 44. a 10). Volba
konala Be po dvakrát v kostele — při vyslaho
hování svaté Večeře P. k velikému pohoršení bo
dojících ($ 41., 5.)...

Na konec ještě obrázek z doby. nejnovější.
Spolek evang. učitelů předložilpresbyterstvu žá
dost sa úpravu platů učitelských. V žádostí bylo
uvedeno usnesení generálního synoda, které zní:
„Sborové jsou povinni pečovati o to dle možnosti,
aby služební příjmy učitelů za přijmy učitelů na
veřejných školách stejné kategorie, jak zemským
zákonem určeny jsou, pozadu nebyly.“ Ke schůsi
škol. zastupitelstva, ve které se mělo o žádosti
jednati, posla! jste panu kurátorovi důvěrný přípie,
kde mesi jiným píšete: „Když se bude přiblé
dati k stavu financí aboru Školního, ta není po
chyby, že se nestane usnesení ukvapená“, a dálo:
„00 se týče úpravy platů, tu není jinak možno,
Beš že zetapitelstvo tuto věc odloží, aš presby
terstvo školní se dohodne se sborem farním“, a
konečně přípomínáte: „Olrkevní školy Be musí
spravovati církevním zřízením s ne podle tobo,
co platí o školách obecných.“ Jak se sboduje
tato Vaše poznámka « usnesením synodním? Za
končení článku bejkou o oslu nejlépe vystihuje
Vaši povabu. M. Potměšil, učitel.“

K těmto žalostným ukázkám věru není po
třebí delších poznámek. Ta vidíme, jak ci umí
evang. farář na očitele deapoticky dupnout a jak
sároveň úzkostlivě se stará, aby dlouholetý učitel
se „příliš neobohatil.“ Dobře jest předložiti tyto
řádky pokrokářům zapsaným v katolických ma
trikách, kteří volají k bohatýrské pomatě celý
národ, poukáže-li někdo na to, še těžce zane
dbávají povinné závasky. „Čas“ při každé mali
cherné příčině štval proti „klerikálním utiskova
telům učitelské svobody.“ O tomto veřejně pro
jednávaném případu vásk bude tiše jako kapr pod
břehem. Kolínský Dušek, jenž má do Velimě tak
blízko, zabalí se opatrně také v plášť mlčení.

Vděkmoderního žáka k obětavému
vychovateli. Na hradišťském gymnasiu ode
hrála se scéna svrchovaně emutná a výmluvná.
2lletý student byl odveden a přišel s rekratskou
kytkou za kloboukem do gymnasia, kde způsobil
sběh spolužáků. Jeho třídní professor, když novo
pečený voják neuposlechi, aby sundal vonici, ma
ji strhl, zahodil a při tom snad se dotkl jeho
tváře. A uražený student neměl nic rychlejšího a
důležitějšího na práci, než hned a neodbytně udat
svěbo professora pro urážku Jebo Veličenstva u
státního návladnictví. Chtěl tak „dobrý“ žák po
8 letech v odměnu ze msty zničit svého učitele
a dobrodince, kterého, známého svým loyálním
smýšlením, nebylo nic více vzdáleno v tom oka
mžiku než úmysl „vděčným“ žákem vylkaný. Do
brodince a otcovského přítele pravíme výslovně a
bez nadsásky, neboť právě tento professor je
znám jako starostlivě pečující oteo o své žáky a
právě tohoto svého žáka po lóta ještě a jiným
profossorem vydržoval, umožňoval mn vůbec stu
dovati, podpory ma vymáhal a se přimlouval. —
Věru takový případ krajní nevděčnosti stojí za
bloboké uvážení. - ,

Sociální besídka.
Soe.-dem. vůdce podrodníkem. Sociali

stický vůdce a sekretář odborových spolků
v Mnichově Jiří Dobler byl odsouzen na 4 mě

Hoe do vězení a ku ztrátě cti pro paděláníietin.
-Kdo podporovalvláda? Soviálnídemo
kraté babnují, že oni byli nejoposičnější stra
nou v parlamentě. Jak ta jejich oposice vy
hlížela, vidíme z následujících případů: Dne
2. dubna 1908 měli sociální demokraté mluvit

proti předioss o kontiogentu nováčků, vadalise však buď slova nebo scházeli v parlamentě.
Dne 14. května podal br. Kolowrat návrh na
besodkladné projednání a vyřízení předlohy
vládní o kontingentu rekrutů. Sociální demo
kraté ukásali opětně, jak důsledně pojímají

protimilitarismas. Osm sociálně-demokratických

poslanců schásslo a kayor Jen pět bylo bývalopřítorano, byl by býval návrhzamítnut. Soci
úlní demokraté zachránijí vládě disposiční fond
dne 17. července 1909. Aby vládě umošeili
odblasování, odkotandovalí devět svých 80u
druhů. Dne 21. března 1911 podl. Pornerstorfer
jeko předseda nechal podlondiě odhlasovati
návrh ne konec debaty o kontingentu nováčků.
V posledním zasedání rakouské delegace při
hlasování o námořním rozpočtu, ve kterém jsou
zehrauty obromné miliony na válečné lo tě, pro
hlásil soudruh dr. Saukup, že není sledován
sociálně-demokratický úmysl obstroovati ná
mořní rospočet, čili jinými slovy, že sociální
demokraté aic nenamítají, aby 69 povolila stu
milionů oa válečné potřeby a že jsou pro vládní
požadavek.

Kde hájí zájmy průmyslaíka čili velko
kapitalistů ? Sociální demokraté balamutí lid,
že největší potíratelkou kapitálu je sociální
demokracie. Slyšme, jak zachovali ce sociálně
demokratičtí poslanci na radě říšské, když
Jednalo se o zájmy kapitalistů. Dle atenogra
fckébo protokolu ze dne 26. břesna 1909, str.
671, problásil posl. Seite: „Já považuji nás
sociální demokraty za zástupce zájmů průmy
elnických“. Tentýž poslanec prohlásil za veli
kého potlesku sociál.-demokratických poslanců
ve schůsíi doe 10. dubna 1908, protokol strana
4265: „My jsme zde v této sněmovně vlastně
jedinou velikou stranou, která má odvahu,
zájmy průmysla hájiti se vším důrasem“. Toť
nejlepší důkaz, že +00. demokracie je vlastně
ochránkyní velkokapitálu.

Sociální domokracie ochrannougard ou
bursy, špekulautů a V době, kdy
see v Německo jednalo o reformu baorsy ve
spravedlivějším samysla, napsal ©„Sáchsíeche
Arboitor-zoitang“: „My si musíme přáti za
chování borsy za tím účelem, aby kára ještě
rychleji sjela po strání dolů, právě tak jako
Mara, který ač byl stoupencem ochraoných cel,
zasazoval 6e o svobodnou trgbu.“

Největším upírem rolaiekého stavu je bursovní obchod obilím. A pro udržení tohoto
termínového barsovního obehoda obilím hlaso
veli 600. demokraté dne 20. prosince 1902 na
radě říšské, jak ai toho přáli kapitalističtí
apekolanti. Při protidrahotních demonstracích
obviňovali rolníky ze sdražování, o těch hlav
ních zdrafovatelích, obilních bursiánech se ani
slovem nezmínili.

Rozvrat v s0e. dem. tábeře po e
veřejně i přivolbách. A to jest velice pří
snačné, uvědomíme-li ci, jak uměli rudí jindy
při volbách totlati obratně všecky spory vnitřní.
Na sjezda centralistů bylo pradce útočeno proti
autonomistům. Centralistický saudrah Ei. Ba
rian pravil: „Rozhlédneme-li ae kolem, vidíme,
že sice panuje čilý rach volebal ; jestliše bychom
ce však chtěli přisnat, pak musíme říci, Zopa
poje nechuť k volbám a nechnf k soolálně-de
mokratickéma hnutí. Na místo, aby ubývalo
volebních lží a volební domag gie, množí se.
Voličstvo jest posud = mnoha předpotopalob
názorů. Ne místě galáše a piva nastoupila vo
lební demagogie. Lid je dues frásemi aepara
tismu (autonomistů) tak otráveo, že to, co dříve
dělali ve volbách měštáci, to dnes dělají pří
vrženci separatismu. Každý politioký útvar
má předáky, jaké saslahuje, a taková má i se
paratism (česko-radý autonomiem). Když čtete
po dubu spora a v těchto volbách, co píšoa a
co nás jaště čeká, připomíná mi scónu Ha
mlleta s Poloniem, že mračaa jsou jako vel
bloud a dvořenín to potvrzuje, a i vše ostatní,
1 že to jest želva. Tak i na dvoře separati
stickém odbývá voličstvo separatistické. (Pěkná
poklona „nejuvědomělejší straně“ od samých
kollegů! C> tomu řekne jen Masarykův tisk,
který se př:d česko-radoo kultaroa tak poní
ženě plazí ?) Oai prý musí hlásati více národ
nostních věcí; a voličové to potvrzují. A aítra
říkají, še neje>u nacionální. To jest jejich po
stap při volbách.“ — Jisto jest, še rozklad
v radém táboře zavinili Bovinističtí soc. demo
kraté němečtí; vědsť tento německý tábor
Adlerův protestoval proti žádaným národnost
ním právům české 800. demokracie tak arputně,
že uobylo vůbec možno stoupencům „Práva
lidu“ otrucky se poddati. Přes to vídeňská
„Arbeiter-Zeitoog“ se vší drzostí tvrdí, že zod
povědnost za boj ponesou čeští sociální demo
kraté obou směrů (centralistického i aatopo
mistického). Prý němečtí soc. demokraté ne
mají nejmenší vinyl Nato odpovídá dne 31.
t. m. „Právo lida“: „Nebademo zaova opa
kovat, že první pamflet proti straně naší byl

vydáván zapenize soudruhů německých, vspomínáme tu dále,jak se „Arb.-Ztg.“ posmívala
konferenci čaských antonomistů v Brač konané
a jak si přichvalovala konferenci oontralistů
v téše době konanou, jak ae chovali k nár
němečtí soudrazi potom v Kodani, zejména dr.
Adler a jeho syn, jsk tam fedrovali rozbíječe
naší strany, a jak je „Arb.-Ztg.“ neustále na
zývá nejlepšími a nejzasloužilejšími soudruhy.



Soudrub Bauer vydal proti nám brožůrku, v níž
nám vyhrožuje krajoím bojem, soud. Renner
ce nám v „Kampfu“ posmívá — co by ještě
byli mobli němečtí sondrosi podoikat na pode
pření rosbíječů maší strany? .. . Mezi námi
je naprosto jasno, že bez podpory německých
soudruhů by nebyli mohli čeští centralisté za
bájit evou roskladoon činnost, která vedla k roz
bití celistvosti naší strany, nemohli by vydávat
ové parfiety s nemohli by t+ké kaadidovat
proti našim soudrobům .... Bez jejich pod
pory by čeští centralisté nebylí ničím a nabyli
by mohli zahájit „českou bratrovražednou válku
před nepřítelem.“

E m
Proě?

je kněžské náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
£. u náprsenky této odpadásamo

stejmě přešívání h „ jinak
u náprs. s háčky nutné.

B. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
cbleji připnutých náprsenek,
velmi níská. ,

Zásilky obratem pošty vyřizoje

Fejgl A Byčištěobchod prádlem a galanterním zbožím
radee Králové, Jiříkova třída.
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JAN STOUPÁ V PRAZE,
o————— NMaděišská ul. 1.,

doporačuje:

železné skládací po- železné mycí stolky
stele od . .K 780 Od. . . „K 5—

železné noční stol
železnéskříňovépo- oů 2. 0

stele sSdíl.matrací železné stojany Da
od... . .K37— dstyod . Kli
Úplně zařízená lůžka od K 38—.

Skládací polní sedátkaod... K 1— ' 0
zahrad.sklád.lenošky lahradní nélod... K 5
sabradnípatentnísvi- =
novací zástěny K 36—

Úplná zařízení nemoczie a dobročinných ústavů

za ceny zvláště výhodné.

PARLANÍ

kléru i slavným patronátním
úřadům doporučuje

Karel Čápek,
(dříve B. F. Čápek),

hlzavodpro stavbu varhan
a harmonií

POLIČKA (ČECHY)

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
pejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve EK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. Činole, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, po podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. droboé potřeby. Struny mej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

přesně laděné druhy. Pro slavné obce a npolky:ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ruší.: Správky se rychle vyřisají.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anojstarší odbornádílna pasířakáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých ke
stolních nádob ze stříbra,

bronsu a jiných kovů,odnějjednoduššího do nejakvostněj
kího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Věe přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněna
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
slatím sa ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních ae rycile, řádně a
levně vyřisojí,

Vše zasílám jen posvěcené

Vzorky, rospočty, nákresy |
hotové zbožína ukázku franko
se zašlou.

Chudělm kostelum možnosplácetbez Hrášek.

OM“ Sta odpornčení a čestných uznání po ruce. “jjiij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvérusárodu domácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.""-—>-“. mM-—w
Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desttiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Fl Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

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

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech drahů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Rozšiřujte "Z
spis dra Novotného:

Index a věda.
Stran 210. Cena 2 K 40 h.

Objednávky vyřizuje Biskupská knih
tiskárna v Hradci Králové.

ŘÁKÁÁKÁKÍÁŘÁHE
Založano r. 1880.

Do Hradce Králové a okolíl5

František Hynek
v Hradei Králové,

Velké náměstí na podsíni v bývalém zlat
nickém obchodě pí Holatové, vedle mod

ního závodu Průšek a Veselý otevřel

nový

závod kožešnický
spojený s velkým skladem

klobouků a čepic
a prosí o hojnou přízeň velectěného

P. T. obecenstva.

Zimní a kožešnické věci přijímám
pod zárukou přes léto k uschování.

(proti poště)

SKtě

prostředkuje

při 2, provisi

realit,

celacích skládá

co záruku

a

výhodných

podmínek.



soustruh, brousící a leštící troj na kámen, pískovoové lomy s př pravenou zásobou 20.000 m*
velmi dobrého pískovce, ve'keré práce soch. a kam. pro stavby kostelů, škol, veřejných a
soukromých budov, pomníky, brusy, žlaby atd. nabízí Jan Novotný,

strojní kamenoprůmyslStanice ser.-záp. dráhy Ostroměř.
v Újozáč Podhorním.(Plu na kámen,

Ctónému oboconstru doporačaje

Jan Metelka
proti Grandhotelu č. 80.

Ryze český odborn
závo .

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
věnstvu as el. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

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

bez nároku na oestovné,

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

„P Závodzaloženr. 1898, "Bf

VARH ANY sín;
elektro-pneumat., poeumat. meobanické, jen
nejdokonalejší soustavy.

Salonní varhany i v nejmeašímPSvedení, taktéž i
všech sonstsv, vše

HARMONIA důkladněz nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a 8
dění co nejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otaviteletví varhan a harmenií

v Staré Bolosluvi.
Rozpočty a návrby Nejlepší odporačení.
zdarma a franko. I | Záruka pětiletá
Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ka slarším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

Dříve než koupíte

zahrad, železný

drátěné ploty a vrata
stavte se u jedi

ného výrobce:

J, Plockav HradciKrál,
(Pětidomí).

w
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

veške

koslel, paramentů
prádle. práporů. příkrovů, koberců aoveového máčiní ve nejetaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměsteké rešie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly ne venkově, čímž levnější
ceny aš o 209, neš všude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
|

XGSD X ESD X COD X PD X CODA

Továrna na cottagová americká |HARMONIA
též evropského systému

Rudoli Pajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJóxsat
kórát 15 „z — Praha,
Ferdinandova tž. 48. —
Vídeň-VII., Mariahilferstz.

86.

Cenníky sdarma a
franko.

Nejmšší měsíčn
splátky.

P. T. duchovenstvazvláštní výhody. s

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ruěiti veškeré kostelní nádoby a

sální nátoú mo3Po kalichy, o , "8 'pacifiká)

svícay, lampy, kaditelnice,kropsnkyatd. své v výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před

měty opravuje v původní intenci av ohni alatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez závoznosti koupě
Vie sa posílá posvěcené. Prdece ruční

S ToS STÉLKYBIB,jídelní -sostříbra pravého.
A čínskéhovědyna skladě.

Steré zlato,stříbro adrahokamylupujs za nejvšší ceny

JAN STANĚK,
paslé a olselour

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

ÉJan Horák,*
30603000060G6000000G60G6E6

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

úrok a to dle výpovědi.

nejlepší jakosti
ce nejlevněji. «Uhlí

|i soukenník| BvRychnově nad Kněžnou

š zasílá na požádánívždy x
dle roční salsony kollekci
nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní vyroby, jakož i tu-i cízo

zemských.-—' v
| R Cotmá uznání zvláště z kruhůvele

s důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

: JM sluze mého ryze křesťanského závodu zal dobu více než třice'iletého působení.
| Učiňte, prosím, malou objednívku na

zkoušku.

Velejemné létky na teláry.
Nd Též na splátky bez zvýšení cen!

i

t

:
'

Ř
ý

:
i

„Ojnovu“"i
Casové Úvahy

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syR
(protokolovaná firma) 8

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
(brate P. 4. Holkadiy, faráře ro Týpraohticieh) '

| doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

i výrobní závod i
| všech kostelních paramentů $

i spelkových praporů a kovovéhe náčiní (S
ři Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

10 na i

30G0000G600000060066' X G8 683X563 XBSDXE63X
ODOOOOOOOGOOOGOOOGOGSS

Velkozávod krej= 6 © PROV A, zhotovujeoděvydlejnej
čovský pro pány u novějšíchangl. a fran
: A Obchods0ukonický : ayerai krejčí v HradciKrál, :: |couzských vzerů.
oO0000000000000 6566600906660600



A | Předplatné na čtvrt roku 2 K 608
Číslo 22. | > na půl roku bK—h

e se 2 ÚU "„ o

1 ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

ICI umanEcnnáLOVÉ.[C

1 PE EBU porádo
4- Přijímá -| Akc. ka:ilál: škeré ba»

4 vklady na „| K 15,000.000. hodů směná
| kotty vk'adníf | Res. fondy: fgovníobchody.

na úrok K 2,500.000*- pon
; rar. taktur.

(4 AZlo| FTEÁLEY:| php nenene,
(A Na účty dle. Prah“, vápno, sádra,

ujednání. Jičín, strojní oleje,
ij - Semily, - f petrolej a cukr.
JA- Turnov, 

k 1 Krakov.

Lavina agrárnických lí

K. Prášek proti předsedovi výkon. výboru
strany agrární v „N. Politice“ dne.31. května
nepsal: „Tvůj list „Venkov“ se dne 30. květni
t.-r. přiresl polemiku s mým „Zaslánem“ a
píše pod sáhlavím „V zájma pravdy“, kde
dáváš mé vývody jednak sesměšňovati, jednak

-ode ja sa nepravdu j. Trvám
Da všem, Co jsem napsal a podepsal, do po
slední písmeny . .. Nyní, když Jsi v úzkých,
„nemáš odvahy přiznati, že se Tvůj plán ne
„zdařil a Jsi sto, snad i popírati. Nepřekvapuje
mne, neboťlonení, poprvé, kde bojujete.“

„Prášek ovšem pravdomiuvnost bývalých
-svých spolapracovníků ve.imi dobře zná.

Také Udržal pověděl o agráraích pohla
várech pravda, pokad mu jako mladočechovi
lepší osobní výhody strany agrární nezměnily
„politieké přesvědčení“ Svému důvěrníkovi
dne 17. prosince 1903 psal z Dol. Rovné:
„Prohra naše není vítězetvím agrárním a já
v nejkratším čase způsobem příkladným budo
; jřovatprolhaně agrární vůdce . . " Alebr
dinský hlas najednou vypočítavému Udršalovi
uvázl 7 hrdle, když sezoal, že ve straně 8
grární kyso větší popularita a moc nežmezi
mladočechy. Udržal přidal se k agrárníkům a
drsnými nadávkami potupil Bergmana za to,
že temto bývalý agrární poslanec pověděl 0
Zázvorkovi hodné prardy.

' rosloučenou :“ Jax dnes věcistojí, jest největší
ctí, jež může býti ve straně agrární komukoli
prokázána, býti ze středu její vyloučena. Skan
dalisování a nadávky, v poslední době jediná.
sbraně vůdců české strany agrární, nebudou až
příliš dlouho účinkovati“

Zde jsou tedy posudky mužů, kteří sami
zaujali ve straně agrární významná místa.Leč
agrární soustavné lži netoliko neustávají, ale
mění se v hotovouohlušající, obrovskou lavinu.
Nyní denně jest venkov otravován úžasnými

odvody tiakopiců agrárních, které zanechávají
Řorší bahno než kalná povodeň.

Dne 27. května napssl „Venkov“: „Kleri
kálovéstojí předhotovouudálostí. Rostrška vtá
boru jejích je dokonáma.“ Prýdr. Šulc 8 dr.
Kordačem kandidojí za jinou stranu než kře
efansko-8ociální.

Zatím však sám dr. Kordač výslovně pro
hlásil, že předstapoje před voličstvo jako
kandidát české strany křestansko-sociální. Dr.
Šulc pak všade se problašaje rovněš za kan
didáta téže strany a je nadto členem výkon
ného výboru. Nějské „dokonání roztržky“
v naší straně by si ovšem vřele přála strana
agrární. Po čem srdce touží, tomu lehce uvěří,
zvláště když agrární srdce jest rozdrásáno
skutečnou velikou roztrškou mesi agrárními
velmoži. „Objev“ agrárního denníku byl tak

V Hradci Králové, dne 2. června 1911.

nešikovný, že jiné listy styděly se toté“ po
„Venkova“ papooškovatí.

Jsou volby. Prášek způsobil v řadách a
gráreických veliké merery. Proto neštítí se
„Venkov“ žádné bezcharakterndsti k posile
agrárních volociyšlenkářů proti voličstva ka
tolickému. Dne 30. t m. píše v rubrice ze
soadul síně: „V Římě koná se proces, jejž vede
jezaita Bricarelli proti býv. knězi Verdesima
V mládí svém byl Verdesi členem řádu bene
diktiaského. Po nějakém čase seznámil se
a některými modernisty. Když se zpovídal Bri
carellimu, nalóbal jezuita na něho, aby jmeno
val své přátele. Verdesi tak učinil. Jeguita po
rušil spovědní tajemství a oznámil jména mo
dernistů církevním představeným, kteří pak je
přísně trestali. Verdesi rozhořčen jednáním je
zuity, veřejně 0 obvinil z rušení zpovědního
tajemství, načež Bricarelli jej žaloval pro a
trbání na cti. Proces je sledován italskou ve
Čejností s velkým zájmem.“

Sotva věříte svým očím, když čtete pří
Šernosti, vyvrácené jiš před početím soudu
výmlavnou skatečností a to v tolika novinách!
Dokázáno co nejjasněji, že nařknutí Verdesiho
bylo největším Švindlem; tedy při eoudě již
se nejednalo o zjištění, co jest na pomluvě Ver
desiho pravdy, nýbrž o to, jak velikou vina
Verdeni v ničemném tažení proti kněžské cti má.

-Jindy má „Venkov“ původní zprávy ihned.
Nyní se tváří však schválně jako by největší
zpátečník — jako by nedovedl opsati ani to,
"0 již několik týdnů jest obeoně známo jako
nový doklad volnomyšlenkářského švindléřství.
Právě den před nectným tvrzením „Venkova“
byla aféra Verdesiho v samém „Čecha“ (39.
kečtua) postavena do ialPnáložitého světla, še
jen slepý mohl nevidět pravda. Sami obhájci
Vordesiho se namáhali všemožně, aby proces
vůbec zarazili. Verdesi užil nejrafinovanějších
manóvrů, aby se sebe smyl aspoň trochu.moa
řenínské barvy. Všecko marno.

Vyšlo na jevo, že Bricarelli vůbec zpc
vědoíkem Verdesiho nebyl. Advokáti Verde
siho ve své malomoci chytli se stébla. Tázali
se totiž, sda Bricarelli měl dovolení od svých
předatavených Verdesiho soudně stíhati. Stéblo
však se utrhlo. Když byl Verdesimu předložen
jeho vlastnorační dopis, zbledl jako stěna. Do
kásalo se mu magnesiovým světlem, jaký ne
kučžeký, zlořádný život vedl. Naproti tomu
Bricarellima všichni evědkové vydávali své
dectví nejlepší. Toto všecko i jiné okolnosti
tedy všěadybyl „Venkov“ znal velmi dobře a
přece psal o porušení zpovědního tajemství
jako o kotovém fakta. Ovšem v neopatrnosti
šlápl si sám na jazyk | posledními řádky o
soudu. Neopravil nic, protože dobře ví, že ta
ková otravná pama působí při volbách drtivě.
Volební kšeft vyžadoval, aby se hodilo nená
padným způsobem do voličstva něco, 00 po
škozaje čistě náboženské zájmy a e čeho badou
míti volní myslitelé velikou radost. Dne 31.
května uveřejněna v „Čecha“ zpráva, že Megre
Benigni o odpadlíkovi Verdesim se vyjádřil:
„Když r. 1909kterýsi konkarrent Verdesiho měl
býti ve státním sekretariátu ustanoven, snažil
ge to Verdesi překaziti tím,že jej udalz moder
pistiekých tendencí.“ Dále dosvědčil Don Per
roti, privátní tajemník papežského majordoma
Bielettiho, že Verdesi, dříve nežli v sobě pro
testantekoa doši objevil, v denanciacích mo
dernistiokých knéší se předstiboval.

Jaou volby. A protože hierarchie dala
znáti agrárním agitátorům, že uznává důležitost
obranné práce katolické, mstí se agrární tisk
jak může.Byla zaznamenána tendenční, schválně
kusá a k toma překroucená zpráva o nej. bis
kapovi dra Doubravovi v Trataově. „Venkov“
ce chytil všemi deseti zprávy židovsko-něme
ckého lista a spáchal docela prohnaný úvodník.

Při tom dopastil se „Veokov“ dvojnásob
ného podvoda v jiném směru. Poukázal na to,
že tepelský opat Helmer vyslovil 8e pro spo
leéný postup Němců. A ayní prý ať se srovná
jeho vystoupení s jednáním biskupa dr. Jos.
Doubravy, který podporuje kandidáty „kleri
kální 1“ Kdo nemyslí, dá se snadno do agrární

Inserty se počítají levně.

léčky cbytiti. Což se vyslovili čeští katolíci
proti národní dohoděvpři volbách? Učinil tak
ndp. biskap královéhradecký? Vždyť přece
sama straoa agrároí znemožnila společný postap,
protoža se kasala k uchvácení všeho na van
kově. 

Nadto opat Helmer jest vůdcem křesťan.
sko-sociálního hnutí v Čechách, vůdcem aktiv
ním, vystapajícím politicky veřejně. Po poruje
dále i přes své vyjádření kandidáty „kleri
kální“. U vás po agrárním kopanci však 8amy
organisace zcela samostatně dle hlasování
členstva rozhodly se postaviti kandidáty proti
těm, kteří s nimi ani nechtěli vyjednávati. Jest
tadíž hotovým podvodem mlaviti o „nestnířli
vém“ jednání adp. biskupa. Jak se věc měla
v Tratnově, o tom přinášíme referát ve zprá
vách « kraje. Z toho jest možno poznati, že
největšími Škůdci českých menšin jsou fanati
kové, jimě boj proti církvi jest přednější než
národnost. (Kdo chce zachraňovati práva
menšin ve spolka s Calabovci, ten ať předem
čeká důkladnouporážku|

Žádná strana tak nespravedlivě 4 Ihavě
netapila rolníky pro jejich příslašnost k po
litické straně naší jako to Činí právě strana
agrární. Lži jdou tak daleko, že poštvané davy
volají „hanba“ již při pouhém vyslovení jména
Šabaty, Šafránka anebo Adámka.

Jak bude dále.

(14) Listy všech stren obírají se volbami
a mnoho také psáno o pověstném kompromissn
lidí, kteři se nenáviděli a potírali a jen z nouze
našli, jedni aby svých mandátů neztratili, druzí
aby za jich pomoci k novým si pomohli. Ale
velmi málo se nvažuje o tom, jak bude dále,
snad proto, če se neví, jak vo.by dopadnou a
jaká se po nich situace ve Vídni utvoří. Tolik
zdá se nám býti jisto, že af vypadnca jakkoli,
jsou jen dvě možnosti: buď ve prosptch ny
nější vlády a pak Bienerth zůstane a vede
státní natnosti pod střechu pomocí většiny,
jakou mu bude možno z nového parlamenta
otvořiti, aneb oposice vyjde ještě silnější a pak
Bienerth půjde. V RaKonoska so tvoří většiny
— jak známo — od případu k případu, skoro
pro každé zasedání zvlášť, ba dokonce v tom
též zasedání vyjdou na povrob předlohy, 8 nimiž
vláda zůstane v menšině, což jí však dokoace
nevadí, aby u vesla zůstala dále. K poslednímu
provisoriau scházelo jí k říšské 7Gmilionové
výpůjčce 18 hlav, poněvadě ji tentokráte i věrní
její c. k. sociální demokraté opustili, ježto by
to přec jen příliš křičelo, kdyby strana anti
militaristická povolovala nové válečné lodi.
Z toho nedostal však nienerth blavy bolení,
nýbrž rozpastil sněmovna, osedlal si svůj $ 14.
a krotí tobo oře dále. Udělal přitom i dobrý
obchod, vyhověl velkoindastrii a pánům z pan
ské sněmovny, že předlohy na starobní pojis
štění hodil do koše. Nyní se může s tím začíti
znova a to vždy nějakou chvíli potrvá. Sta
robní pojištění bude státi ohromné miliony 8
kdo je zaplatí? Teo, jenž platí daně; páni ne
byli by proti pojištění svých lidí, jež zaměst=
návají, ale o Široké massy nemíní se starati.

„Horší ta nová sněmovna býti nomůže“,
myslil si Bieaerth; strany oposiční přijdou do
ní snad oslabené a kdyby ani to Ge, v nové
sitaaci bude moci vyjednávati 8 novými stra
nami, zda-lí by nerefektovaly na to, aby sluly
vládními. S Čechy to nejde, ti žádají něco,
čeho Němci nepovolí, s Poláky pomalu až také
ne, protože ti neslobí se sice na státní právo,
novou universitu a úřední řeč, ale chtějí slí
bené kanály; snad se Češi rozbíjí a snad Ro
síni nějaký mandát polskému kolu arvoua, po
čítá Bienerth a nová většina rasfnsko-slovinsko=
německá nebyla by také tak špatná. Zatím
vezme 8e na provisorinm záloha a až bude
nová sněmovna státi před hotovou událostí,
t. j. před hotovými dluhy, co jí zbude, než aby
je uznala a říšský dlah odblacovala? Tak se
to v Rakousku praktikoje již dávno, rakouské
vlády jsou z provisorií živy. Proto chlabí-li se



agrárníci mebo soc. demokrati, že omi smě
movno rogbili, špatnou to márodům a sami
eobě prokásali službu, ježto podali vládě jen
přílešitost, aby provedla v době mimoústavní,
co cestou parlamentérní nešlo. Pověstná ra
kouská specislita — © 14. — je bič, jejž 8i
národové pletou sami na sebe, poskytujíce vládě
příležitost, aby eábla k absolutismu a Němcům
možnost, aby své požadavky v takovéto době
uplatnili a své posice opevnili. Nebyli jeme
svědky tobo, jak sekční chéf, pověřený správou
minieteretva, všecky pracné výnosy ministra
Čecha jedním škrtnotím péra se světa epro=
vodil?| Z toho je nejlépe viděti, jak rozbíjení
parlamentu rskooským národům a zvlášť nám
Čechům prospívá. Jsou však doby, že poslanci
jinak jedoati nemoboo a takovou dobou byla
poslední vláda Bienerthova.

K atvoření českého klobu dojde, ale ne
dojde již nikdy k slovanské jednotě a to bade
míti za následek, že nás Čechy vláda — když
bude chtíti, když se totiž nepolepšíme, z vlád
ních atran vyloučí, čili že se bade vládnoati
bez nás a proti nám i budoucně. Slovanská
jednota byla dílem katolických poslanců čes
kých, ale slovanské nadšení v ní nikdy ne
vládlo, protože se ta sešly živly kolturně růz
norodé. Nemohou uzavříti trvalé a důvěrné
přáteletví dva lidé, z nichž jeden emýšlí ná
božeosky, drubý si náboženství neváží: nemůže
— aspoň dnes — uzavříti důvěrné přátelství
Čech a Němec, Prošák a Francous atd. Pro uza
vření bratretví na výboj a odboj žádá 60 na

prosté stejnost charakterů a životních názorů.obo nebylo mezí Slovany rakoaskými nikdy,
ježto Poláci, Slovinci a Chorvaté byli vždy
nábožensky založení, kdežto Češi byli většinou
liberály a dnes snad jiš i více. Hribar je slo
vinský liberál a osobní přítel Kramářův, ve
Víani však měl jíti Kramář se Šusteršičem,
politickým protivníkem Hribarovým. To přece
dobře nešlo. Hribar je odatavený člověk,kdežto
katolíci“ jsou v Krajině dues pány a nebylo
v tom dost taktiky na naší straně, když se na
to zapomínalo, aneb když se to aspoň podce
ňovalo. VůčiPolákům totéž; k tomu, aby Polák
miloval Moskovity, kteří mu připravili r. 1772
Ostrolenka, hned tak nedojde; my na svorný
postop ve Vídni s Puláky počítáme, nevěrnost
jim vyčítáme, sami se však s nepřáteli Poláků
přátelítne. Nepravím, že děláme něco špatného
neb nedovoleného, ale nepočínáme ci dost di
plomaticky, když stavíme se v čelo novoslo
vaneké idey, pro kterou všecky Slávy nezí
skáme, naopak u těch nejbližších rozladění
způsobujeme. České nynější stanovisko vůči
katolicismu nespojí nás s rakouskými Slovany,
ale osamotní nás a bnde-li vláda chytrá, této
slabiny naší vždy vyažitkaje. Jako někteří naši
vlastenci stanovisko kulturní, čili své volno
myšlenkářství staví na první místo a pak přijde
teprv u nich vlastenectví, tak jsou mezi Poláky,
Slovinci a Chorvaty maži, kteří na své kato
liotví nedají dopostiti. To naši pánové nepře

dělají, naopak e tím by měli rozumně počítati
a protikatolický boj zbytečně neprovokovati,
když se jím mohou zalíbiti jen německým
paciopálům a žádnéma jinému. Ale to je ta
naše chyba; nejdřív jsou Čechové pokrokáři
a pak také trochu vlastenci. A z té chyby těží
Němci a Maďaři. České politika není v první
řadě národaí, nýbrž osobní; kdyby opravdu
národní byla, hleděla by naše delegace všecky
vrstvy národa pro oi získati a neprovokovala
by a od sebe neodpazovala 80 tislo katolických
voličů.Proto také ty výsledky...

Volné listy.
Dr. Bartošek o národů. Dle Bar

tuška Španělsko a Italie jsou dnes abohými
státy proto, že jsou v moci Říma, ale Severní
Státy a Amerika jsou státy vynikajícími. Za
tím však nejčelnější národohospodáři a filoso
fové jsou za jedno v míněnu,jak resnadno jest
určiti základy rozkvětu a národní velikosti roz
ličných států. Jest obtížno hodpotiti národního
ducha dle zevnějších nahodilostí a určovati
jeho pravcr přirozen-st a mravní hodnoto. Ne
ustále se ukazaje na Acglii jako na vzorný
příklad protestantského národa. Ale v poslední
době úsudek 0 národní povaze Augličanů změ
nil se v jejich neprospěch. Nernéně často mluví
se o Německo, o jeho došovní a národní veli
kosti. Ale jakým právem nazývá se Německo
státem protestantským, když přece jeho nej
mobutnější toky Rýn a Danaj, nejstarší pra
meny koltory německé, podnes protékají ze
měmi, jejichž národní zdatnost a zdravá mras
nost pevně kotví v katolickém obyvatelstva?
Veliký přínos, jímž katoličtí obyvatelé k sou
bornému duševnímu života přispívají, od mo
derních posazovalů jest velmi ochotně pře
blížen.

Také dědictví z minulosti nemálo váží,
Svojí kultorou spočíváme na základech polo
ených středuvěnum 4 žijeme v wnohých ohle

dechs toho, 00námodkásalikatoličtípřed
kové. Pohled do minulosti že ro
mánští národové dráhu kultarního tvoření již
překročiii a na poll tomto získali vavřínů
dříve neš národové kmene německého. Pouhé
méso Italie vyvolává vzpomínkouna četné ta
enty, a jest docela přirozeno, že po době vo

likého roskvěta dostavila se doba aumdlévání
a dřímoty. Velikost Italie v patnáctém století,
mobatnost Španělska ve století šestnáctém,
nadvláda Francie v sedmnáctém jeou nevyvra
titelným důkazem, že katolicismas koltaroímu
vývoji nepřekáží. A kdo může určitě předpo
vídati, jak dlouho potrvá přednost národů
aěmeckých v té podobě, juk jeví se vratevníkům?
Odezíráme-li od historických úvab, ukazuje 8e,
že zevnější blahobyt, že prospěch v obchodu,
řemeslech a průmyslu více závisí na politických
změnách a sitnacích a na hospodářských po
kladecb země, než na náboženských vyznáních.

Konec konců třeba uznati, že ani Ně
mecko, ani Aoglie, ani Spojené státy americké
nejsou státy čistě protestantskými. A nsopak
sase státy obyvatelstva převahou katolického
nejsou proto ještě státy katolické. A není zná
mo také, že ve Francii a Itulii jsou vlády pro
tikatolické? Jak bezhlavé jest počínáníBartoška,
když blabobyt států měří dle náboženského
vyznání, jest patrno z toho, že Švédsko a Nor
sko veoplývají blahobytem, ač jsou obydleny
lidem protestantským. Nábušenství protestant
ské horské ony krajiny nernůže zajisté pro
měniti v úrodné rovioy a nížiny. Urodnost a
krásy kraje Milánského zase nemožno za zá
slaho přičítati tamějšímu katolickému oby
vatelstvo. Katolická Belgie jest země bohatá a
vzdělaná, ačkoli má katolické obyvatelstvo a
katolickou vládu.

Všeobny doklady tyto dosvědčují, jak pau
šálně Bartošek na takové veliké otázky po
blíží a jak důležité problémy rozsuzuje se
skrčeného hlediska ustálených frasi, které se
zamlouvají zejména proto, že jsvu protikato=
liockéa ženežádajíhlubšíhostudiaa vážnějšího
roshleda. Ke stadiu ostatně Bartošek dávno
již pojal kyselost a každá jeho přednáška má
pečeť právě jen volného myšlení, které nepo
třebuje cikanovati se kdes po knibách, psaných
pro poučení a vadělání čtenářů.

» . *

Dnešní kuliura ještě neroshodujeo tom, zda
možno jí přikládati měřítko naprosté doko
palosti nebo nikoli. Nemá také přítomná doba
práva, byť vynikala technickými a přírodově
deskými vymoženostiiři,x nynějšího stavu ná
rodů katolických usuzovati na kultarní výsnatm
u zdatnost kmtolicismu vůbec. Naše moderní
stoleti jest ještě příliš mladé, aby mohlo cír
kvi katolické vytýkati nesohopnost její co do
výchovy národů. Pokusy, které moderní pio
néři kultory u divokých národů učinili, neo
pravňají je, aby se wohli chlabiti vychovatel.
ským svým oměním a aby mohif zasedati ma
soudnou stolici vůči katolické církvi. Ani pro
testantism posad nevyhotovil toho mistrovského
kasu, že jest schopen pohanský národ úplně
získati e prosytiti jej křesťanským uče
ním a mravy. Protestantism obyčejně stěbuje
se tam, kde katolická církev tuto mohatnou
práci před ním již vykonala. Proto leckdy u
činí se církvi katolické aspoň laskavá poklona,
že má „obratnou raka“ větěpovati prvé po
čátky umravňování a apracovávati původní
hrubost látky. Čekejme tedy, ov kultura novo
věká a protestantism vyvedon ze zjemoělých
již národů východoasijských, které a Evropou
dostaly se do těsného styku. Naši největší pý
cho, tecboické a průmyslové vymoženosti, při
vlastnili si již Japonci 8 překvapající obratností,
V tajemství státnického umění a dělání zlata
byl známý čínský diplomat velmi dobře za
svěcen. Ale jiná jest otázka, zda všemi těmi
věcmi odstraněn byl také ponurý duch, opo
vrhování člověkem, nedostatek náboženského
idealismu a ašlechtilostí, jedním slovem, zda
bylo přemoženo pobavství východoích oněch
národů.

Nejméně katolickou kultora posusovati
jest schopen volný myšlenkář, který neumí se
s ničím jiným vytasiti, neš zlobou a příkron
nevědomosti, za něž dostavoje se obyčejně ta
remonerace, že myšlení poslachačstva ještě
více Be spovrchní a sfanatisuje.

Ve středověku nesmělo se mysliti. Tato fráse
jednou sesoakána honosí ae honževnatým fi
votem. Kde pak by byl zůstal středověk se
svou vědou, kdyby se nebylo emélo mysliti?
Již onen středověký pokrok vědecký dokazuje,
že ten, kdo onufrási pronáší,necbávázasebe
mysliti jiné. Daes na př. jesť svoboda myšlení
slavnostně problašována a z vědy prý jest při
jímáno jen to, co jest dokázáno. Ale je jisto,
že by středověcí intelligenti a učenci nikdy
nebyli hltali obsah kniby Haecklovy: „Záhády
Světa.“ K* tomu byli povoláni jen voluí my

šleakáři, které obchází hrůsa, slyší-li jméno
„středověka“ jen vysloviti. Kdovážně stado
vel o přírodních dách, na příklad o po
čátku pohybu, o vsníku života, myšlení, řeči,
ten musí soustrastně pohblíšeti na lidi, kteří
bezmyšlenkovitě přijímají řešení Haecklova.
Vzhledem k papouškování volných myšlen
kářů můžeme říci, že oni jsouto právě, kteří
nejen nemyslí, ale nedovolují také mysliti ani
svým stoupencům.

Dr. Bartošek blíží se tak trochu k prof.
Drtinovi, který tvrdil na kteréci schůri, že ve
středověku nebylo problémů. Jinými slovy, dle
Bartoška, ve středověku nesmělo ge inyeliti.
Že ve středověku byly problémy a že se v té
době mnoho myslilo, nepřímo dosvědčuje prof.
Beer, který v „Neue Freje Presse“ napsal:
„Problém o původu řeči stal se nesmyslnýma 
náleží zapomenntí, jaku mnohé jiné problémy vo
středověkuformulované, které moderní věda řeší
jednoduše tím, že jich nenznává.“ Chlapík,
tento Beer! Ve středověko myslili o problé
mech a p. Beer bez okolku hází je přes pa
luba, aby se o nich nemasile mysliti.

Smutoá scholastika středověku, nemysli
vost! — tak a jinak zaznívají výkřiky ze řad
volnomyšlenkářů. To jsou ty bezmyšlenkovité

fráse, které dají si vzhled zřejméjistoty vevědeckém modeřoím badání. Ale Friedrich
Hellwsld v „Kalturních Dějinách“ odsuzuje
jednostrannost úsudka oněch lidí, kteří vůči
záslubám scholastiky zavírají oči. „Tak zvané
malichernosti“, dí Hellwald, „jež se schola
etice vytýkají, jsou toliko věcmi mimotoími.
Jestliže se scholastika zkoomá důkladněji, jeví
se jako velikolepá myšlenková bodova. Již
£ Danteho, universálního docba tohoto, mů
žeme vyčísti roseah vědění středověké echola
stiky. Bylo tehdy se stejnou bystrostí pozoro
váno a srovnáváno jako nyní.“ Prof. J. Kohler
velebí ve scholastice nejvýš rašící myšlenko
vou hybnost a velikolepou duševní práel.
„Většina toho,“ dí Kohler, „co dnes Úlosofcky
8e posnalo, v oné době již klíčilo. Ná každý
způsob, kdo se dnes z joristů scholastikou
zabývá, masí sakouščeti v Německu rozličných
předbůsek od těch, kteří scholastika znají jen
s pověsti.“

Ovšem dr. Bartošek rčením, že „ve stře
dověku nesmělo se mysliti“, vyrozumívá asi
hlavně myšlení protináboženské, | kterýmě
smutně proslavují se volní myšlenkáři. Ale ta
kové myšlení není šádnou zásluhou a nemůže
býti měřítkem, pokad ta která doba byla kol
torně vyspělou. Vždyť také známkou dnešní
vzdělanosti není Štvanice protináboženská, pro
stá všeho avědomí a zodpovědnosti, nýbrž bod
notami kulturními jeou duševní výtěžky jed
notlivců a celých pokolení. To by tak ještě
scházelo, nazývat středověk zatemnělým proto,
že neměl voloé myšlenky, této směsice zrůd
nosti, fanatiemu a obmezeného sanakulotství!

——
“

Obrana.
„Jeme proti všemu elrkovničtví.“

Tak prohlásila a prohlašuje zásadně Masary
kova strana, držící se vychřadloa pravicí slon
po církve židovské a umdlenou levicí sloupu
církve protestautské. Boz těch dvou ofrkví pro
padl by se pokrokářský Velikáš do propasti
zapomenutí jako skokan do bahna. „Jsme proti
všema církevnictví !“ Ovšem pokud nenese hoj
nost semence. Zato církevnioctví židovské se
těší v „Čase“ znamenité reklamě, protože po
dle všeho rabíni blásají náboženství nejpokro
kovější; vždyť učí Talmudu, s kterým se před
širší veřejností chlubiti nechtějí a učí též Ste
rému Zákona, který aspoň dle Masaryka jest
stanoviskem naprosto překomaným.Ta proticíe
Řovoická cesta „Čsen“ podubá se klikatým
bleskům Peronovým. Na př. dne 30. května
uveřejnil proticírkevnický „Čas“ tento insert:
„Náboženská obec žid. v Kouřimi přijme od
15. srpna t. r. úředně oprávněného očitele ná
boženství, který v obci modlitební Plašany
současně místo „chazena“ (zpěváka P. r.) ob
starává. Má býti obou zemských jazyků jak
v slově tak v písmě modea (oač od něho
„vlastenečtí židé češti“ v českém kraji vyma
hají hned předem snalost němčiny?) a obdrží
roční fixa K 1240'—, byt sdatmé a obvyklé
emolamenty. Uchazeči nechť své habídky za
šlou na adresu Emil Heller v Zalešanech, pošta
Plaňany. Jen přijatý obdrží cestovné na
hraženo.“

Tak tedy plní Masarykův denník evé
vlastí heslo: „Ven ze škol s náboženstvím!“
Bude ten šidovský učitel vyučovati dítky ná
boženství v zimě v synagoze? Pryč s nábožen=
stvím ze škol! Ale — v evangelických a ži
dovských školách může ještě náboženství po
trvati. Vždyť „Čas“ dělal docela reklamu ger
manisačníma spolku „Jůdisches Schbulverein“,
který zakládá německé konfessionelní školy
židovské. Rabíni dobře vědí, kde mají nejlepší
místo a účelnost inerty týkajídí se židovských



zálešitostí církevních. Jdou si do„Casu“, který
Jestmiláčkem aprotektorem rthodoxních ti
dovských církevníků.

Ned e se vyprovokovati! Fana
tismne s ický vrcholí již v zařivost. Mati
vost agentů agrár. vybucbuje ve schůzích,
slídí se vším úsilím, jsk by našince dostala
za obrana do žaláře. Dva našinci odsouzeni,
nebylo jim úředně povoleno provésti důkaz na
obranu vlastního tvrzení. Proto na fanatismne
odpovídejte klidem « plnou rozvahou! Až pro
hlédnou saelepenci, kteří nás tolik aráželi z ná
vodo rafinovaných našeptávačů, ať sami vydají
svědectví, že naše obrana byla všeobecně o
podstatněná! Čím silněji bodon agrární děla
houkati, tím atkvěleji vysvitnou dobré stránky
obrany křesťanské, řídící se zásadou o lásce
k bližnímujj

Nejvydatnějšími pomocníky agrár
mích kamdidátů jsou pokrokářští učitelé.
Kde agrárníci při své „veliké ovědomělosti“
všichoi dobromady nedovedou našemu řeční
kovi čeliti, tum boed přijde očkolik volao
myšlenkářských učitelů. Nezmůže-li se takový
(obyčejně mladý) pán sám na samostatnou řeč,

aspvň něcopředčítá Pokrokářské učitelstvopřímo fanaticky našince napadá a dietáře ag
rární hájí, pomáhá rozbíjeti naše schůze. To
Snad proto, že se čestně zavázalo podporovati
výchova náboženskou. Nabýti pokrokářského
učitelstva, které terrorisuje učitele kunserva=
tivní, charakterní, Volná Myšlenka by zahynula.
A jen slepec anebo člověk hlachý může věřiti,
te naše náboženské záležitosti bude v parla
mentě upřímně hájiti ta otrana, která se těší
tak fanatické podpoře rozšiřovatelů „Havlíčka“.
Nikdy se nenkázals násilnost, bezcharakternost
a hamižnost agrární strany v tak odporném
světle jako nyní, kdy i sám spor a Práškem
tolik prozradil. Samy pokrokářské „Učitelské
Noviny“ dne 24. května vyslovily odpor proti
agrárním poblavárům a dodaly: „Proti kleri
kálům může jíti do boje směje jediné strana,
která má úplně čistý štít! Rány lidí, kteří
sami mají pověsta třebai čast pošramocenou,
badou vždy jen ranami do větru ; způsobí snad
někde hodně hluku, ale plody budou plané,
trpké.“ Na téže stránce cbarakterisuje tento
list agrárniokou starost o Škola takto: „V míst
ních školních radách právě veličiny agrární
přidržojí palec, aby náklady na školy byly ae
patrné. O bašdé polínko dříví, o kašdé vyvesení
smetíse školníhodvorase musísprávceškolydo

i mebo hrdlovaté s místní školní radou. To
jistě nezvětší důvěry ku straně, jejíš stoupenci
rozbodají o potřebách školních.“

Proč tedy se lípnou tolik pokrokoví
učitelé na agrární dietáře a nejvlivnější agrární
zemany? Aby s jejich protekcí urvali lepší
místo katolickému ačiteli a aby si schladili
vztek na lidech, kteří katolicky věří. Z toho
také katolický volič vidí zřetelně, jak jsou po
krokáři „utiskováni“. Lidé, kteří svým posta
vením a slibem jsou vázáni, aby kněžskou práci
ve škole podporovali, zcelu otevřeně problašají,
že náboženství se má vyloučiti ze škol, ba do
cela že ani rodiče nemají práva všětěpovati
vlastním dětem své náboženské ; řesvědčení.
A činí tak úplné beztrestně. Patrno, že tudíž
nejsme daleko od portogalských a barceloo
ských hrůz. Na to všecko má katolík mlčet;
ua se bázlivé tázati, co mu dovolí pokrozář
ský karabáč! Celé davy pokrokářských fana
tiků volnomyšlenkářských utyrzojí pošramo
cenou budovu agrárnických dietářů, nedbajíce
na to, jakým cbarakteróům pomáhají. A pak
ještě odvažují se agrární magaáti přicházeti
se vší drzostí k hiararchům se žádosti, ab,
naše politická obrana proti volnomyšlenkářské
aljanci byla zastavena.

Politický přehled.
Reforma správy stální. Císařským vlastno

ročním listem bylo naříseno sestavení komise
k opravě rakouské správy, která jest velmi
drabá a při tom také neobyčejně těžkopádná.
Činnost její bude se zejména vztahovatí na
orgaffisaci správních úřadu, na způsob úřadu
vání a Da řízení, při čemž věnoje se zvláštní
pozornost poměru mezi státní a autonomní
správou. Má nastati co možná největší jedno
duchost formy a také se zřetelem na státní a
zemské finauce má býti omezen náklad na sprá
vo. — Pražská městská rada podala pr.test
proti složení této komise, poněvadě jsou mezi
24 členy komise jen 3 Češi (dr. Al. Bráf, dr.
Joe. Graber a Vojtěch hr. Schoaboro.) Od prací
této komise si již dnes veřejnost mnoho ne
alibaje.

Proti 000.pojišťováné.Průmyslová rada 30.
května přijala resolaci, kterou se vláda žádá,
aby osnova o sociálním pojištění parlamentu
uepředložila, dokud sinevyžádá dobrého zdání
buď celé průmyslové rady nebo její drahého
odbora, a dokod nebude vypracován finanční
plán © potřebě i nábradá nákladů se soc. po

jištěním spojených. Je vidět,že po rozpuštění

Darlamonte. se nepřál 80c.pojištění hodněblasítě ozývají. — Naproti tomu býv. president
poslanecké sněmovny dr. Pattai na voličské
schůzi prohlásil, že mezi úkoly nového parla
mentu v první řadě bude nálešeti starobní po
Jišťování. Potřebné peníze budou prý opatřeny

progresivní dení s příjmů, daní z přírůstkůodnot, jakož i lepší správou státních podniků,
zejména drah. :

Ministr na obranu Marianských kongregací.
Uherský ministr vyučování Jan hr. Zichy ve
schůzi poslanecké sněmovny na interpelaci
jedoé wěstské rady namířenou proti Marian
ským koogregacím, které se na tamějším měst
ském gymnasiu zabývají náboženskou výcho
vou mládeže, prohlásil, že zakládání podob
ných spolků, jež jsou vnitřní záležitostí kon
fesní u slouží | praktickému| náboženství,
pokládá za žádoucí. Proto vyzývá ministr 0
becní zastupitelstvo, aby zachovávalo zákon,
který uznaným konfessím zaračuje svobodu.
Zároveň pak vyzývá, aby vzhledem na konfes
sijní mír sastapitelstvo se do vnitřních záleži
tostí té neb oné konfesse nevměšovalo.

Něm. říšský sněm přijal definitivně před
lobu o říšském pojišťování a osnovu ústavy
elsuskolotrinské s volebním řádem.

Ruské sakročeníproti Tarecku, které snaží
se přímo veštvat křesťany v Turecko do revo
lace, způsobilo u Porty zlna krev. Zakročení
to týká se vlastné ochrany Černé Hory, kterou
Tarecko stále viní, že podporaje povstání v Al
banii. Micistr turecký prohlásil, že Porta bade
pamatovati na to, že ze všech velmocí podnizlo
takový krok jedině Rasko. Anglie, Italie, Ná
mecko a Rakousko prohlašují, že neberou ú
čast na raské akcí, poněvadž Turecko jest
státem uneodvislýma ješto neexistají(:) důkazy,
že by Tarecko nemělo míramilovných úmyslů.
Tarecko bude tedy mezi křesťany řádit dále.

Svoboda vyznání na Rusi. | Ministerstvo
vnitra nařizaje guvernerům, že místní úřady
nemají brániti nikomu, chce-li přestoupiti od
pravoslaví k jinémo vyzaání, a že jsoa povinny
vyříditi formality se směnou vyznání spojené
v dobé jednoho měsíce. Pravoslavným se do
voluje navštěvovati náboženské schůze sektařů,
ale trestným zůstává katechisace pravoslavných
dítek kazateli jiného vyznání. Zvláště se pro
hlaňuje, že v platnosti zůstává nařízení, dle
něhož smějí býti židé křtěni toliko se svole
ním ministra vnitra,

Povstání v Marohkku General Minier za
hájil ve Fezu svou diplomnatíckou činnost; vy
zval několik kmenů, aby poslali do Fezu uvé

míru a o zavedení badoacího pořádku v Ma
rokka. Kmeny prý by se podrobily, kdyby jim
byly dány záruky, že nebodou zoásilňovány.
Nový ministr války Goirau pak prohlásil, že
marocká záležitost považoje se se stanoviska
vojenského sa vyřízenou.

Mír v Mexiku. President Diaz odstoupil a
s vím celý uabinet; 5rozatírmmnípředsednictví
převzal ministr zabraničních záležitostí de la
Barra. Odstouplý president Diaz již také o
pustil zemi a jako na poslední pozdrav byl
vlak, v kterém president se svou chotí a synem
zemi opouštěl, povstalci přepaden; došlo k boji,
jebož se jak otec tak i syn zůčastoili. Utoč
nici byli odražení a dali se na útěk.

Zprávy organ. a spolkové.
Spolek paní a dívek bl. Anošky

odbývá spolkovou schůzi, spojenou s přednáškou
dp. Beneše, dne 5 června o půl třetí hod. odp.
v sále Adalbertina. Thema: „Křestavství je zá
kladem spokojeného života.“

Nový Hradec Králevé. (Valnáhromada
katolické jednoty pro Nový Hradeo Králové a o
koli.) Ve čtvrtek 25. května t. r. večer konala
katolická jedoota svoji výroční valoou hromadu
v Novém Hradci Králové ve spolkových místno
stech „U Dašků“. Po zabájení sobůze předsedou
podána jednatelská zpráva, z níž vyjímáme: Jed
nota má 60 členů a 20 členek. Scbůzí konáno
celkem 10, 4 veřejné a 6 výborových. Spolkové
zábavy byly tři. Přednášky (4) i zábavy byly
vždy četně navštíveny. Časopisy odebírány: „Čech“.
„Obnova“ (4 exempláře). „Štít“ (66 ex.), „«říž“
u „Marie“ (30 ex). „Naše Listy“, „Našinec“,
„Hlas“. Z této stručné zprávy viděti. že naše
jednota se tužila. V poslední době zemřel zaslou
žilý člen výboru p. Eduard Baudyš, býv. soudní
vykouavatel v Hlinsku. Byla mu také při sobůzi
čestná vzpomínka. věnována. — Po úradé 0 zří
zení menštho jeviště pro výstupy a kuplety po
dával správu pokladničaí p. Václav Studený, Jed
nota má po zaplacení všech vydání 20 K jméní
ba hotovosti. — Na to zvolen nový výbor: Vidp.
kons. rada a děkan Aot. Vitvar jeat duchovním
rádcem, dp. Aat. Daležsl, kooperat r, zvolen před
sedou, vdp. Ant.GHolub, em. jíarář, jmístop*edsedou,

. Josef Hruša jednatelem, p. V.vStudený, ředitel
úru, pokladníkem. Ostatni členové výbora jsou

pp.: Josef Bukovský, Josef Drorský, Fr. Franoek,
knihovník, Václav Hemelík, Václav Srdínko, An
tonín Želísko. — Pak jednáno bylo o volbách a
usneseno oběžníkem edělit členům, kteří nebyli
valné hromadě přítomni, následující vyzvání: Dne
13. června odevzdají všickni katolicky smýšlející
voličové blasovací lístek se jménem: Josef Kva
smíčka, rolník v Bukovině w Černilova. Pracujte
od moře k muži a získávojte hlasy, sgitujte a
buďte živým zájmem pro naši dobrou věc. Ať ani
jediný našinse u volebního osudí neschází! Ať
žádný blus náš se nám nestratí!- A proto všichni
k volbám! Zdař Báb!

Udružení české mládeže křesťan.
sociální se nídiem v Hradci Králové
pořádá v pondělí svatodušní dae 5. června 1911
v Libranticích a Černilova národní lidovou alavaost.
Pořad: V 7 bod. ráno budíček. O půl 9. do půl
10. vítání epolků a hostí. O půl 10. průvod ke
kříži, kdež bude slavnostní kázání dp. Jana Lad.
Petráska, kaplana z Černilovo, načež mše avatá,
Rozchod. O půl 12. společný oběd v zahradě p.
Kurze. O půl 2. hod. odpol. seřadění spolků u
domu předsedy místní akopiny p. Fr. Prokše,
odkudž průvod po Libranticích do zahrady p.
Kurze, kdež koncert kapely černilovské. Mezi
koncertem promluví sl. Liduška Kosařova z Do
brašky na tbema: „Proč byla vybudována orga
niesace křesť. mládeže.“ Zábavoé podniky: Pošta,
rybolov, panáčkové divadlo, museum, zvěřinec,
tanec. Večer v 7 bodin věne ek v sále hostince

, Korze. Slavnost se koná za každého počasí.stupné do zahrady 40 hal., v předprodeji 30 b,
do věnečku jinoch 1 K, dívka 50b, do zábavních
podbiků po 10 h. Vetupenky v předprodeji u
předsedů a jedoatelů skupia. Přátelé ! Nejčetnější
účastí ukažme, že za necelý rok řady naše se
světšily, ukažme, že jsme mocni, že v kraji oašem
vítězí křest. socialismus! Ústřední výbor mládeže.
O kola, vosy a koně účastníků bude řádně po
staráno.

, doporučujeme tyto důležité spisy:

Ukoly sociální politiky
z péra Dr. Fr. Reyla. Cena 3 K.

Zpráva o V. všeobecném sjezdu ka
tolíků českoslovanských. v Hradci
Králové r. 1909.

Sestavil Dr. Fr. Reyl. (Celá řada vážných programo
vých řečí.) Cena 3 K.

Z domácnosti sociálních demokratů.

Sestavil J. Hradecký. Cena I. řady 16 hal., II. řady
16 bal., III. .řady 24 hal.

Svobodná škola.
Napeal Dr. Fr. Reyl. (ena B hal.

Slovo včas o právu volebním a ji
ných občanských právech ve státě.

Sepsal Fr. Navrátil. Cena 8 hal.

Dva letáky:

Odpovědi k otázkám agrárnických
kortešů..

Agrární čtyrlístek.
Cena velice příznivá a řídí se dle počtu objednaných

výtisků.

Cedule »Volební kancelář křest.
soc. nalezá se v místnostech .....«

Objednávky vyřídí

Biskapská. knibtiskáma v Hradci Král

Zprávy mistní a z kraje.
Generální vísitace a sv. biřmování

ve vikariátu trutnovském. Vpondělí Svatodušní
bude J. E. nejdp. biskup ve Starém Městě, v ú
terý 6. června v Marzoušovicích, 7. Června ve
středu odpočinek, večer vždy v Trutnově, ve
čtvrtek S. června Zlatá Onešuá. v pátek Ber
nartice, večer vždy v Bernarticích, v sobotu
Bernartice, v neděli a v pondělfidne 12. ( ivna
v Zacleči.



Městská rada dne 29. května.Na žádost
pp. F. Cbrudimského s J. Kieslicha provede se
na jich účet připojení domů 290 a 489 čp. na
městskou elektrovodnou síť. — Policejnímu úřadu
postoupen byl výnos, kterým bylo povoleno p.
Jos. Michálkovi přenesení koncesse vinárnické z
domu čp. 338 do domu čp. 489 v Jiříkově tř. —
Sprévě elektrárny bylo uloženo, by zastavila do
dávání proudu ibned těm konsumentům, kteří
účty za dodanou energii elektrickou ve lbůtě
jednoho měsíce nezapraví. — Projekt rozšíření
břbitova Novohradeckého předloží se politickému
úřadu ke schválení. —| Sdělí se s p. Václavem
Michálkem, že stížnost jeho ve věci odstranění
zřízené jím bez povolení střechy na dřevěné slou
pové konstrukci na dvoře domu čp. 83., byla
okresním výborem zamítnuta. — Podá se žádost,
by pí Anna Tichá, vdova po hostinském Václavu
Tichém, mobla provozovati živnost hostinskou a
výčepnickou v obec. domě čp. B8g na Svatojan
ském náměstí, — Jedna žádost na mimořádnou
podporu byla zamítnuta, jedna fádná podpora
byla zvýšena, jedna nově udělena.

Matiční národní slavmest koná se v
neděli dne 11. června t. r. Zabájena bude dopo
ledním promenádním koncertem v sadech ve městě,
odpoledne pak v sadech na Střejnici uspořádána
bude slavnost sama. Při slavnosti účinkuje reno
movaná civ. hudba Holubova s Holic.

Dar. K uctění památky zesnulé bývalé své
spolužákyně Emilie Plentové zaslala III. tř. mě
šťanské školy dívčí v Hradci Králové 10 K soh
Zemské komisi pro ochranu dětí a péči o mládež

Posice Drtinovy kandidatery jest
baštou perníkovou, slabou tak, že »Úas« chytá
se všech stébel, aby porážka Masarykovy strany
nebyla příliš truchlivá. Jen. si čtěte cholerické
výkřiky »Času= a seznáte po dobrém uvážení, že

tak zaznívá yh labutí. Obrovský počet zdarmazaslaných «
korábu. Jeden živnostník si nevšiml, že tentokráte
sČase mu dochází zderma; tím méně věřil té
štědrosti, když si vzpomněl, jak se před několika
lety mluvilo o čtvrtmillionovém dluhu »Časus,
Proto jedno číslo vrátil. Ale z pražské admini
strace došel mu list: »Velectěný Panel V čas
voleb zasíláme Vám adarma »Čase a protož ne
račte jej vraceli a račte jej laskavě vyvěsit“ Ale
ani tato námaha neprospěje, protože živnostnictvo
už dobře zná Drtinovu shorlivou starost o živ=
nostnictvo« z blízka.

Hymox. Pan Rich. Jul. Russ, c. k. poručík
11, zeměbraneckého pěš. pluku v Jičíně (syn zdej
šího p. c. k. dvorního fotografa) a slečna Olga
Havelková budou dne 6. t. m. 0- 11. hod. dop.
církevně oddáni v chrámu Páně sv. Ducha.

Pohřeb + dp. katechety Fr. Kvíčery ko
nal se dne 29. t. m. z Hubilesa na čibuzský hřbi
tov. Kondukt vedl vsdp. vikář J. Seidl, Nad rakví
v kostele promluvil vdp. farář čibuzský Fr. Jeřá
bek. Nato sloužil reguiem vadp. Seidl s assistencí;
vykropil mrtvolu a na hřbitově nad otevřeným hro
bem věnoval zesnulému vřelou vzpomínku. Úča
stenství bylo obrovské. Dostavilo se 26 kněží
(mezí nimiž 6 kollegů zesnulého), c. k. okres. in=
spektor z Král. Dvora s imposantním počtem žá
kyň, celý učitel. sbor smiřický a skoro všichoi
eprávcové okolních škol. I účast jiných přátel a
ctitelů zesnulého byla veliká. A tak projevena
manifestačním způsobem vřelé soustrast nad od
chodem zdárného pracovníka na vinici Páně. Od
počívej v pokoji!

Voličům 45. okresu. Náš p. kandidát
p. Josef Kvasnička jest zaslonžilým starostou.
Hospodářství má pěkné proto, že místo huba
ření sám přikládá upracovanou ruku k těžké
práci polní. A přece byl od agrárníků hanoben
odporným způsobem. Místo slíbeného odvolání
lhou o něm agrárníci dále. Nic se jim však
úskoky nedaří. Proto se vybila jejich zášť na
veřejné schůzi ve Všestarech kousavou poznám
kou, že prý nemá každý štěstí, aby se bohatě
oženil. Z toho je viděti, k jakému boji agrár
níci sahají. Ovšem agrárník, který místo práce
polní obstarává štvanice proti jiným rolníkům
a který se pro svou neobratnost a marnotrat
nost zadluží, nemůže se oženit s bohatou ne
věstou, protože by i ženino jmění přišlo brzy
na buben. Takové existence se žení aspoň se
stranou agrární. Tam kyne za agitaci věno ve
lice tučné. A nejlíp se má takový agrárník,
který se ožení s bankou „Slavií.“ Dle sdělení
samého Práška agrárník Mašek tam dostává
0000 K ročně za to, že jednou týdně do banky
dochází. Takové agrární práci a námaze ovšem
ještě p. Kvasnička nerozumí. Myslí si totiž, že

slovo agrárník, zemědělec jest ve spojení seslovem pole, s obděláváním půdy. ikdy se
neobohatil dietami, dokazuje tělesnou prací,
že mimo „rolníky“ pražské, „pracující“ na
dlažbě pražských ulio podrážkami, jest potřebí

rolníků, kteří něco dělají na poli. Pan
Kvasnička se již zúčastnil celé řady veřejných
sohůzí a všude získává vřelé sympatie rolní
nictva a dělolotva. Proto rolníci, kteří jsou na
svůj stav a práci hrdí, napíší na svůj hlaso
vací lístek: Josef Kvasnička, rolník a starosta
v Bukovině u Černilova.

Schůze Srdinkovy jsouvelice
smutné. Většinou konají se dův sa účasti
lidí, kteří by se spočítali na prstech dvou ru
kou. A mezi těmi lidmi bývá ještě větší díl
nevoličů. Pan Srdínko přijede na př. v 8 b. ráno
do některé vesnice, kdeš na něho čeká v hos
tinci neb i privátním domě 10—16 jeho agr.
voličů. Tam jim poví své záležitosti, by je
povzbadil k čilosti volební pro sebe a jede
do jiné vesnice, kdeš to dělá zrovna tak. Ozná
mení veřejné a pozvání ktěmto schůzím ne
bývá, takže ani agrárníci všichni místoí opří
chodu p. Srdínky nevědí. Političtí odpůroové

nepřijdou téměř nikde za p. Srdínkem, a kdyžnáhodou se o jeho volební řečiv místě dově
děli a do ní dostavili, uemají příležitosti
s p. kandidátem agrárním řádně ci podebato
vati, jelikož p. Srdínko uúkszoje bodinky, že
v tu a v tachvíli „masí“ býti již zase v jiné
vegnici. Na nejvýše zůstane na debatu za p.
Srdínku některý místní důvěrník; aleto ovšem
šádnému odpůrci p. Srdínky nestačí, proto bývá
brzo po řeči. Nepravíme, že p. Srdinko ne
koná žádných vořejzých schůzí, — koná je táš
— na příklad v neděli se řezal ve Svinárkách
s p. Novotným (socialistou) a s p. Valterou
(kř. sociálem), ale většinou jen vesnice objíždí
a veřejným schůzím se vyhýbá. Btoupenci p.
Srdínkovi, pp. Vinař, Voženílek (aení vůbec
voličem !) a red. Gebauer, lámou kopí na ve
řejných echůsich za starého pána, jenž v době
takové volební bitvy bývá na schůzi jiné, kdež
ovšem nebespečenství pravidelně bývá meoší,
poněvadž tam protivné strany nemívají svých
předáků, a na nevyčkolené stoupénce pan Sr.
spíše vystačí. Ale odpůrcové agrárníkům
se vysmívají, pravice: „Máte statečného kan
didáta, bojoje s vámi nejraději a skoro při u
zavřených dveřích! Postavte ho tváří tvář do
boje a řečníky oašimi a uvidíte, jak pochodí!“
Tohoto týdne byl ku př. p. Srdínko za jediný
den na těchto voličských schůzích: Věkoše,
Poachov, Piletice, Slatina, Divec, Librantice.
Je to jistě namabavá práce pro staršího pána,
ale kandidátní voličské schůze to nejsou, nýbrě

jen přsteeké schůzky družiny atrany agrární.— Dne31. května uspořádal p. Srdínko vo
lební schůzí v 8 hodín ráno na Novém Hradci
sa účasti 19 lidí. Jak dlouko echůse trvala a
byla-li debata, to posouditi lze z toho, že již
o půl 11. hod. ráno měl sohůzi ve Střebši.
Kdyby to byl nováček, nedivilí bychom se.
Ale starý parlamentárník, který ee už mohl
tolik přiočit, má přece projeviti větší stateč
nost k veřejné obraně.

Kdo také Práška degradoval. Prášekve
svém zaslánu předsedovi výk. výboru strany agrár
ní vysvětluje, jakým umělým, předem promybleným
manévrem byl „odkráglován.“ Mimo jiné dí:
Můžeš stále říkati, že všechny Tvé machinace

byly jednomyslné schváleny korporacemi, ale pi
věs nám, kdo byl ortelu přítomen a jaký počet
členů? Mueil bys doznati, še výkonný výbor ne
byl ani k usnášení kompetentní, musil bye dále
doznati, že po obšalobé Tebou nřednesené byl dán
členem výkonného výboru p. Srdínkem návrh na
ukončení debaty, která vůbec ami nezačala, a tento
návrh byl, jak jsi konstatoval, přijat a Prášek vy
loučen.“ — Z parlsmentní činnosti Srdíakovy vůbec
jsou nejsnámější „návrhy na konec debaty.“ Pan
Srdínko už v tomto odboru parlamentního umění
tak znamenitě se vycvičil, že byl přibrán k vy
pikající produkci při eoudu nad Práškem, Vyvi
nol trochu chvatnou horlivost; vědyť avůj stati
stický úkol provedl dříve, než debata započala a
než tedy bylo potřebí na něho mrknouti. Ale
přece dobře pochodil, protože — úspěšný výsle
dek byl už předem po pečlivé úradě zejištěn.
Teď by ovšem potřebovali agrárníci, aby čaroděj.
Srdínko kouzelným proutkem učinil ještě konec
debatě Práškově. Leč p. Srdínko prý nyní, co
Hšská rada nezasedá, vyšel poněkud z prakse,
tak že by úspěch nebyl zaručen.

Processí ma berk. V pondělísvato
dušní dne 5. června uzapřímnirého počasí vypra
veno bude processí na Rožšberk s Mariánského
chrámu o půl 3. hod. odpol. Prosí se o hojnou
účast věřících a o vypravení drušiček.

Bezplatný kurs © strojním obrá
bění dřeva uspořádán bude přiměstském prů
myslovém museu v Hradci Králové v době od 13.
června do 14. července 1911. Vyučováno bndo
p. inž. Fr. Vostárkem Skrát v týdnu po 2 hodi
nách od 7—9 bod večer a sice v pondělí, ve
středu a ve čtvrtek. Účastníci kursu obdrží veškeré
obrazce, přednesený obsah přednášky doplňující,
sdarma. Rosvrh látky učební: Motory ku pohona
obráběcích strojů, náklady sařisovací a udržovací.
Pohon jednotlivý i akupinový. Zařísemí « udršo
vání tranamisse. Nástroje, jich výroba a udršo
vání. Obráběcí stroje. Volba,umístění a montáš.
Pily, stroje hoblovací, lisovací a vrtací, dlabací.
Soustruhy. Stroje k výrobě dýh, řesání čepů, o
hýbání dřeva a j. Spotřeba síly. Zařízení k su
šení dříví.Odstraňování odpadků s dílen. Ochranná

opatření proti úrazům. Zákonnépředp ochranné.Vycházky do čelnějších závodů. hlášky do
kursu, řádně vyplačné, přijímá správa musea do
10. června 1911. Kurs přístupný jest všem pří
olušníkům živností dřevospracujících.

První letní zábavu „spojenou coun
hradním koncortom“ v pondělíavato
došaí dms 5. června 1911. Odbněka c. k. pošt. «
talegr. sHzenců pro královatví Ceské se sídlem
v HradciKrálové. V nově upravených aadech s
v sále dělnického domu na „Střelnici“. V případě

nepříznívého počasí odbývá se koncert neni desv sále. P m: Dopoledne o 10 hod. koulení
o ceny v kůíželky. Odpoledne ve 2 bod. na místě
koncert kepely pana Čosenka osobním Hzoaím.
Poštu a telefon obstarají skuteční pošt. a telegr.
aříxenci sa spolaáčinkování dam k úplná spoko
Jenosti ct. obecenstva. Tombola. Házení do terče
o ceny. Tanec v sále o 4 hod. odpol. a jiné a jiné
atrakce. Vatupenky v předprodeji Ise obdržetí
v blavní trafice pana ka, jakož i a všech
pánů listonošů a sřízenců poštovních, v předpro
deji osoba 90 bal., rodios 60 hal., vojsko a stu
denti 20 bal. U pokladny osoba 40 bal., rodina
tříčlenná 80 hal. vojsko a stadenti 30 hal. O sá
bava a pohodli ct. obecenstva bude všestranně
postaráno. Člstý výnos ve prospěch onem>cnělých
členů, jakož i vdov a sirotků p: semřelých
členech.

Hudební a pěvecká prodakee. C.
a k. místodržitelstvím koncess. pěvecko-hudební
škola Ludvíka Knepra a klavírní škola Ferdin.
Knepra pořádají dne 10. června 1911 ve dvoraně
Adalbertina žákovskou produkci. Začátek ve dvě
hod. odp. Vstup volný.

Zálošna v Hradci Králové založila
na památku svého 2bletého trvání v r. 1887
nadaci pro nejstaršího, zchudlého a bezúhon
ného člena svého mužského i ženského pohlaví;
pětiprocentní výnos z kapitálu K2.000 —, tedy
K 100— bude udělen výborem Záložny dne
6. července t. r. Žádosti podány buďtež do 30.
června t. I.

Z odboru Ú. MŠ Při úřednickévoličaké
echůsi, pořádané předešlý týden v „Živnost. čte
nářské jednotě“, vybrali pp. prof. Rejthárek a
ing. Vacek K 19-21 mesi účastníky co dobrovolné
sčítací poplatky vefiprospěch Ú M. Š.

Voličské schůze dra Beyla. Jakkoliv
naše strana křestansko-sooiální neprovozuje lo
mosné volební manóvry u nekonečnými marnými
debatemi, pořádá přece katolický kandidát pilně
schůze, které svým klidným průbéhem vystihují
náležité důležitý význam shromáždění, která mají
pořádáti voličové před říšskými volbami. Kandi
dát náš ve echůsích rozvinaje lapidárními rysy
křesťansko-sociální program, usiluje o poučení s
obhájení vlastních programových zásad, vybýbaje
se všem útokům na drubé politické strany a kan
didáty, protože mu nejde o překotné přebarvování
lídi jiného emýšlení, nýbrž pouze o 8organisování
katolických voličů k manif:stačnímu projevu po
četné slly hlasováním pro katolického poslance.
Dr. Reyl pořádal v neděli dne 21. května večer
schůzi v Novém Městě n. M. za četné účasti vo
ličetva, které jednoblasné schválilo jeho kandida
turu. Ve čtvrtek dne 25. května pořádal odpoledno
schůzi v Kostelci n. O. a večer schůzi v Týništi.
Jestliže schůze « Kostelci imponovala velikou
účastí výhradně jen organinovaných katolíků, u
spokojovala schůse v Týništi zdárným klidným
průběhem, ačkoliv dosti snačná část posluchačů
byla s jiných politických táborů. Tím podán důkaz,
že náš kandidát dovede náležitým taktem obhajo
vati svůj program, aniž by přitom musil soižovati
s odsazovati druhé etraoy. V nedělí dne 28. květns
konána schůze voličská v Dobrušce se značné ú
časti přívrženců strany, kde došlo také ku krátké
debatě, při níž kandidát náš stanovisko své zda
file obhájil. V týž den večer uspořádána schůze
v Opočně za značné účasti voličstva namnoze ka
tolického. Schůze dra Reyla dějí se beze všeho
lomozu a zbytečného přemlouvání voličů jinak
emýšlejících. Dr. Reyl osvědčil před 4 roky ve
veřejných schůzích před četnými svými odpůrci,
že je pobotovým a břitkým řečníkem, nemusí si
dobývati teprv fečnických ostruh ve veřejných
Šarvátkách a proto pořádá schůze rázu důvěr
ného, ač se přístup ke echůzi povolí každému,
kdo předem jiš nevylučuje slušné chování.
Dnes ve volebním okrese královéhradeckém je
téměř veškeré voličstvo rozvratveno v některé ur
ganisaci a má dosti uřetelné uvědomnění o své
příslušnosti k některé politické straně, proto 0
avědčují se nejlépe důvěrné schůze voličekéh při
puštěním širší veřejnosti a « vyloučením notoric
kých křiklonnů, kteří svými neomalenými pro

jevy snižují úroveň voličských schůzí. Ten je důvod, proč dr. Reyl k přání svých voličů pofádá
důvěrné schůse pro své stonpence a proto je
zcela mylsým uábled „Ratibora“, jenž důvěrný
ráz schůzí prohlašuje za nějakou úslabu mlado
české kandidatuře. Katolici v okrese našem jdou
svou cestou, na kterou byli satlačení stranickým
fenatiemem nepřátel katolicismu, aby ukázali, že
sen,prof. Drtiny o povalení „Říma“ neuskuteční
se úmi při těchto volbách ani při žádné budoucí.
Naopak my jiš nyní dokážeme, že najatcům vel
kožidovského kapitálu lze jemom spojenými silami
čČeliti.Jestliže se nesmělo s klerikáli před 4 roky

vyiodnávati a jestliže letos by podpora „klerilkálů“,přísně utajená, byla velmi milou ataké velmi
bnou, badoa v příští volební kampani kato
voličové ve zřejmém kompromisu po boku



"tovaoceanýchSpojeoců. Does hádají se pokrokáři-6 Nberáli o to, kdo vlastně nám dopomohl do
-sedla. Obě strany nořady se přiznaly, že jejich
pochybená taktika měla právě opáčný výsledek,
ale obě skutečnost musí uznati. Náe ani porse

„Imce ani velkopanské pohrdání. nevyhubí a 13.
červaa dokážeme blasováním pro dra Reyla, še
nás stále přibývá. Zdař Bůh!

Povýšení. Od jeho Veličenstvapropůj
-čen prvnímu stát sástapci p. J.Kattelwas
oherovís promípatímpoplatkůtitalshodnost
dvor. rady.

Divadlo sdružených měst. Vestředu
„předredenoIbsenovo cherakterní drama „Paní
« námoří.“ Tato hra, zpracovaná s hlubokou
psychologickou analysou, pojata byla od inter
pretů celkem správně, tak Ze uchrvacovala 0
becenstvo svou mohutností a přirozeným spů
dem děje. Přece všuk daševní pochod Ellidia,
braničící e bysterií, měl býti tlumočen nená
blou gradací dle přibývajících strastných o
kolnosti v jednotlivých dějstvích. Jestliže pey
obický rozvrat vyvrcholí předem, pak ztrácí
v dalších článcích děje na příslušné působoosti.
Doktor 'Weogel měl si počínati při vzrušojí
cích scénách šivěji. Režie byla dobrá, leč me
morování úloh nebylo nejpečlivější.

Pro volební dobu
odporučujeme “U8

Th. Dra Fr. Reyla

„Úkoly sociální
politiky.“

Výborseu informační knihu, která na 820
stranách podává jasný přehled o povinno
stech a úkolech zdravé politiky lidové. Je
to vhodná příručka pro naše řečníky, sgi
tátory, stoupence a pro všecky, kteří chtějí
Boznati snahy křesťansko-sociálních politiků
© pravém ovětle bez stranického překru

cování. Cena 3 K franco.

"Objednávky přijímá

'Blekupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

K projektované reformé zdejšího
Jyeen. Na základě $ 19. tisk. zákona zasílé
vám učitelský obor resp. řiditeletví zdejšího
měst. dívčího lycea tuto úředníoprava: „Není
pravde, že šákyně zdejšího lycea četly při
mši av. dne já května noviny, pravdou jest,
jak vyšetřováním bylo zjištěno, že žádná s dí
vek v uvedený den novin v kostele neměla a
nečetle.“

Generální visitace v Truteaově. V
"neděli dne 21. května Trutnov chystal se s na
'piatou nedočkavostí přivítati nejdp. biskupa
'Dr. Jos. Doubravu. Konečně k b. hod. četné
pozdravné výstřely a jásavý hlahol zvonů o
známily městu příchod Bisk, Milosti. Ulice zdo
bené hojnými prapory byly zaplaveny širokými
proudy lidu, čítajícího na tisíce hlav. Od ná
"draží až po kostel stály ve vzorných řadách
přečetnéspolky s prapory, studentstvo se svými
profeasory a žactvo škol obecných a měšťan
ských se všemi učitel. Jejich středem zvolna

B nejdp. biskup, provázen jsa pp. c. k. okr.hejtmanem Schěpferem, který Jeho Exo. hned
na nádraží pozdravil, purkmistrem Rauchem a
„aroiděkanem Tschertnerem. U radnice, kde če
kalo duchovenstvo, městská rada a všecko ú

„fedniotvo, přivítal jeho Excell. jménem města
p purkmistr, jménem celékolátnry vdp.arciděkan
a jménem školní mládeže dvě družičky, jež
podaly nádhernou kyticí; dále přivítal arcipa.
stýře za českou školu pan říd. učitel Vepřek.
Z araiděkanství ubíral se vrchní pastýř s du
chovenstvem do ohrámu. Bylo již k 6. h. odp.
Srým milým zjevem a lahodou vzletných slov,
jež promlouvá J. Exoellence poprvé od oltáře
k lidu, plnícímu rozsáhlé prostory chrámové
do posledního místečka, získává si rázem srdce
všech. Nedůvěřivost k čes. biskupu mizí a
mění se v dětinnou přitulnost, pohrdání v úctu,
podiv a lásku, jež den ze dne roste, jak vidět
ma těch stále rostoucích zástupech, jež denně

iní chrám, aby poslouchaly vzácné promluvy
Pohonadšeného biskupa, přijaly svaté biřmo
vání a apoštolské požehnání. A 00 ještě zjed
nalo sympatie Trutnovanů velkému biskupu,

P jeho naprostá spravedlnost a nedílná láskaoběma národnostem. Nadšeně káže německy
a bifmuje v arciděk. chrámu, tak jak nadšeně
a s láskou česky káže a biřmujev kapli české;
navštěvuje a koná zkoušku náboženskou ve

školách něm. právě tak jako v obecné škole
české. Jistě, že menšina zdejší nezapomene
nikdy těch drahých okamžiků, když v úterý
23. května zavítal poprvé vrohní pastýř do
české kaple, by zde udělil sv. biřmování škol.
mládeží. Na prahu malé svatyně pozdravil česky
nejd. arcipastýře vldp. aroiděkan, po té při
měřenou řečí místní kaplan. jenž obstarává
české bohoslužby, jménem české bosody a Čechů
trutnovskýchvůbec p. Štanol a na konec jmé
nem školních biřmovanoů dvě družičky s ky
tio. — Na všecky promluvy p. biskup krásně
odpověděl, Čechy zde shromážděné až k slzám
dojaté potěšil, povzbudil a ujistil, že blízká je
doba, kdy z tohoto provisoria české bohoslužby
převedeny budou do nového důstojného chrá
mu, jehož plány jsou již hotovy. — Natov dapli
důstojně upravené, květinami zdobené kázal
duší zanícenou k lidu zde až do mdlob se tí
snícímu, obětoval jako velekněz nejdražší oběť,
biřmoval, zase kázal a lidu žebnal. V neděli
pak 28. května konala Bisk. Milost v téže kapli
odpolední pobožnost: litanií a požehnání s Nej
sv. svátostí oltářní; po té kázal a bifmoval
dospělé za zpěvu písní „Bože, cos ráčil“, a
„Svatý Václave“, jež daly podnět ku slavné
závěreční promlavě. — Ta sta čes. věříofoh,
kteří nejen při příchodu do Trutnova s o
statním obyvatelstvem Jeho Exc. vítali. ale
zvláště pak ještě v české kapli — a ta sta
věřících německé národnosti, kteří při zprávě
úřední, že p. biskup bude biřmovati a kázati
v české kapli, nedali na jero nejmenšího od
poru a nevole, jsou svědkem, že lživá je zpráva,
jež prošla některými listy agrárními a někte
rýmí listy něm., že biskup královéhradecký ne
kázal v Trutnově česky. — Dále je tendenční
lež, že by byl odepřel česky kázati v araiděk.
ohrámu. Neodepřel, poněvadž neměl komu; ne
žádal totiž toho ani člověk, jehož snad pova
žuječes. veřejnostza vůdce menšiny, ani žádný
spolek český, a naopak také nežádal p. biskupa
ani purkmistr města, ani žádný něm. spolek,
aby v arciděkanském chrámu Páně nekázal
česky. Poněvadž je zde místnost, kde se věřící
lid schází k čes bohoslužbám, samo sebou se

udíleti také sv biřmování,jak je tomu všude.Naopak, kdyby byl Bisk. Milostkapli českou
jgnoroval, jistě že by byli nespokojeni a roz
trpčeni ti, pro něž čes. kaple je určena. Takto
jsou snad nespokojeni jen ti, kteří zdejšímu men
šinovému životu vůbec neroznmějí, anebo ti,
jimž se jedná stůj oo stůj křiklounstvím po
škoditi zájmy menšiny a čpst slavného bisku

„ Že Jeho Excellence v české kapli boho
služby konal, tím se dostalo zdejším českým
bohoslužbám nového vyššího potvrzení, za čež
menšina zdejší je neskonale vděčna a šťastna
a volá vroucně k Všemohoucímu: „Bože, za
chovej nám ještě dlouhá léta velkého biskupa
Dr. Josefa Doubravu'“

Třebechovice. O nedělníschůzisenámsdě
loje z Třebechovic: Referát, který o schůzi při
náší úterní „Čan“, je tendenční. Drtina a jeho
panoš dr. Albert pootivě se přičinili, aby schůze
byla bouřlivou. Jestliže dr. Soukup nabízí sou
druhům „továrny, trůny a příbor u matky přírody“,
Drtina budil laskominy na kráwovatví Schwarzen
berské, které prý jest vinno bídou jižolch Čech.
Edyby bylo vhodným způsobem vyviestněno, co by
to bylo půdy! Šlechtu naprosto odsoudil a litoval,
že vůbec existuje v národě českém. Dr. Albert
vášnivé a s divými posuňky Be boal na nepří
tomného Schwarzenberga. „Národ by se měl po
bouřiti, knížete Schwarrenberka vyvrhnout z ná
roda“ atd. křičel dále ve avém fanatigmu dr. Albert
za bouřlivých projevů „lida“. — Takhle se vzdě
lává lid. Ani jeden pokrokář však neřekli, že
Schwarzenberg náleží politickým smýšlením straně
agrární.

Voličské sehůzo v Třebechovicich.
V neděli ráno 28. května konal u nás svoji schůzi
oc. dem. kandidát p. Chalupa sa dostatečného
počtu účastníků. Mluvil celkem umírněné. Kandi
daturu svoji osnadil za čistě stavovskou, úřed
nickou, stoje na soc. dem. programu, který vy
světluje. Živnostakům měla by se po způsobu
rolníků také udělovatí nousová akce. Učitelům
třeba zvýšiti platy a má če jim doatati dalšího
vsdělání při universitě. Náboženství má požívati
ochrany, je však pro civilní uňatek a zlaicisování
školy. Státoprávní ohražení a-cialistů stalo se je
dině « dův.dů, še se prohlášením státoprávním
státnímu právu nepomůže (!). Sokolatví má svůj
VEOrpo německém tarnératví, odkudě vlastně vzalo
svůj počátek, — Sohůzi zakončil předseda p. Hladík
ostrým odazuzevím národních sociálů, které osnačil
co srádce a ničitele místních dělnických — najmě
zámečnických organisací. Odpoledne aato konala
se schůze městekou radou a pozváni veškeří kan
didátí. Dle pravdy byla to však svolaná voličaká
sobůže dr. Drtiny — jak ostatně dosti nešikovně
prozradil „Ratibor“. Městská rada totiž dávno ve
řejně problásíla se pro dr. Drtinu a že svolávala
vebkeré kandidáty, mutno osnačiti za čin pokro
kářekého klerikaliama. Dostavil se dr. Franta,
Drtiba a Chalupa. K návrhu bistoricko-neúnavného
navrhovatele zvoleno předsednictvo a v něm opět

. Hladík (6 v případné kritice národních
sociálů Byl atodnieěje «..). Schůze byla velice
bouřlivou a dr. Drtina s pověstným, tentokráte
nikoli plačtivým, ale demagogicko komickým dr.
Albertem k tomu platně přispěli. Kdo z galerie
pohlížel na to smutné divadlo, které se dole v sále
obdas odehrávalo a ne časté intervenování před
sedy, divil ne, že nedošlo k násilnostem. Dr. Dr
tins věak umí vychovávati lid! Výroky jako : „Aby
se pámba nehněval — hradečtí kanovníci, aby
neměli málo, tak jito stát přidává po tisloovce, a
cofrantiškánům, kapocínům, jesuitům a biskupům I“
a zmíoka o Kramáfovi vyvolávákvěty výkřiků
jiko: „Hanba, ať zhyne! Faj!atd“ — Tvrdíme,
že vuc. dem. kandidát takhle r úrovně elušnosti
nikdy nenestoupil a vášně jistého drabu publika
nebadil jako uusversitol professor Drtina, apoštol
vylší mravnosti. — Dal se svým temperamentem
tak unésti, že v jednom dechu házel miliony,
které stát prý dává poněměnjícím uršulinkám ka
pocísům, františkáuům atd., až bo kdosi ze středu
shromáždění hlasitě opravil, a tak z m.lionů udělal
jenom tisice. Dlačno konstatovati, že se dr. Drtins
také ohradil proti sprostým výkřikům, ale ohražení
jeho mé cenu velmi pochybnou. — Dr. Franta
v řeči své dal výrazu, v jakém se to ocitl pro
středí a svou programovou řečí na soudné lidi
učinil velice dobrý dojem. V onom chaosa zapadla
i řeč prof. Filipa, který líčil výhody poměrného
saatouponí, což je ostatně ideálem naší strany.
Soc. dem. Beneš lákal živnostnictvo pod 89c. dem.
střechu a mezi jiným prohlávil, že živnostoictvu
nejsou platny žádné subvence a nouzové akce —
tedy mluvil krontra, v čem viděl do jisté míry spásu
ve své kandidátní řeči soc. dem. Chalupa, který
mlavil první. Mimo to mluvila ještě celá řada
fetníků. A zejména velice účinně tajemník savo
bodomyslné strany Sls, který prof. Drtioa a jeho
chvalořečníky nemilosrdně poeuchal. — Na konec
schůzeredaktor „Času“ p. Dašek (hlas: C)je to
sa lokaje? odpověď: Mlč, to je red. „Času“ !)
líčil svou historii týnišťskou, kde to šlo, jak známo,
až na řeč o fackách. Proč to vypravoval? Snad
kdo to nověděl, aby ae to dozvěděl. Facit celé
schůze? Ubobý!

Nechanice. Obrásky v kaleidoskopu vo
lebním se střídají. Dae 25. t. m. představil se
kandidát strany soc. demokratické soudrab Cha
lopa. Na první pohled ee poznalo, že není sou
drabem od píky. V kandidátní řeči jeho sfejmě
odráží se, jak strana 800. dem. vo svých poža
davcích slevuje. Mýlil by se, kdo by myslil, že
tak činí z upřímnosti. To se dělá pouze z nouze;
jest před vojbami — a proto opatrně. Báda by
6e ujímala slovy chudých. To však does nemůže
stačiti, Potřebí to dokázati skotky. Ty váak jim
dodnes chybí. Soc. demokraté ctí každé nábožen
ství — třeba turecké a váží si lidí, kteří dle ného
také žijí Pouze pro katolíky mají posměšné slovo
klerikál Obtějí rozlaku cirlrve od státo. Tim snad
by pomohli lidu. Ovšem še pomohli, ale k pla
cení. Potom prý by ai lidé víry vážili, at by 9i na ni
platili. (Proč se tedy právé radý tisk zlobí, je
útliže aami katolíci mezi obou si vybírají na ko
stelní potřeby ?) Proto již předem radí soudrahům
k vystoupení z církve, abyse tím ryhauli placeni.
Zrovoa tak mělo ee to u nás se hřbitovem. Dobrá,
levná a osvědčená věc se srušila a nyní stavíme
za muoho penée novou, které si pak musíme vážit,
poněvadě bude drahá. Malou útéchou bude pro
nás, že bude hřbitov červený a bílý, tedy národní.
Jan kdyby ten národ měl chuť za tu zeď si
lehnout, aby se mohlo o něm říci konečné: „Ty
mrtvý, lež a novstávej, Pán Bůh ti váčný pokoj
dej !“ Proto naši pokrokáři začínají se o náš
hřbitov zajímat a shánéjí se po hrobnoíkovi, aby
tu mrtvola již mohl zaházet. Bohudík přicházejí
však již naši buditelé a jako v dobách josefin
ských badí ten národ ze smrtelných mrákot k no
vému životu. Dále jsou pro volnou iuterkonfesio
nelní úkolu. Pan kandidát praví, že jest to nelo
gické, když učitel i kněz každý učí a vykládá
jioak. Zoela souhlasíme. Z tobo důvodu staví naši
evangelíci i israelité ókoly konfosioneloi, aby své
nejdražší (totiž děti) nemuseli avěřit učiteli ji
ného vyanání aaeb docela nevěrci. Zapomněl udati,
kde by se měly děti náboženství učít a kdy, snad
re věku 14 a i5 Jet? Tím jistě by zasdle jejich
rozumu hmotné pomohli lidu! Koranou všeho byla
by reforma manželského práva. To by bylo aoadů,
ze kterých by se měli židovští advokáti dobře|
Pan kandidát představoval ee jako kandidát ma
lébo úřednictva. tedy jako kandidát stavovaký.
Vyavětlojeme si tím, že goc. demokracie jako
vtrana třídní, dělnická byla by o sobě sama slabé,
aby ae nějakéno positivaího výsledku dodělala.
Proto po způsobu strany národ. sociální roztahuje
síté, aby nějaké hlasy ještě ulovile v kruzích
mimodělnických. Proto také věnoval dloubý kus
řeči stavu živnostenskému. Zvláštní, co oyní stav
tivnostenský má přátel a dobrodinců! Zapomíná
se však při tom na historka, jak jeden člověk
modlil se takto: „Chraů mae, o Bože, před ta
kovými přáteli, před nepřáteli ubráním ae již sám.“
Vývody delegáta mladočeského byly trochu alabé
i Bárodně-sociáloího. Patrně tohoto opravdového

e trochu podceňují. Trochu živosti způsobil
Jiný cizí volič živaostník, který bleděl namluvit,
de živnostník může být dobře ve straně soc. de
mokratické, že mn to netoliko neškodí, ulé i pro



upívá. Schásí ma sz toho bespocbyby akušenost.
Praví, še ani jedna strana pro šivaostaletvo sic
neudělalaa kdo říkáamo,še lže aše se lhalo
tak. až voličatvo se smíchem táše se jako drahdy
Pilát: „Oo je pravda a kdo má pravdu ?“ Někteří
se docela zraříkají, že do rchůzí již nepůjdou, še
ei dělejí tam « voličů zcela vyloženě blázny.

Jak bojovalE Srdínko proti velikému vlíva cizího volkokapitaljemu.
V posledním čísle bájí „Hlasy Venkova“ agrár
ního kaadidáta 45. voleb. okresu p. Srdínku proti
výtce jemu námi učiněné, že nozaglal se jsko
člen c. k. okresní školní rady českého kněze, pro
pásledovaného německým kapitálem pro hájení
české půdy a malorolníků našich. Ač jsme ne
jmenovali ani osoby ani obce, přece obhájce páně
Srdinkův pochopil, o kobo se jedná a jmecuje
p. faráře dobřenického plným jménem. Odvrací
od p. Srdínky pozornost a chlubí Be, že p. po
slanec Vinař má zásluho, še spor 8 obecními po
zemky dopadl pro domkáře vítězně. Již dávno
víme, že p. zemský poslenec Viosř v této věci

projevil větší pommění pro obranu spravedlivých zájmů českého drobného lidu než p. Srdíoko.
Uchotně na patřičných místech zakročil, ale bez
své viny přišel pozdě, když už věc byla na zá
kladě listinného materiálu namáhavé p. farářem
Novákem aebraného rozhodauta. Proto plně a
spravedlivě uznáváme dobrou vůli s ochotu p. sem.
posl. Vinaře, byť i do jiného politického tábora
patřil. Jinak však jednal p. Srdínko v okresní
školní radě. Ač byl o původci a příčinách i prů
běbu „škorpení“ p. faráře Nováka v místní školní
radě dostatečně poučen, nezastal se přonásledu
vaného p. faráře nijak. Přidal se na strana těch,
kteří nad p. tiditelem Erlbekem, říd. učitelem
p. Plčem a předsedou p. Holuem drží ochrannou
ruka. Aby nemosili dát faráři za pravdu, vymy
alili si frási, še by pro škorpení dobřenického fa
ráře musila býti zřísena expositura. Kdyby byla
c. k. okr. školní rada hned prvou stíšnost řádné
vyšetřila a pončila protivníky p. farářovy, aby
nezatahovali do místoí školní rady věci, které tam
nepatří, aby sachovávali vůči p. faráři mezi vadě
lenými lidmi povinný takt, aby nezamičovali
v protokole místoí školní rady, co psu farář na
svou obranu a na obranu svóbo kaplana uváděl,
býval by pokoj. K návrbu p. ředitele Erlbeka
měla býti podána k okr. školní radě stížnost pro
tělesné potrestání chlapce, který hrubě kněze u
razil. Pan řiditel v době, kdy dával ve své to
várně před biskupskou visitací podpisovati avým
dělníkům petici proti panu faráři, ohtěl v místní
školní radě „usadit“ aspoň p. kaplana, když
Ba p. feráře ničeho nevěděl; čekal, že naši
kněží poběhnou úpěnlivé prosit o milost jako
svého času pan řídící, když pan řiditel proti
němu vyvolal stížnost místní školní rady pro
školní uhlí. Protifarářaký trojepolek, vida, že c. k.
okr. Školní rada mlčí, dostával větší kuráž a se
kýroval faráře dále. A tim zavinil podávání no
vých stížností. To všecko věděl pan Srdínko,
věděl. kterak farář hájil stavbu nové Školy proti
p. řediteli a velkostatku, který se vspíral stavbě
školy po tři léta a chtěl, aby starý barák školní
byl do sadu prodloužen novou třídou. Věděl p.
Srdinko, že p. farář pracoval s velikou námahou
proti odškolení Prav (osady. kde jsou ještě rol
níci od velkostatku odvislí). Tím p. farář zabrávil,
aby místní čkolní rada, úřad pro národní výchova
tak důlešitý, nebyla úplně pod vlivem úředafků
p. Weinricha. (Pro odškolení Prav pracoval také
p. ředitel Erlbek.) Teké nebylo p. Srdínkovi ne
známo, že o srušení školního platu získal si
velkých zásluh pronásledovaný p. farář. A za. to
vše držel p. Srdínko palec farářovým protivníkům
e přátelům německého velkokapitálu. . Má p. Sr
dinko jen jednu omluva, že totiž není mezi agrár
níky sám; má lakých přátel dobřenickývelkostatek
mesi agrárníky více. Kdo rozhoduje v nechanickém
okresu? Vesměs agrárníci. Budiž před celou vlastí
českou zjištěno, že soustavné ochuzování obce a
českého lidu o rodnon půdu dálo se © Dobřeni
cích po léta bez překážky. Není žádným tajem=
atvím, že nejvlivnější oaobou po pana řediteli a
delegátu zemědělské rady Vančurovi jest va okrese

5 ředitel Erlbek, zástupce něm. velkokapitála.n činil manifesteční návrhy Da př. v jubilejním
roce 1908, on navrhl zvýšení služného p. Vanču
rovi jako řiditeli okresní hospodářské záložny,
jeho návrhem jest i povýšení téhož pána za ře
ditele okresní kanceláře. Není proto s podivenin,
že úbytsk české půdy v Dobřenicích a nesprávné
hospodaření v obci ušlo dozorčímu oku okresního
výboru; Raiffoisenku založenou pro české malo
roloiky v Dobřenicích p. farářem Novákem pro
hlásil p. Vančura za ústav klerikální a postavil

Erlbekem v čele, proti ústavu tomu v první chvíli
bojoval. Když velkostatek začal pracovati na se
sazení p faráře z obec. účetnictví, vyslal okresní
výbor k malichernémn a překroucenému udání
p. starosty Holuba veleochotné do Dobřenic ko
misi, dva důvěrné přátely: p. ředitele Erlbeka
s p. Vaněurou, ač ku vyslání komise nebyio pří
činy zákonem odůvodněné. Na sákladě šetření
této komise vydal okres. výbor právnický roz
sudek, že je povinen účty ze školního platu allá
datip. farář,jenžho oevybíral; od p. sta
rosty Holuba, jenž školné vybíral, nežádal

i i
. ol V sálešitosti obec. při

nášék aprodeje obe statku —176korcůrole a— okres. výbor vědy pro velbo
ač ve vlastní spisovaě má spisy, s nichý

právo malýcb poplatolků jasně vysvítá. Teprve
na výslovný rozkaz zemského výboru provedl
k oněm záležitostem potřebné šetření a i pří něm
ochotně protokolováno jeů to, co udávali zástupci
velkostatku; co udávale strana drahá, protokolo
váno — neochotně a neúplně. Pan okres. starosta
a člen okr. škol. rady Bednář nepřipostil p. farářem
nabízených svědectví; ústní prohlásil za kle
pařství. Na základě takového protokolu má zemský
výbor rosbodovati! Tak dovedou páni agrárníci
z Nechanicka podrážet noby opřímuému pracov
nika pro drobný český lid; je-li Čech „hlerikál“,
německývelkokapitál je jim milejší/

Voličské schůze ma Holicku. Jest
zajímavo a sajlstó stojítaké za uváženou, z jských

s důvodů poctili návštěvou našeho p. kandidátavarce v prvních dvou schůzích stoapencí str.
egr, až z Rovné (i bratr. p F. Udršala) a proč
musil býti aa pomoc povolán i známý potíratel
„Svaté inkvisice“ a „klerikálotho hádéte“ p. řídicí
uč. Matěj Černík « Litětin (!1), jemuž ochotně
ka pomoci přispěl učitelský sbor = Rokytos. Boj
rozvinul se petrně v celé své síle a pánům zajisté
neušlo, že pan Švaro získává stále a stále nové
stoupence. A ptáte se, čím nejvíce? Svým milým,
klidným a opravda charakterním chováním i k tém
nejarputilejším nepřátelům politickým, s nimiž 80
téměř všude v debatách utká. I na těchto schů
sích dokázal nám, že nebojí se nepřátel, byť jich
bylo wunožství sebe větší. A dovede-li on malý
domkař odrážeti útoky lidí, kteří mají za sebou
celou řadu škol a nemobou-li nám páni na čistém
jeho osobním štité nalésti sobenepatrnější skvrnu,
bude nám to pobídkou nejlepší, abychom veškeré
své síly věnovali čilé a dčinné agitaci pro jeho
kaodidaturu. Večerol schůze jeho v Rovni, která
trvala od 8 hb večer do 1 h. v noci, vyzněla
v naprostý souhlas posluchačatva až na ty. kteří
řidice 80 zásadou „do třetice všeho dobrého“ i
zde jej vývody svými přišli potěšit, o čemž svěděí
to, še navršená resoluce fjednoblasně přijata až
na 7 oposičníků, mezi nimiž byl jeden nevolič.
Panu Švarcovi mimo moohé jiné vytýkali jeho 300
rodáci pp. V. Udržal a p.Kučera (a těsně jim po
bol stavěl se i p. uč. Černík), še není přítelem
melioračních pratí a řepařeké organisace. A ta
p. Švarc ukázal, že když před lety tvořilo se
v Rovni a okolí řepařské družstvo, jako domkaf
ochotně do něho vstoupil, vykonal e.lou řadu
praci obtížných (rozvažování semene drožstevně
objednaného, rozdělení omělých hnojiv, atd.) se
nepatrnou odměnu 20 Kl! A když potom okolní
cukrovary řeklyi' fe řepu z jiného semene než
£ vlastního movezmou a když konečné tuto kou
pily, maseli ji dáti naši rolníci o 62 hal. na lg
laciněji ©Tuukásalo se, še ti, kteří stáli v čele
tokoto hnutí, snad jiš předem o mesdaru věděli
anebo aspoň na lenio se přípravilé a nenechá se
upříti, že jeden z pánů, který+ čele slál a který
také jel do Chvojence pomáhat odpravit p. Švarce
2a zády družstva, vzal a celé 3 žoky semene z
cukrovaru moravanského a tím dokázal, že mu
vyplatil cukrovar o 92 hal. více než těm, kteří
řídili se jeho. komandem. A tu zajisté nikdo 86
diviti nebude, že opět vstupovat: do společné ře
pařeké organisace 8 takovými cbaraktery 8i naši
stoupenci dobře rozmyslí. Divíme se, proč tolik
strachu, když kandidatura jeho jest bezvýznamnál
Zajímavý posudek o straně agrární pronesl na
schůzi ve Chvojenci p Petruška z Chvojna. Řekl,
že představoje bi tuto stranu jako kuchařka, která
vaří v hraci vejce na tvrdo, uvařené sní sama a
polévku (I) s "oich dávalu by om; výrok jeho
vzbudil bouřlivou vesel.st. Podotknouti dlužno,
že schůze, ač debata byla ostrá, skončeny v klidu,
O což sojisté záslubu mají fečnici strany naší p.
Švarc a p. Kamenický z Chvojence, že dovedou i
ve příkrých a ostrých výtkách zachovati klid. —
Činnosti další zdař Bůbl ©

Hořice. V městě našem byly odbývány 2
schůze naší strany; p. dr. Šulc svolal důvěrníky
z venkova, p. Jobn městské voliče. První byla
alaběji oavětivena, ješt) v městě máme tři orga
nisace, kdežto nu venkové počaly 80 naše listy
šířiti, když již venkovský lid, docházející do tová
rep, nacházel se povětšině ve Strané sociálně de
mokratické. Venkov skláda ee ponejvíce z větších
rolníků, kteří blápili se původné ke stranám po
krokovým. a po utvoření strany agraral vstoupili
do této. Průběh obon schůzí byl klidný, ježto do
první, ač byla veřejná, žádný odpůrce se nedo
etavil. Zázvorka, — jak ee drubdy říkalo — lau
dabiliter se pubjecit, čili dobtovslně astoupil, aby
vzal odměnu dobrých *mravů v egráral bance,
která se má utvořiti. Maštálku drží v městě na
Šem strana vládnoucí, ale poněvadě jest zde krom
nás, kteří stavíme vlastního kandidáta, mocoou i
strana sociálně demokratické, ba i radikálně stá

nepodlehne-li vůbec. Jame věra na budoucí volby
žádostiví a doufáme, že každý, kdo je pro světový
n6.0r křestsnský a pro zachování náboženství
v občanské společnosti, aapíše na volební svůj

dlec v Jilemaici. — V poslední dobějstaly ss
v městé našem některé návraty do církve kato
lieké a vofejnost, která se o tyto věcí Intoressaje.
« si je nesprávně vykládá, šesla by, kdyby saly
šela důvody, proč někteří lidé odpadávají a jaká
malicheraost jim tak často k důležitému kroka
života postačí Pří takové příležitosti č.ověk te
prve toho sa dorl. Věra, oemá V. M. příčiny
svými apostety se chlabiti. — Sjesd okrašlovacich
spolků v našem méstě 27. a 28. m m. vydaří
se bádherně; Hořice jsou svým okolím k něčemu
podobnému jako .strořeny, a jedna nep»p'fatelnsu
výhoda mají podobné sjezdy, že jim: vkusná Ú
prava jednotlivých domů a celého mósti získá

Veliký výbuch. V neděli dne 4. Června
t. r přesné ve 2 hoď. odpol. v hostinci p. Bílka
v Újezdě Podborním u Ostroměře (zastávka Sob

srazu přednášku p. profegsor4 Fr. Plahaře „KH
dový útvar v Čecbách“. Po nkoočení předoášky
provede o půl 6. hod (iřma Jan Novotný, strojní
kemeno-průmysl + Ujezdě Podhoraím, ve vlnst
ních lomech pískovcových připravovaný „obromný
výbůch“, jimš odstřelí 30000 g skály pomocí
elektrické jiskry, Na důka« úplného bezpečí byl
jit odetřelen 22. května blok 7000 g vážicí. který
80 cm daleko od stěny ekalní odskočil. Pánům
odborníkům se zde uaskytá příležitost, sesnati
praktisky technické upotřebení elektřiny 8 neví
daným úspěchem, který laika i odborofka velmi
překvapí. Obědy obstará na písemnou objedoávka
p. Josef Mikeš, účetní ray Jan Novotný,strojní
kameno-průmysl v Újezdě Podhoralm, | pošta
1 místě.

Sobělee. Dne 28. m. m. představil se
zde jako kandidát vadp. dr. Šulc. Meal dčust
níky bylu nejsilněji zastoupena strana ssciálné
demokratická. Dle toho dupadlo předsednictvo.
Na vyzvání předsedy k debatě se nikdo ne
hlásil. Páni se necítili silní v protidůvodeoh
po přesvědčivé řeči kendidátově. Ačkoli však
místopředsedajim dal minutna rosmyšlenou,
přece se nikdo ani potom nepřihlásil. Schůze
tedy skončena. Panu kandidátovi za námahu,
s jakou již 30 voličských schůsí odbyl, srdeč
ně děkojeme, jelikož víme, že p. dr. Šale tak
velikou horlivost a statečnoat vyvinuje nikoli
k vůli sobě, ale ve prospěch voličatva. Pan
kandidát jak syn rolnický a neuvavný pra
covník bude nám jako poslanec velice vítaný.

Chrám Páně ve Vol. Petrovicic
elempem. Zlosyn patrně týš jako ve Vys. Vé
selí vloupal se v noci ze goboty na neděli d
28. května do chrámu Páně ve Vel. Petrovicí
u Nechanic. Na straně jižní vypáčil kostelní dvéře,
pak rovněž vypáčil svatostánek a vešteroa jeho
obsah odnesl. Moustrance byla na štěstí v čas do
farní budovy odnešena. Zato však uloapen) cibo
rium e plechová krabice 8 lunulon. Velebnon svá
tost slosyn vsal Bebvu, A posud není po ní ani
stopy. Soše Panny Marie ukradl lapič dva křížky
a koruaku, granáty us tkanici vzít však zapomněl.
Na vedlejším oltári v zásuvce 8ire vyňal nádobku
Be sv. olejem namocných z fialového sáčku, ale
neodnesl ji. Z chrámu Páně vypáčil dvéře do sa
kristie. V sakristii aloupil pak starý, opotře
boravý kalich s otřelou patenou (o tatní kalichy
byly ve (faraf budové). pak odnesl pacifikál
e dvě úploé bezcenné krabice plechové, v nichž
však byla zásoba voských a malých bostií. Pradla
ani paramentů se nedotekl. Ba i niklové peuíze,
ješ byly u krabic, zůstaly bes pobromy. Nejvíce
arci dlužno želeti krásného ciboria. Než i tohoto
skvostu bychom ož.leli, udyby asp.č uobyla od
nešena velebaá Svátost. Co 5 ní asi nečisté race
učinily ? Patrně „pracuje“ zde sorg1nis»vaná band.,
ješ potupa gvátostaého Spasitele má na programu.
Že by pro lopiče kostelaí krádož byla výnosná.
nedá av souditi. Za nynějšího protikatolickéhofá
dění žádná aičČermnostovšem nemůže překvapiti.

V Do! Branné temřsl dne 21. května
dp. farář Josef Soakup ve stáří 45 roků. Pohřeb
konal se v Branné dne 24. května sa účasten
ství 22 kněží a ze Žeretic, kom byl důst. pan
farář převezen, za účastenství 13 koěží, české
deputace oboe Branné a nesčetného obecenstva.
Pohřební průvod ne Hradištko u obřady měl
vdp. Jos. Pauholík, bisk. kons. rada a farář
v Roztokách, pohřební řeč vdp. Frant. Okrou
hlický, dězan v Kopidlně. Z ostatních kněží
byli přítomni vdpp. prof.: Tbdr. Jos. Kašpar,
Václ. Fayks, Jos. Černý z Jičína, Tbdr. Josef
Palička, professor z Nov. Bydžova, vdpp. Jos.
Hlavsa, farář z Chomutio, Jan Rameš, farář ze
Saidar, Frant. Nechvátal, farát z V. Veselí,
Frant. Kuhn, bjsk. vik. sekr. a farář ze Slatin,
Jos. Šmejkal, administr. v Nov. Bydžově, Fr.
Koapp, kaplan ve Vye. Veselí a místní farář
V. Jaadík. R. i p. .

Čáslavsko. Volebníhorečkazachvacuje
čím dále tím širší kruhy občanatva venkov
ských volebních obof. Přispívá k tomu zvláště
bezmezná agitace strany agrární, která chytá
se kde jakýob prostředků, aby prosadila svého
kandidáta, pokrokovéhokněze Hnídka, dojemně
spřáteleného s volnomyšlenkáfi a ovangeliokými
předáky. V poslední době svolává obrovskými
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kovi generál agrárníků, v aféřePráškově smut
nou úlohu brající, Fr. Udržal a milého svého
strýčka zapírajíoí sl. Prášková z Vlastějovio.
Aby pak ten den, pondělí svatodušní, zvlášť
„černé“ Potěšsko se zazelenalo, zvání jsoui
agrárníci ze všech okolních okresů. V Dobro
vítově volal prof. Hnídek na pomoc vůdce Tá
boritů Žižku. ale z těchto příprav zdá se, že
mrtvému moo nevěří, když volá na pomoc živé
moderní Tábority, kteří nemohouce rozbíjeti
katolíkům lebky, snaží se jim rozbiti schůze.
Kde se ohlásí jaká schůze kandidáta p. Ša
baty, tam 86 sletnou jako sršání i se svými
trubci Je to ovšem prapodivná politická vy
chova, kterou se jinak agrární stranatak ráda
vychloubá. Třebaveřejně konstatovati, Že v tom
ohledu jsou sociální demokraté daleko alušnější,
nežli agrární zemané. Terrorem, nadávkami a
fvaním pomahá si strana, která nafoukle
o sobě prohlašuje, že v sobě soustřeďaje výkvět
venkova. Připomínáme znova našincům usne
sení důvěrníků strany křesť.sociální, aby všecky
ty schůze, tábory a slavnosti strany agrární
ignorovali a spolu ma sšecky schůze svého kamdě
dáta savčas a v nejhojnějším počiu se dostavovalš,
Výtržníky se strany agrární upozorněte na pří
slušné paragrafy o neslašném chování se na
schůzích, a kde to nepomůže, zakročte dle zá
kona. Buďme si vědomi, že ochrana státní platí
stejně nám, jako všem stranám jiným.

Ronov nad Donbravou. Milouodmě
nou a zajisté vřelým doporučením katol. spolkům
a organisacím mládeže bude eakladateli dp. A.
Srobodovi-Pošumavakému, díla „Krietas vítězí“
dopis, který došel na vzdělavací katolický Bociál.
spolek náš „Rovnost“ z Nového Yorku z Ame
riky. Dopie zní: „Slav. spolku „Rovnost“ v Ronová
n.D. Četl jsem v „Obnově“ referát oVašem divadle
„Kristus vítězí“ a gratuluji vám. Jest to patrně
zpracování — podle osob tak soudím — Ireny,
která vyšla v Dědictví Svetojanském. Již dávno
jsem chtěl tu krásnou povídku uvésti na jeviště,
ovšem zkráceně. Velmi by mne těšilo, kdybyste
to spracování „Kristus vítězí“ mi laskavě za
půjčili. Budeme to bráti zde v Americe na našem
jevišti v české katolické Škole. Máme totiž krásný
sál a velké jeviště, už na něm bylo 30) dítek
nejedoou, a naše spolky brají občas také divadlo.
My bychom z vděčnosti zase sepůjčili původní
bru s amerického života „Ubohý redaktor“, která
se zde velice líbí, tak že jsme ji hráli tři po
sobě a ještě ji musíme opžkovat. A ten kds od
vás vypůjčený bychom poctivě vrátili. 8 krajan
ským pozdravem Rev. Bohumil Metéjů, 89 East,
61 Str,. New York. N. Y. Untred States, North
Ameriká.

. Agrárnímeo st v agitšel ©
krost: Casa Ouknělí Dne24. května
odbýval se v Golč. Jeníkově výroční trb na do
bytek. Nevíme, kdo najal sgřární sluby a židy,

aby Mona i sde. chodíce mesi dobytkem, prodra Huídkaproti Šabatovi. Věru k tomu už patří
bcdná p.rce drsosti. O překot chodili trhem,
schválné nabízejíce malou cenu, vědya dodatkem:
„To máte s toho, že jste volili Šabatu; volte dr.
Bnídka = cena dobytka ibned ohromně stoupne.“
Co si esi o tomhle pomyslí slušná společnost?
Kdo spočte ty hromady a kilogramy letáků, ty
echůzé veprospěch Hnídka, řeči, aby jeho
kočžský život bylzakryt! Sámýmslušdým ijišak
tvrdývk agrárníkům se to jednání protiví; říkají,
že k volbs vůbec pepůjdon. Nedivíme se. Muaí
již býti zle, kdyš, abychom tak řekli, spojují
(ce cis k na světě, kdo stoji v od
poru se (stranou křestensko-sociální. Kdyby po
stavili agrárníci Mohamedána, půjdou jej ze záští
volíti zavilíhepřátélé církve Kristovy vělehni jako
-evangblíci, židé a „Cepem“ odkojení taky-katolíci.
Tím 8e snova 8 žpova dokumentuje, že boj ten

jest j dine prpti náboženství; ješ hlásá církev ka
tolická od Křistaáaložená.

Do va nad Doubravoua . i.Kvapem blíší ge vášný okamžik, kdy rozhoddotti
se má, kdo bude sastupovati naše zájmy, nejen
brsutré, ale | duchovní (náboženské zvláště), na
Hňské radě ve Vídni. Nechť dneska nikdo neříká
„Já to nevytrbnu, já raději půjdu do práce sa
výdělkém, na: pole“ e pod. Každý hlas jest velice
důležitý. V (minulýéh dnech svěděl nám tak sně
movna praská, kdé rozhodly 2 hlasy pro spalo
vání mrtvol.
„Jdi každý určitě k volbě a odlož toho dne na

půl hodiny každou poh Nepřítelbude do jednobostáti ve frontě a úvidíte,katolfel, jat nepřátélé
vaši badou upěchati k vulebormu osudí, jak budou
ohánětř hlasy v ní okamžik nejvíce. Působ
každý kdo jsi dobré vůte; aby byt zvofen muž
charakterní, který noslibuje, čeho nemůže aplniti,
a tim mužem nad jiné povoleným jest p. Frant.
Šabats, rolník ve Vrbici.“

Agrárnický fanatis "weChacho
Meleh m Chrasti. Jak jen Šabatuzastrašit, u
navít, uštvat ? Tak přemýšlejíagrárníci. Pů Šabata
přišel v den Nanebevstoupení Páně mezi nás, aby
pronesl kandidátní řeč. Ale proti němu už se žene

Lenocb s p. otcem Kratochrílem a 6 nimi

otec © deseti svými utoupeňcí agrárníky žádal,
-aby předseda byl z jejich řad a nasrhoval za před

sodu docela který tam auj nebyl. Když půl
druhého sta ai voličů nechtělo s tímto návr
hem souhlasiti, opustili místnost a. ojíšděli
k Řestokám. | Pan kandidát v feči velice po
učné posvítil na stranu sgráraí i na sociální do
mokracii. Bouřlivý potlesk mu byl častou odměnou.
Po krásné řeči odhlasován projev důvěry pana
kandidátovi, a všichni svorně ujistili, še chtějí

se přičiniti, aby šlechetný a obětavý náš bývalý poslanec byl opět zvolen. Nato promluvil
mluvčí sociálních demokratů p. Šmahel z Chrasti.
Byl nepřipraven a proto vývody jeho byly velice
chatrné, a p. poslanec Jebko je mohl vyvrátiti. —
To nebylo po chuti jakémus občanoví s židovských
Roubovic. Začal se chovati tak, že i demokraté
Be sa to atyděli. Poněvadž nemohli sami bo uti
šiti, byl předseda p. Abrham nucen schůzi u
končiti. Pan starosta Šabata svým vystoupením
získal srdce všech lidí dobrá vůle.

Řesteky. Dne 26. května t. r. pořádalo
okresní komité strany křesťansko-sociélní volební
echůsí. Leč celé odpoledne jezdily kočáry a svá
žely velmožné panstvo agrární do hostince p. Ma
linskébo. V 6 hodin dostavil se mesi nás p. sta
rosta Šabata s okres. důvěrníkem dp. Benešem,
který zahájil echůzi, uvítal všecky a navrhl před
sednictvo, jež bylo schváleno. Ale velmožní páni
nesouhlasili ; byli v růžové náladě. Předseda vp.
Houdek upozornil pa ochranu zákona a udělil
slovo p. kandidátovi, Obsažná a nadšená řečjeho
přes odpor velmožných pánů agrárníků působila
jak elektrická jiskra v našich řadách. Pan kan
didát posvítil zvláště na stranu agrární. Byly to
hořké pilolky pro ty pány, takové lásně už se
jim dávno nedostalo. Salva potlesku zaburácela
sálem Bouřlivý souhlas « navrženou resolucí pro
kaodidataru p. starosty Šabaty byl jasným avě
dectvím, jsk uískal si p. kandidát ardce všech.
— Jen agrárníci protestovali. První útok nauče
ným říkáním pane Špačka se nezdařil; na kol
biště vstoupil p. Lenoch. Celá debata vlastné to
čila se kol osoby p. dr. Haídka. Jeho řeč beze
všech obtíší na pravou míru uvedl p. kandidát,
zvláště upozornil na upřílišněnou chválu p. dra
Hoidka. Nelze mysleti, sby to pokrokové Chru
dimsko nepomohlo si k organisaci řepařské bos
p. Hnídka. „To také ne“. volají hrdí zemané.
„Ale, pánové, to by bylo pro vás vysvědčení ve
liké chudoby; tu snad jste Be zmýlili?“ praví
B úsměvem p. kandidát. „Rozhodně bez Hnídka
bychom nic nesvedli ; on má za nás rozum“. —
Bes p. Haofdka tedy nedovedli zaprodati řepu.
Takové vysvědčení sami 8i dali, Až bude některý
prodávati ovci, enad taky aby ai vzal ku pomoci

Be hrozná vřava, kterátak Výžňadíhě charakteri
Bovala výchovu „vycepovanců“. Pan. Hrdlička,
ačkoli nž byla pozdní hodina, svolal ví novou
schůzi sgrární. Teď si ovšem p. Lenoch odlebčil
důkladně. Jenže řeč nesla se takovým tónem, až
Be slošnější agrárníci sami styděli. Tam jsme se
dověděli, proč dr. Hnidek necbodí do kostela.

m — protože zá to nič nem. Jemé tedy motdřejší a dovedemě si vysvětňtí, proč agrámníci

ví horlivě agitojí a proč Haídek organisuje řepaře.
Svatokrádež ve Vys. Veselí. Píšese

nám: V ooči dne 24. t. m. vloupsl se neznámý
slosyn do zdejšího chrámu Páně. vypáčil svato
stánek a ukradl s něho m>nstranci i ciboř. Svaté
Hostie přikryl pláštíkém, načež vlodpiv se do
sakristie, ukradli dva kalichy, echránku pro av.
oleje, loďku a pacifikál. — Lid,zvěděv o svato
krádeži, zaslzel. Bylo by si přáti, aby tento
ekutek probudil náš lid veselské koláturý, jehž je
dosad katolický, aby opustil gtrany, jež v heslo
mají „náboženství je věší soukromou“ a „seit
kromý majetek je krůdež“ a postaví al avo;
stranu katolickou! To bylo by mimo pobožnosti
usmiřující příští neděli se konající Svatostnému
Krista dosti učíněním nejlepším! Nuže, chopte
se práce, příležitost nejiepší! Pozorovatel.

Voličiláastťany kředťansko-sociálkí
okresu chrudimského | Kdejstedosudne
dostalí letáky naší strany, přihlaste ve lístkem a
udejte počet, kolik jich máme poslatí. Povzbuďte
likuavé, ať v deg, volby nikdo tane doma
Kdo vejdé k volbě, volívldátně naše nepřátele s
podporuje jejich snahy. — Chrast u Chrudimě.
Jan Beneš, okresní důvěrník.

Pedvodné voličské balamuconí.
V Lovčicích u Chlumce už 80c. demokraté „ros
dělili“ beze všech geometrů půdu. Každému, kdo
bude volit soc. demokrata, slíbili radí, še dostane
17 korců pole a chalupu. Teď jen horlivě, voliči,
do práce! ndo bude pro soc. demokrata sgitovat,
mošeš, že ječťě obdřěí krávu. Balrumcení voc.
demokratů jest věru velice draé.

Agrárňická seháze na Hrálovémě
stecku. Dne 2Ď. května konala se voličskéschůze
strany agrární ve Slovči. Mluvil na ní jakýsi Ku
bíček s Prahy. Mluvil jako když pustí vodu na
mlýn. Jak to ani jinak na agrární schůzi nejde,
dostali ti „černí“ také svůj díl. Na stranu egrární
pěl takové bymoy, že kdyby byla jenom desetina
pravdy na jeho řeči, tak by čeátí sgrárníci podle
toho byli nejslavnějším: muži v celé Evropě. Nej
dříve velebil stsluby strany ugrárol o rozbití par
lumentu. Dale probíral všechny rárrby a zákony,

které de r minulém období na říšské radě staly.
Věecbay přičítal sa zásluhu strany agrární. Tak
prý agrárníci vymohli aákon na potírání a tlumení
svířacích nákaz. Myslíme, že ten zákon veliké
chvály nezaslnbuje a jest to viděti také z toho, že
se proti němu zvedá odpor i u samých agrárníků.
Ten zákon má své dobré, ale i teké špatné stránky;
sale těch špatných má moohem více. Jak jest náš
venkovan tím zákonem sešněrován. ví jenom on
a ne takový inženýr z Praby. Klerikální poslanci
jsou prý vinni slintavkou a kulbavkou. Oni bla
sovali pro otevření srbských hranic a proto se
k nám sliutavka dostala. Z toho jest prý zase
viděti zradu klerikální. Pane Kubíčka, coť když
byl Prášek v ministerstvu 8 tu smlonvu podepsal
a „Cep“ a „Venkov“ ji chválil, že jest dobrá, to
nebyla zrada na rolniotva? A naši poslanci bla
sovali pro tentýž zákon a to k vůli utišení Srbska
před válkou, a to již jest zradou. Klerikální po
slancí hlesovali pro dovoz argentinského masa!
A což za agrárníky v drabotním výboru poslanec
Sáblík nehlasoval pro jeho dovoz? Strana agrární
má sáslubu, že byl podán návrh ne starobní po
jišťování. Nebýt agrárníků, bylo by Be a tonto
otázkou ješté ani nehnulo. Řečaík měl správně
říci, že nebýt klerikálů, že by sw e touto otázkou
nebnulo. Což pak doktor Lueger byl agrárník,
který starobní pojištění navrhl? A poslanecŠrámek,
který prohlásil janctim mezi pojištěním dělnictva
měatekého a dělnictva venkovského, to byl také
agrárník? Klerikálové na poli národohospodářském
tříští venkov. Příkazem nynější doby jest prý spo
jení všech stran, ale klerikálová provádějí opak
toho. Proti Ústřední jednotě klerikálové založili
svůj Svaz, Pane Kobíčku, na oné valné hromadě
pod patrooancí agrárního vůdce Švebly to bylo
také „příkazem“ doby, aby se vydalo heslo „Pryč
a klerikály 2 Raifeisenok“? Když bylo do nás au
rově kopáno a nám sepiláno, bylo zase naším „pří
kasem“ založiti ai avůj Svaz! Pane Kubíčka, měle
se Ústředaí jednota říditi také tím „příkazem“ a
nepěstovati politiku agráral. Dále katolíkům vy
týká, še zakládají své tělocvičné odbory „Orel“.
Každý Čech má býti hrdým na oaše Sokoly, ale
ti „černí“ je zase rozbíjejí. Pane Kubíčku, když
jsou katolíci « jednot vyhánění a když jejich
„bratři“ Sokolové ul = nich tropí posměch, jest
zase naším „příkazem“ založiti si svó odbory. A
což sociální demokraté, kteří mají také avé odbory,
o těch nevíte, ti netříští zájmy národa? Pane Ka
bíčku, poručte Sokolům, ať přestanou ve spolcích
pěstovati politiku protináboženskou a my nebu
deme tříštít národ. Ať raději plní vůli svých za
kladatelů, Tyrše a Fůgoera! Podobně jest to p
s Ústřední Mafeí školskou. Kluřikálové na ni ble
nedávajía chtějí ji-sase rozbíti. Tato nepravda,

. Kubíčka, jest hodně směiá. Což ty stalialoe,
teré obětovali kalolíci na Matici, nejsouničím ?

Pane Kabíčko, nemoh] bysře nám říci, co „Vy“Jate dal na Matici? Na začátku avé řeči velebil
agráraí poslance, co pro nás učinili, ale na konci
sese řekl, že proto nemohli pro nás ničeho vymoči,
že byli stále v oposici a proto še jim vláda ne
chtěla nio povoliti. Rychtera prý má mandát jistý,
ale jest prý potřebí, aby měl co největší počet
hlasů. Pane Kobíčku, vzpomeňte na volbu r. 1907,
že přišel Rychtera do užší volby se socialistou a
nebýt 1660 hlasů katolických, byl by slavně pro
padli. Tadíš když nebude míti hlasy katolických
voličů,mandát nevyhraje. Za oelou dobu svého
postancování nemě) na malem okrese aoi jediné
schůze. Jak jsou tí agrárníci ve Slovči snášeliví,
lze viděti z toho, že když jsem si dělal poznámky,
pan Šterba na mne stále křičel, abych byl zticha,
ačkoliv jsem ani nepromluvil. Nejvíce je dopaloval
můj odznak. A stále křičeli: „To je klerikál z Kně
žic.“ Pane Šterbo, já ty poměry u Vás znám a
vím, že kdybych se odvášil promlaviti, že bych
zdravý ze schůze neodešel. Pane Šterbo, to jest
ta „vzdělanost“, stálo křičeti hanba klerikálům?
Poroučí se Vám ten klerikál Brzák.

Volební ruch sa Úpleků. V neděli
dne 28. větna odbývala se schůze v Libňatově
u p. Mikše. Na ni byli pozváni rolalci z obcí
Havlovic a Maršova. Kámdidátní řeč proslovil p.
Kotlant. Našinec p. Lokvenc tázal se ho, zda jest
pro to, aby vynčovácí náboženatví bylo ve dkole

hěno. Kotlant odpověděl, že by to bylo ve
ikou pobromou, kdyby náboženství bylo ze školy

vyloučeno. P Lokvenc všě:ik mu povéděl, že
agrární předáci na tábora v Hoticích a jidde sou
dili obráceně. Tu bylo těžké vykracování a proto
honem se hleděl p. Kotlant přehoupdouti na pole
jiné. Spustil, že naše strana rozbíjí venkov, jakoby
štvanice agrárnické samy nepňsobilynejhorší váš
nivý rozvrat na venkové. Prý také rozvíjíme So
kolstvo, raiffeisenky a hasičstvo. Leč pravý opak
jest pravdou. Tyto řastítuce rozbíjeli liberálové a
pokrokáři, kteří začali sami vykopávati katolíky,

*posměchem a polupou je provázeli tak, že vaši
si musili hledati útolky jiné, chtéli-lí su vyhnouti

| neustálému, fanatickému pronásledování. Paa učitel
Šandera nato p. Lokvencovi vytýkal, proč prý

- haní nynější školu a začal ji horlivě obhajovati,
Na to odpovídáme, že bychom byli gami rádi,
kdyby výsledky moderní školy odpovídaly valu
zvýšeným nákladům na tyto velepotřebné insti
tace a kdyby pokrokářšíí učitelé místo vyčerpás
vání sil volnormyšlenkářekýmbojem více se stárali
o své úkoly nejbližší, Jeden rolník příde: us p



Lokvence s dávno mrtvou a odbytou čpanělskou
jnkvisicí. Bylo mu odpověděno poukazem, jak ne
dávno děsně řádila inkvicice pokrokářeká v Bar
celoně a Portogalsku. Výzoamné jest, še zde od
poručoval kandidaturu Kotlaatovu pan učitel, který
rozšiřuje „Havlíčka“. — O p. Šupkovi, který již
tolik sdařilých schůzí uspořádal, r.zšiřuje Be sde
podvodný klep, že prý se kandidatury vzdává.
Nic našim protivolkům nevěřte! Kandidatora Šap
kova vykazuje již oynÍí znamenité úspěchy a proto
všichni v jeden šik beze vší bázaě, aby naše ví
tězství bylo dovršeno! V „Lidových Proudech“ na
př. bylo napsáno, jak prý si dobře stojí kandidát
Jarouš! Zatím na př. v Buchovršicích sešlo se na
schůzí „tolik“ Jaroušových voličů, še se schůze
ani raději nepořádale. Proto jen s plnou horlivostí
v před, aby zvítězil náš kaadidát Šupka!

Kostelec u Heřm. Městce. Na ov.
Jana Nep. zavítal k nám p. Frant. Šabata. Se
všech strun sjížděli se agrároí zemanové, aby
zdolali nenáviděného Šabata. P. M., náš pošt
mistr, zalarmoval kde koho. Pan kandidát ja
droč nastínil příčiny rozpuštění říšské rady a
poukázal na proradné stanovisko politických
stran, které zanjaly k straně naší křesťansko
sociální pro její křesťanský názor. Máme
mocho nepřátel a bolestně se nás dotýká, že
strana agrární, od které jsme čekali, že bude
konservativní, právě ze všech nejvíce stranu
naši abíjí. Zajímavá byla debata, ve které kde
jaké hrdlo agrární snažilo se ochromiti vývody
kandidátovy. Mlavil p. Lenochpo řeznicka o
všem možném: argentinském mase, kartelech,
stanovisku katolickém strany agrární; — mezi
jiným nazvel Wabrmondova brožara — kri
tikou a dušoval ae, že ji četl. Pan kaodidát
neměl velkoa práci 8 vyvracením. Po kandidáta
p. Šabatovi mlavil jakýe studentík dialektem
„cepovským“, jenže trochu koktal. Našinec
musel sepnouti race a vsdychooati 8i: „Zač
stojí ta agrární politika, když takový ubožák
o ní mlaví a hájí! Nestyděli jste ae, pp. sgrár
píci? Přijměte soustrast! Velice neslušně ee
choval kompromisení předseda p. Tichý z Mo
rašic. Naše lidi okřikoval, okřikl i p. poštmi
stra prachovského, by nerušil řeč mluvčího. —
A sám? Když mluvil někdo z naši strany, dřív
než ukončil, „adělil si“ slovo. Tolik, co 6e na
slušném člověku žádá, byste mohl věděti, p.
předsedo! Nejlepší byl váš důkaz, v čem se
jeví klerikální vliv na škola: „pozve-li z kol
legiality farář učitele o visitaci k oběda !“ Tohle
klerikálové, p. Tichý, dloaho nevěděli. Tohle

můžete povídat u Vás v Morašicích, tam se
Vám nikdo neusměje, boje se, byste ma své
agrární přesvědčení a „taky“ katolictví nedal
pocítiti. Ubohý sociál. dem. (Lomiška snažil
Re získati sgrároí hlasy pro sociál. dern kan
didáta pro případ ažší volby. „Splynutí duší“
— končil „hrozným“ voláním: „varajte se kle
rikála“ a „mne“ — to zapomoěl dodati. Míst
nost p. Poláka je dosti velká, ale bylu tam
teplo; z předsedy se jen Jlilo,zvláště když se
namáhal dokázat, že celého '/,*/,, s kterým
Ústřed. Jednota pracuje, pohlti „kádr úřed
nictva“, zaopatřených to synků agrárních ze
manů, tak že nezbude nic do regerv. f.ndů.
Výborně! Nebojte se, p. Tichý, po drabé říci:
že mnoho pohltí volby, letáky, a zvl. nena
sytný „Cep“ a „Venkov.“

Agráralcké násilmletví v Nové Vul
u Chotěboře. Náš katolický koudidát Adámek
měl 31. května u nás schůzi, která byla důvěrná
pa legitimace. Agrární fanatikové Praním schůzi
mu znemožůovali; proto uspořádal schůzi důvěr

Bou, ale násilsíci vtrhli do míetnvsti a tak zařilí,
že achůze byla rozbita. V čele násilníků byli vzdé
lanci pan d-ktor Novotný z Malče, učitel Linhart,
mlynář Novole, starosta s Vísky Pískač a nějaký
Tarek z Vilímova. Někteří surovci dokázali takc-
vou vzdělanost, že řvali, aš uši zalóbaly a plíli.
Pan doktor Novotný tak ae zapomaěl, jako. by
nebyl ani doktorem. Cbytil pana Adámka sa race
a cloumal jím. Mysleli jsme, še už si pan doktor
vybrne rakávy a bade pana Adámka fuckovat.
Následky paragrafu o rušení achůcí se dostaví u
sudu. Nékteří 1 těchto lidiček jsou zvámí tím,
že rozdávají lidem nezoabožeké, voloomyslitolaké
novioy. Sturosto z Vísky, pane Piskači, nevíte o
tom „Havlíčka“ nic? A nevíte, co Si o vás u-u
sedi povídají? Tak (o tu zase máme, že pro
Hadince pracují volní myslitelé. aa, vrána k vráné
sedá. Katolíci, tady máme důkaz, že ten boj jest
proti náboženství a proto se postarejte, abyste
všicbni k volbě šli a Hadincovi dali příslušoou
odpověď.

ZALOŽEN R. 1868.

Akciový kapitál K 15,000.000.-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.
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o Příloha
Kulturníjiskry.

Poprava védyvolnomyšienkáředra
Fr. Krejčího. Představte ei: doktor filosofie
a volný myslitel k tomu ! Tu must býti dle zásady
volnomyšlenkářské soubor tak vznešené a ne0
mylné vědy, že těžko výše mysliti! „Věda“ Krej
čího roscupal tak bystře « dokumentárné již P.
Fr. Žák, že by sami volnomyšlenkáti žasli, kdyby
jim skrčené, ztrnulé zásudy moderní dovolovaly
nad kuihou katolického kritika vážně se zamysliti.
Ale snad nyní přece pohbne se hnijící voda ve
voleomyšlenkářské studai, kdy sám pokrokát dr.
Ubahapný přišel 8 novými doklady o nešťastně
provedeném papouškování syna Olympu —dra
Ktejčího. Kritik dr. Chalopný nejjasnějšími dů
kasy odkrývá ledabylost, zmatené pojmy a tak
chlapecky nemetorué opisování Němce Wundts,
že Waundttvrdí pravý opak toho, co z něho Krejčí

četl.
Již před 9 lety vyšel prvý svasek Psycho

logie Fr. Krejčího. V právě vydaném asvaska
čtvrtém Krejčí dostal se k vlastnímu rozboru

z obyčejné školní učebnice než z nadfi:osofa Fr.
Krejčího. V „Národních listech“ Chalapný dae
28. května t. r. praví o výkladu týkajícím pe
smyslovýchklamů: „Snadná tato partie byla pro
autora tím snadaější, de ji ukoro celou mohl
přejmouti « Wandtových Grundrůge der p. Peg
chologie a tedy nemusil se zde namáhati vlastním
výkladem.“ Leč samy názornéobrasy,které přímo

Krejčím tak „vysvětleny“, že Chalapný dokládá:
„Čtete jednou, podrahé, potřetí a trneto údivem:
Krejčí tvrdí tu pravý opak skutečnosti, holý mo
smysl, který i laik na
3 Wandtova správného výkladu „čerpal a vyčerpal
holé nesmysly, a ještě se Wundthova jména do
volává na jich potvrzení. Ale to není vše... Do
konce jest nepocbopitelno, jak Krejčí mohl z Wundta
vyčísti naaka o smenšování úhlů, kdyš Wandt
v celé řadě partií tvrdí opak.. Tak tedy pracuje

nejjednodušších jevů; 2. cisí dobrý výklad zničí
a citaje něco Jiného,nežli je v originále; 3. zničí
i cizí koncepci, neuměje látku přirozené ros

: vrhnout.

se přihodily při rozboru jevu orosumitelního kaš
dému laikoví/ Jak potom dopadá v knize Krejčího
výklad úkazů slošitých, každý se domyslí. Skoro
stránka sa stránkou ne hemší chybami, lapsy
(pády) a naivnostmi. Bylo by třeba celé kaihy na
vypsání vad tohoto jediného svazku Psychologie
prof. Krejčího.

Krejčípostrádá první podmínky psychologické
tvorby, bohatého duševního života vlastního; nemá
blubšího dara pozorovacího, ani širokého rozhledu
po vědách 8 psychologií spojených; nedovede ani
napsat řádnou kompilaci, nedovede cizí odborná
dila číst ani chápat, stavěje výklady jejich no
bama vzhůru. Má jen jistou zběhlost v popalari
sující konversaci, která mu sice získává popula
ritu -u laikův, ale mestačí ani na řádný surogát
(nábražku) vědy, neřku-lí aa skutečnou, tvůrčí
vědu. Má tóž obrovskou odvahu, napsat Paycholo
gii dloubou přes tisíc stran a paát v ní na př. o
výkladech Maxe Můllera jako o „očividných
bloupostech“ (str. 46), ale nemá tolik sebopoz
nání, aby s obdobnou přísností poblédl sám og
své dílo a nedoponětěl se „očividných hloupostí“
krok za krokem.

Krejčí neovládá vůbec materiálu psycho
logického. Srovnejte jeho výklady s O. Kramářo
vými, založenými op úctyhodné znalosti jevů da
ševních; a ďomnělý empirický (zkoušející) psycho
log Krejčí se objeví jako žalostný diletant, držící
se nad vodou vedlejšími prostředky.

Krejčí neovládá však ani methody. Nemá
poaětí o relativnosti předpokladů vědy, ačkoliv o

-mí vykládá stále. Honosí se, že dílo jeho vyniká
přesnoo zásadovostí, Pořád hlásá evolucionism, em

firm boj o sebezachování,determinism, psychoysicky parallelism. Z těchto hypotetických theorií
a postulátů dělá si dogmata, na nichě Ipí s pra
vou pověrečností a kterých ušívá, resp. zneužívá
za prostředky k petitio principií (k papouškování

ch tvrzení). Ale přes to vše ani na je
jiném z priocipů těch nedovede setrvat důsledně

a supře je jako Petr Krista, jak se mu namage.
Hlásá neoblomný determinism (s nutného osudu
určení) příčin, ale dovede a pikantní snadoostí
akceptovat (přijímat) jakési „okolnosti“, které
„Be sblhají nezapříčiněně, nahodile“ (str. 263, též
str. 4). Chlubí se přesným postupem empirickým,
ale valná část jeho díla je bolá spekulace bez em
pirického (vyzkoušeného) podkladu. Z psychofy
sického paralelismu si učinil pravé „děvče pro
všecko“, ale kde může, nezůstane ani jemu věren

" a tak dále.
Krejšího Psychologie je dílo nešeriosní, ka

rikatara vědeckého systému. Krejčí píše s filo

sofickým klidem nejkomičtější věty a sám o tom
neví. Takto sní na př. odůvodošní jeho defiaice
víry: „Těžko je tato dvě slova, „víra a pře
svědčení“, pojmově rozlišiti s náležitou přesností.
Abychom měli pro své potřeby něco určitého,
řekoeme: víra jest přesvědčení o pravdivosti
myšlenky, vlastní nebo cizí“ (str. 117). Klessický
vědec! Podá definici per orbem, odůvodní ji slo
vem „řekneme“ (!I) a dodá, že to dělá — pro
svou potřebu. Toto jediné je asi pravda, jen kdyby
si tu „věda“ opravdu nechal pro sebe a nechodil
a mí na veřejnost khanbě jediné české university.

Krejčího Psychologie jeat i psána zcela
eedbale. Jinak než nedbalostí nelze vyložit, když
na př. stotožňuje pojmy a představa (str. 102).
Někdy i věc dobře myšlenoa vyjádří ópatně a
směšně. Tak mluvě o vlastnostech předmětů,
praví: „Určemí jejich náleží přesnému poznání
vědeckému, jež při psychologickém výkladu může
gůstati stranou“ (str. 218). Co to má zaamenat,
sda nevědeckost psychologie či něco jiného, nevím;
jen předpokládám, že si ta autor aspoň něco myslil
a jen so vyjádřil bezblavě.

Úvodsí paragrafy čtvrtého svazku a vůbec
úvahy všeobecnějšího rázu jsou přímo zoufalé.
V nich nejvíce a nejcitelněji bije v oči autorova
nedostatečnost k vytčenému úkolu, chabost, jelo
vost a povrchnost jeho klasifikací, rozborův i
koncepcí. Čísti pozorně takové odstavce je pro
ducha kritického pravá tortura.“

A tak pokračuje dále kritika dra Chalap
ného, opřená o křiklavé dokumenty. Pokud prý
bude míti dr. Krejčí v rakou redakci „České
Mysli“, bude bezpečen před odbornou kritikou.
Do té doby může prof. Krejčí dle „Času“ „vy
kazovat lidstvu nové dráby“, do té doby zůstane

učitelů filosofie a dle p. Pelants £ plzeňského

„Směru“ velikánem, k„dehoč vrcholu prý nedohlédnou malí lidé. Moderní vsvěta v zemi, kde
také Štěpnička, Hanka a Hattala svou dobou byli
slavení jako velikáni1“

Takový tedy muž se vyšplhal svým radi
kálním volným myšlením k universitní profeasuře.

„A to v „zklerikalisovaném Rakoaska!“ Jest víc než
jasno, že pokrokářetví znamená velice výnosnou
karieru i pro duševní ubožáky, kteří by se jinak
slušně nenchytili. Modla českých volaých mysli

+telů vzbudila konečně trpký odpor v samém po
krokáři dru Cbalupném. Volný myslitel bez kalého
volného myšlení těšit* se obdivu protikatolických

spis dra Krejčího ukázán v tak pravé podobě, že
Jest hotovou Čerson skvrnou České literatury
vědecké.

„Horavský klerikallsmus' byl mej
větším štěstím pre Čechy.“ Tak napssl
slavný učenec polský, prof. dr. Felix Koneczny,
debrý přítel a znatel našeho národa, ve svém ča
sopise „Swiat Slowianski“ (1910 č. 4.). V době,
kdy bojuje se proti naší straně i pod roaškou
vlastenectví, kdy vyhlašuje se boj ae Vídni, ale
Říma“, t. j. katolicismu, neškodí uvésti soběi ji

jistě učence-laika, jimiž oceňuje zásluhy katolíků

výslovně, že kněžstvo vyšlé z lidu zachránilo národ
český. „Často se vytýká — praví — tam celému
stavu duchovnímu lhostejnost k národní věci,aby
se pod pláštíkem vlastenectví bojovalo s katoli
cismem. Ve skutečnosti je však oelek duchoven
stva moravského velice vlastenecký, a nestranná
historie bude musit kdysi doznat, že národní ob
rosení Moravy bylo dílem především moravských
kněží. Sloupem větší části budovy života národ
ního byl tu kněz Sušil — a raději: jest jím ještě,
neboť jeho ardce a duch působí stále a jeví se u
nástupců vědy novými dobrými účinky.“ Většina
intelligence v království Českém postavila se však
na stanovisko protikatolické. Katoliciemus tam pro
hlášen za živel nepřátelský, proti němuž třeba ur
patně bojovati. Kněží prý musí poslouchati ttíma,
t. j.: moci zabraniční, a jejich vlastenectví prť je
klamem, přetvářkou, anebo v dsném případě ho
nedodrží: budou musit zradit buď Řím nebo Čechy.
Jejich práce směřuje prý jen k posílení „klerika
lismu“, věci zásadně protičeské. Není divu —
praví tu dr. Koneczpy — že katolická Morava
brání se proti tomuto protikatolickému duchu Čes
kému. Povstaly organisace katolické, duchovenstvo
moravské pak pracuje vytrvale po katolicku i česku
zároveň, a tato Činnost prospěla nejvíce celé kul
tuře české, neboť „zachránila pro ni a zacbovala
katolický názor na svět“ Bez ní nebylo by v če
ském vlastenectví místa pro katolíky; ocitli by
Be mimo společnost. A v tom tkvělo ohromné ne
bezpečenství: kdyby vzdělanost česká měla základ
výlučně „pokrokový“, protikatolický, mueila by
nadejíti ohvíle, kdy by narazila na odpor a lidu
a tebdy výsledky toho mohly by býti nevypočíta
telné, neboť církev nepřestane existovati proto, še
ji prohlásili v Praze za instituci protičeskou. „Hle
díme-li na dějiny české 19. století a uvášíme-li
možnosti století 20., docházíme k přesvědčení, že
onen „klerikalismus' moravský byl největším ště

stím obrosených Čech, neboť „dyby nebylo jeho,
celá práce a celý zisk baditelů mohly by přijíti
na zmar. Nebrozí Čechům germanisace od církve,
díky tomu, že v české prácí vlastenecké měli
účast katolíci. Nehrozí Čechům zneplodnění kul
tury národní jejím omezením na vratvy městské,
díky tomu, že katolicismas nedel se vyhoditi mimo
společnost národní. A že se nepodařilo jej vyho
diti — toť zásluha Moravy“ |

Ce sendíl Karel Havlíček © polí
tlcké činnosti kměšstva© Názorsvůjo tom
napsal v „Kutnoborských epištolách“, kde praví:
„Chtíti, aby si katolický kněz skutečné politických
záležitostí ani nevšímal a žádného účastenství
v nich neměl, jest právě tolik, jako chtít, aby pře
stal být člověkem. Neboť každý člověk, tím více
vzdělaný, jakož má býti každý kněz, musí míti
nějaké politické míněví, to jest, jemu nesmí býti
jedno a Ihostejoo, jestli 8e nám v občanském ži
votě dobře nebo špatoě vede a jestli tedy máme
dobré nebo špatné zřízení, dobré nebo špatné zá
kooy, z kterých naše občanská blaženost neb bída
pochází. Om sobě musí přáti, aby se nám dobře
vedlo v občanském obleda, abychom tedy měli
dobré zákony a dobrou ústavu; jakožto vzdělaný
muž musí věděti, které zákony jsou dobré a našim
okolnostem přiměřené a jakožto poctivý maž musí
se tak podle přesvědčení svého v životě říditi,
to jest musí dobru občanskému napomáhbatia vše
likému zlu se protiviti. Kněz, proto še jest knčz ,
nepřestal ještě býti občanem, a když se odkněž f
žádá, aby si politických záležitostí nevšímali, to
jest zrovna tak, jakoby se zase od jiných stavů
žádalo, aby si náboženství nevšímalyl Tak dobře
jako žádný rozumný toho žádati nebude, nesmí 80
i onoho chtíti. A má-li býti náboženství skutečně
tím, k čemu určeno jest, totiž vůdcem naším
v tomto životě: nesmí zajisté jednu z nejdůleži
tějších stránek života, to jest občanskou stránka,
zanedbávati.

Náboženství nás vítá a přijímá vstupující na
tento svět, ono nás doprovází a žehná na cos.u
z něho, ono jest při nás ve všech důležitějších
krocích v životě a mělo by ei tedy nevšímati ob
čanského zřízení?“ A dále Havlíček píše: „Jestli
kněz skutečně je tím, čím se nazývá: presbyter,
pater (starší, otec), musí mu jistě blaho svěře

„ného lidu na srdci ležeti a jestliže drží pravé
vzdělání lidu za povinnost svého povolání, musí
nevyhnutelně i občanský pokrok na zřeteli míti,
Toť jest zajisté nejlepší cesta, aby se náboženství
a kočžstvu vážnost a láska u lidu získalaa ube
zpečila, když se lid přesvědčí, že kněz své vyšší
vzdělání k opravdovému blahu lidu užívá, že jest
pravým přítelem lidu v každém obledu. Neodvi
slosti své od vlády má každý moudrý kačz k tomu
použíti, aby bez světské bázně, ovšem způsobem
mírným a slušným otevíral lidu oči o jeho vlast
ních občanských záležitostech. Náboženství se nedá
od občanského života odděliti, jedno drubéma na
pomáhá. Bude-li se kněz jeviti jako nepřítel lida,

nel i náboženství na vážaosti u lida A zase naopak."

Bostelní práta
znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.

odborně, levně a solidně provádíJOSEE MIKULEC,
umělecký závod v Hradci Králové.

Cefná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici.KXXXXXXXXXX
Různé zprávy.

Voličevé katoličtí, pozor ma po

níků, podráždéná nyní přímo k šílenosti silbým
rozvratem v jejich vlastní straně, právě v poslední
dny před volbou použije všech prostředků k zá
chraně svých mandátů. Jest nám sděleno od voličů,
kteří náhodou vyslechli soukromé roshovory agrár
ních kortešů, že chystají agrárníci aa poslední duy
rány dluhu nejhnusnějšího. Právě před 13. červnem
mají se rozlétnouti letáky, které budou plny osob
ního špinění našich kandidátů. Též rozlétnou se
zprávy jiného drahu oa pomatení našeho voličetva.
Proto již předem upozorňujeme na cbystaný úklad,
na blínová seménka, která jsou připravena na
otravu voličstva. Celé kopy nejdrzejších lží ne
stačily. Jaou připraveny na poslední chvíli kanony
8 otravnými pumami, které se vypálí rafinovaně
právě v takovém okamžiku, dy nebude možno
našemu kandidátovi ve ještě bájitipřed volbou.
Venkovský volič má jíti k volbě pod plným dojmem



asrárnicképh AověatneJE,tek te nyzto pov , po
ctiví venkované » hnusem se odvracejí od pod
vodného manévrování, od zákeřných útoků, vedo
ných proti jiným svóprávným občanům. Tak pří
šerná tyranie ma našem venkově dosud nevládia,
Jakou tam zavádí agréroický karabáč, jehož se
ožívá náhradou místo solidoj, zdravé práce. Přes
to věsk „posledol zprávy“ agrární mohou zmásti
mnoho voličů. Proto jiš, předem na úklad zamý
šlený upozorňujeme, aby de jim nikdo nedal va
evůj neprospěch překvapiti.

Bomele Harri dohrál. Nyníse můše
právem mluviti o konci úloby dřívějšího kněze a
radikálního poslance Marria v Italii. Ve schůzi
poslanecké komory, kde opravdu sprostě napadl
papeže, brozrěji, veš by byl učínil i nejhorší
protiklerikál nebo revolucioář, dostal takový díl,
Že listy všech směrů mají za to, že je to konec
jeho parlamentární činnosti. Se všech stran par
lamentu slyšej, co o něm myslí. Marri nejdříve
mlavil, že dosud penadešla doba, aby bylo útvo
řeno ministerstvo Salandroro a CoPrmaggiovo(slo
žené tedy z přívrženců Sonminiho a katotíků), a
na to naň stoupenci Sonoioiovi volalt, če nemá
pojmu o politice, když přednáší tukové nesmysly.
A byl to skutečně neamyal, kterému se smála
celá komora, poněvadě na takové spojení nemyslíl
Zádný rozamný člověk. Po té Murri počal dtočiti
Jako stonpenec protiklerikalisma proti ia
vytýkal Giolittimu, že nepostavil takových poša
davků, kterými by byl zlomen papežův vliv. Nymí
Jej vyrušovali katolíci, že nemluvilvždy tak proti
pspeŠeky, že pouze slost, poněvadě ae nestal ka
movníkom v kostele sv. Petre, jej přivedla k ta
kové proměně smýšlení. Když pak dále útočil na
papeže pro domuělou jeho nesnášelivost k Italii,
alyšel t to, jak dříve vodil oelé pouti, které natil,
aby ve Vatikáně volaly: Evviva il papa-re! (Ať
žije papež-král!), když toho nečinily jisé průvody.
Když pak i dále napadal papeže, vykřikl naň 850
cialista Ciciotti, že Jest popletenec, který meví,co
chce. Tak se přežila 1 krajní strana italská se
svým vůdcem Morrim.

Jak umějí agrárníci účtovati. Již
dříve dokázáno významnými, neodbytnými eiframi,
jek agrárníci vychytrale nmějí číslice řadit, pře
hazovat, přičítat na nepravé místo nebo zamlčovati
tak, aby se vzbudilo klemné zdání, jak jejich

BE prospívají. Přitomvyplécehíobrovskýchjet faakcionářům jest sapočítáno do tak šikovné
rabriky, aby čtenářům vlasy nevstávaly a aby se
nebudila závist méně šťastných stoupenců. —
Známo, jak egrární oposičník Bergman několikrát
protestoval proti ukládání přebytků Jednoty v
malé Záložní a úvěrní jedooté. ©Nyul nepsela
„Selská Obrana“: „Ještě nenschls čerň tiskařská,
která oznámila defraudaci agrárníků + Kostomla
tech a jiš vycházejí na jevo „složité účty agrár
níků“. Čtěte, co píše „Peněžní Obzor“ ze dae 16.
dubna r. 1911 o Záložní a úvěral Jedaotě, u které
agrární Jednota avé snačné přebytky ukládá!
Agrární Jedaota officielně vyslala do Záložní a
úvěrní Jedooty svého zástapce p. Tre,bala! Zá
ložní a úvěrní Jednota v Praze vydala účetní ú
závěrku sa rok 1910, Iterá čenapicůmzasrána
byla s lokálkami plnými chvály, tak zejména v

ada bol Listech se praví, žekoná nálady,brom a zahájena za para , apů
nobaná akválýtné výsledky bilandeimí. Jeme toho

míndný, že spaley o výsiaěkích dnasstá ponéšníchústavů měly by býti posuzovány s větší rigoros
ností a chválou nezaslouženou nemělo by býti plýt
váha. Be Diouzaní akutečnéha rozvoje a dá
věry v ústav v prvé řadě jest eměrodatným po
byb členů a podílů a kdyby jej Záložní s úvěrní
Jednota uveřejnila, jako činí téměř všechoy zá
ložny, ehledala by veřejnost, že počet členů klesl
se 782 na 613 a podíly « K 108.900— na K
96 800"—, společenstva ubylo 119 členů se 243
podíly za K 13.100 —. Za povášlivou natao po

važovati vlastafcb nemevitosí korun
652.629— při vkladechK 818.14209. Značnou
část z této sumy jest vklad agrární Jednoty. S
lečenstvo ujá 80 procent krátko vypověditelných
prostředků uloženo nebybně s nemovitosti před
stavují sedmeronásobnoučástku podílů členskýchI
— Účetní správa nezbytně měla podati vysvět
lení k položce, která musí vsbozovati v odbor
ných krazích nedůvěru, při nejmenším uvádí v
pochybnosti, v nichž práva ústava neměla by ve

řejnost nechávati. Denní lísty Přes 5. prosince1910 zprávu o koupi usedlostí Spiritky Záložní
úvěrní Jednotou za trhovou cenu K 200.000— a
v bilanci 26 dní po té uváděn jest objekt ten sa
K 268.43836| Bylo-li tak vyzískénopřes koruo
63.000'—, pak ovšem by vykátaný přebytek kor.
10.166 33 neměl býti podnětemvalné hromadě ku

povsnesená náladě. Nemámezášti k star považujeme však za povihnost posuzovati výsledky
po sásluze. Denní tisk bero velikou sodpověďnost
na sebe, kdyš nedovede rozesnati chvályhodné od
toho, co výtky zasluhuje.“ Tu máteagrární po
čtáře znovu! Koupí lost sa 200.000 K a hned
mato ji prohlásí o tolik tisic se cennější, aby mohli
vykázati aspoň nějaký přebytsk. Ačkoli počet

enstva klesl, vysvámějí. agrárbi zvony 0

krém rozvoji atd. kegman má nyní plnou sa

Jaké zástapce parlamentní vnátíe
see. českému lidu. Sámpo
krokářský „Ostravský Denník“ dne 30. květaa na
psal: „Jakým spůsobem as stal dr. Witt autono
mistou a proč česká soc. demokracie kandi
duje, jest i v Ostravé dosud zahaleno rouškou
hlubokéhotejematví.Že by si byl sískal nějakých
svláštních záslah o české Slezsko vůbec a Opavsko
zvláště, popírá se všeobecně. Jest sde sice známo,
že navštěvoval německé gymnaasium v Opavě a
že dosud neuspořádal vo Slezsku ani jediné schůse
ze jazykovou rovnoprávnost, ač wetaké sa Českého
advokáta počítá, ba že v jasykových věcech ani
rekursů proti německým výměrám nepodává, ale
to všechno jsou věci, které jeho zvláštním „zé
slubám“ o Slezsko zrovna nenasvěděují. Také o
jeho zásluhách o stranu, na jejíš program ksadi
doje, není nikomu ničebo známo. — Ba až do
poslední ohvíle se silně pochybovalo, je-li vůbec
upřímným socialistou a zejména je-li příslušotkem
české soc. demokracie. Až na to, že Dosí Červenou
socialistickou kravstu a podobný klobouk, vypadá
jako řádný „baržoa“, má manýry velkých páná,
pohybuje se výhradaě v lepší společnosti a po
něvadě miluje „flane“, rád ne vozí v kočáře, ovšem
že pouze socialistickém (radvanického pivovaru),
poněvadž týž jest lacinější. — Jestliže to vše
pasvědlovalo tomu, že na oěm mnoho socialistie
kébo není, json pochybnosti o jeho upřímném pří
slušenatví k české soc, demokracii tím odůvodně
oější. Jsonť a dodatkem zoámy jebo názory 0 ná
rodním „chauviniemu“ z dob, kdy ještě nevěděl,
Že se sociální demokraté rozdělí sa autonomisty
a centralisty, jeho ovangeliam jest dosud Adlerův
„Arbeiter-Zeitang“ s mímoto jest veřejným tajem
stvím, že z důvodů čistě obchodních bál ne oto
vřeně přisnati barva, jského smýšlení vlastoč jest,
brál na obě otrany, až konečuě.přidal ze mímo
všecko očekávání k autonomistům. Proč? ©Určitě
se neví, ale hádá se, že ze tím vězí „Duch Času“,
ne němě jost ailně Šoaačně angažován — a v němž
nyní řádí jako neobmesený paša a samovládce.
Zda-li česká soc. demokracie na Ostravska získala,
přídělila-li dra W. tak vynikající roli, že ho po
utavila na českém Opavska sa svého kandidáta,
jest její věcí, ale kdo jen trochu zná poměry, ví,
že si tím neposloužila. Neboť nehledic k tomu, že
jest dr. W. naprosto neschopný zastávati tek sod

vědný úřad, není vyloučena možnost, že kdyby
byla česká sociální demokracie na Opavska proti
společnému kandidátu českých stran svého kendi
dáta nepostavila, že by se byly České strany ob
časnké docela jinak sacboyaly kjejí kandidátém
na Těšínsku s moravském Ostravsku. — Chce-li
však česká sociájní demokracie vyrvati českým
stranám občanským jediný jím náležející mandát
ve Slezaku, přestávají i ohledy občanských stran
vůči mí u to tím více, staví-li ze svého kandidáta
na českém Opavsku člověka,který se ae vydává
sa aatonomistu, ač jm nikdy nebyt wnesf (sobot
jinak by jej centralisté uš dávno jako ty ostatní
antonomisty vypadili ze svého radvanického pivo
varu) a o jehož poctivých eúahách se mimo to
všeobecné pochybuje“ — Dr. Witt jest idem.
Jeraelité umějí dobře s politickým přesvědčením
kšeftovat.

ale schům , Ja právě agrární
kout es dnašníhodno obceprotiklerskální,
nešli věsoky £.sv. „pokrokové“sirany.“ —Protokol
ojesdučeskésírany agrární, 39. prosince 1906.

Te Jamo řebovali. Nákladem„Hlasu
Lidu“ v Č.Budějovicích právě vydán leták : „Přoč
nemůžeme jíti ae stranou raí?“ — jenž otevře
očinašimvenkovanům.Uvidístranu agrárnív celé
nahotě. Obsahuje kapitoly: 1. dtrana agrární blásá
boj venkova proti městům; 2. pěstuje třídní sta
vovský rozbroj; 3. škodí rolnictvu, není pravou
jeho přítelkyní; 4. má chlubné plíce; 0. strana
agrární a nezištnost; 6. strana agrární a vlast;
7. utrans agrární proti církvi a nábošenatví kato
lickému. — Ke konci přidáno: „Několik cifor“.
— 0 letáku jde jeden blss: „Tv jeme potřebo
vali! Přišel jsko na savolání!“ Cons 5 kasů 20h
pošlete je v pošt. známkách v psaní), 15 kusů

h, 60 kusů 2 K. Adresa: „Hlas Lidu“ v Č.
Budějovicích. Až do konce voleb je každá množ
ství stále k dostání. Přítel oaší strany (aikoli kan
didát) objednal najednon 5000 kmenů.

Věelices. Uherský biskup čamadský dr.
J. Glatser daroval koleji ev. Beericka 300
tiste K. — Minietrdr. Biliaski na ochůri v Rzes
nově útočil prudce na ministra Glombiňského. —
Ve Štyrském Hradei romšel asijskou cholerou
poštovní úředník, který přirel a Benátek. —Mésto
Norwich jest známo i sa branicemi Anglie chovem
kanárů, jimž ne zabývá 4000 obyvatel toboto
města -s ročně vyváší se 40000 těchto pláků,
Toto město dává anglickémuhráli ko korgnovaci
Jeho darem Iranára, jehož cena udává ze na 9000
K. —Němeský professor E. Richter nasvé stu

he costů ua pohoři Olrmpskémi we2 četotky
Jej. doprovánejíím usesen lapiči. — Pyvaí divadto dle vzora dřvadel orropských bylo v Ja
pouska otevřeno počálřemkvětae t. r. — Papož
obdrií debně až29.000 dopis, olsař něm. 4000
dopisů a 8—4000 rosličaých tiskopisů, král aa
Glický rovněž tolik dopisů, ruský car 650 dop.,

M ,

krát italský u šposělský 900 — Na japonském
ostrova Jeddu hrozný požár zachvátil několik
měst a lesy je obklopající. — Ruský atát koupil
dědictví po Tolstém Jasnou Poljana sa 1,200.030
rublů a zaváše se sřídití tam kulturnímísto od
povídající ideám Lva Tolstého. — Budapsšťteký
holičský pomocník E1. Uctingar zdědil p) svém
strýci v Australii300 nil. K.

Dalokosáhlá roztrška ve stramě
agrární. Veliký rozruch zavládl mezi sgrárníky
volebních okresů 40., 41, 47 55. 8 73. Na Jičín
sku (40) nesouhlasí egrárníci s kandidaturou mla
dého Bradiče, který byl výkonným výborem vnu=
cen a proto chtéjí voliti bývalého poslance Kotláře.
Na Hořícku (41) kotrmelce vicepresidenta Z4
zvorky učinily tek trapný dojem, že docházelo
mezi agrárníky na počátku volební kampané k
bouřlivým debstám. Zázvorka chtěl kandidovati
proti officielnímu agrároimu kandidátovi Žďár
skému. Když však pozoroval, jsk by mu Bergman
znovu zetopil, podrobil se diktátu Na Novobená
tecku (47) Prášek pokračuje se svými věrnými
proti výkonnému výboru statečně dále a vyčetl
Šveblově družiné tak peprné pravdy, že se agrární

poblaváří utíkají k překrucování. Na Neveklov
sku (55.) roztrike agrárnická též úplné dokonáns,
Nepořídil nic proti tomu ani osobním zakročením
poblavár Jan Dvořák ze Sán, který zaměnil hos
podaření za výnosnější místopředsednictví výkon.
výboru v Praze. Na Jindřicho-Hradecku (73)
velká část agrárníků již se odříká officielního kan
didáta agráralho — znémého faráře Vacka; kan
diduje tam znovu odstavený agrární poslanec
Mazanec. A tek strana agrární svým velikým roz
vratem právě při volebním ruchu prozradila veliké
slabiny.

Odvolání. Vystoupení moje ve valné bro
madě Občasské záložny v Třebedhovicích, která ko
ana byla dne 5. břesna 1911, přimělo všechny pp.
[aakoionáře nilodny mue úalovati pro přestapek proši

Sbosákli tají tob kg lobě té DHčlnyjeme dalil, litaj o, de k šalo ny jeem da
a šádám pp. soukr. šalobce na et Ý Hradci
Králové, 30. května 1911. Ja Hájek,mlynář v To
beoboriofch.

6hcete 0evýhodněošašiti2?
Vyšádejte si ihned vzory pámabých látek
knahlédnutí.(Zvláštěvzorlátky»Paleire«)
eš fy= ED.DOSKOČILCHOCEŇ.=

sal. r. 1876. 20

oo0000
8

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ 8
ZÚROKUJE VKLADY

o da půl proc.

VARLANÍ
nedostičné intonace, skvostné
fungujícípneumatikyse všemi
možnými novinkami důstojn.
kléru i slavným patronátním

úřadům doporučaje

Karel Čápek,
(dříve B. F. Čápeb),

zavod pro stavbu varhan
a barmenié

POLIČKA (ČRCBY).

Proč? T
je kněžské náprsenka bes háčků

j odlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.

———..

Zásilky obratem polky vyživujeFojal A ByčištěFejgl4 a ete
Braáve Králové,Jiříkova třída.
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Girový účet u Ústř. banky

čes.spořitelen— S LB

Českeslovanskésěnet Dna
Topětená aleče8.

Atrekuje vklady A/t/e—A000dl výpovdéi ode dae vložení do dne vybrání.
Zepůjčujesvojeetřádan ky úplněbesplatně

Základsí vklad obnáší 3 K, který se ihnod úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní jisty pošt. upořite Daň

dhebodkovou platí záložna sa pp. v pdateloze svého

Poskytuje sápůjčky od směnky8ručiteli
(aeb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, záloby na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup aboží pro své členy,

i cennýchpapírů sa botové
Raopláty, vynědujekaposy aP2cizímince atd.

Podílyčlesské úročí se výbodně.

"Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

„Záložna podléhá povinné rovisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dep. od 1/,9—19, odpol. od 1/,3—5.

Tr
©. a E dvorní akomer.fetogral

Hradec Králové
(Adalbertinum).

Doporučuje své s dokonalým vkusem prove

dené fotografie ko. kašdé příležitosti.

P

M“ Cenymtraé. "JN

Křestní listy
:axoffo)40 kurů sa 60 haléřůnabizi

Biskupská knhtiskámu.

V Hořielek, v květnu 1911.

Za celé příbuzenstvo:

Jozef Šubrt,

flanelové, z+ srsti velbloudí.

Pokrývky
Da stoly a lůžka.

Župany v každé velikosti.
— Železný nábytek.

Zbytky koberců
sa snaóně

nolžené eny.

Kupteoitentosple:

KarolfY.jako křesťana vinotesm.
PíšeJiříSahula,Cena3K.

Objednávky vyřídí

KÁŘRKÁŘÁÍÍÍŘ
Založeno r 1880.

Do Hradce Králové a okol!

František Hynek
v Hradei Králové,

Velké náměstí na podsíní v bývalém .zlat
nickém obchodě pí Holatové, vedle mod

ního závodu Průšek a Veselý otevřel:

nový

závod kožešnický
spojený s velkým skladem

klobouků a čepic
. 8 prosí o bo'sou přízeň velectěněho

P. T. obecenstva.

Zimní a kožešnické věci přijímám
pod zárukou přes léto k uschování.

Pánůám věelařům doporučuje

mezistěny
: se zárukou pravosti '
1 kg = 24—26kmsůnormálnímíry

WU“za 4 K 80 h "By
JOS. SJELÍNEE,
mydlář a člen míst. včelař. spolku
" v Hradci Králové

Založeno r. 1860.

Vyznamenánstátní medaili.

Vetedůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a Bojstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k ubotovení veškerých ko
Glelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do méjakvostně
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vie přesné, dlatě a důkladně

akttortje 4vté vlnstaídílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
aměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré VBorky jsou Jeho
Břkupskoú Milostí rovide
vány.

Mešní nádoby Jen v ohml
ulatím sa cemy velice levné.

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

ÚšeAsií rů potvědejé.
konábok zkvbÁ :polovů ží naukázkuwezali

Ceeášim kostelemseine splácí bs Hrážek.
SNB- Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “íh

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přísěb
a dárárn závodudomácímu.
Úpotkůmdoporučuji rychlé a levné provodeli

odznaků spolkových aid.

Ako. kapitál K 6,000000—

Centrála v Prase.

Eskont směnek | faktur
Úvěry všeho

Fillálka v Liberel.

m uhlím
Vadia a kauce m
Z Bursovdi obťkody



soustrah, brousící a leštící st.oj na kámen, písk*v::07: 12m9« “nravenou zásobou 20.000 m!

velmi o „Blakovoe,veškerý|práce pob a kam. pro stavby kostelů, škol, vařejnýchasoukrom v, po 1 ) y nabízí Jan Novotný,
Stanice ser.-záp. dráhy Ostroměř. strojní kamenoprůmysl

. v Újezdě Podhorním. .

Gišnému obecenstvu doporučuje

Jan Metelka
w Hradoi Král.

proti Grandhotelu č. 60.

Ryze český odborný
| závod..n

dobových (rámů 4 (0961
v různých siléch a délkách, hodící se na všeliké
potřeby atavební, jako: prahy ku stodolám, kol
nám, stájím, co sloupy ku vratům, do plotů, na
scbodnice, Špalíčkové dláždění do stájí, dílen, prů
jezdů, dvorů, na podlaby do chlévů, na lávky atd.

Bližší podmínky ochotné sdělí správa skladiště

„ Kress A Bernard,
regalace Labe v Hradci Králové u stoku Orlice

SESEE
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dopo
ručiti veškeré kostelní nádoby a

Bio, nádobky, várky, poli,e. o MnO „pa y

svícny,lan 1 Čaditelatce,kropsakypředpisůmatd. své © ,
27 církevním vyhovující. Staré před

měty opoaralo v původníintenci av ohní zlatí a ří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
készku franko bes závaznosti koupě.
Vše s0 poríld posvěcené. Prdos ruční.

Shledvvškorýchslalýcha stříbrnýchklenotů,jako: řetězů
m, RERnonkyaš datejro

o nskéhovědynaskladě. m

Staré slalo, stříbro « drahokamy kupujs sanejv. šší ceny

JAN STANĚK,
paslř a ciselour

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

zahrad,železnýnábytek| Josef Štěpán,
než budete říditi

odborný pozlacovač pro práce kostelní:

drátěné ploty d Vřdld| © v Pardubicích,
, doporučuje závod avůj veledůstojnému ducho

stavte se u jedi- venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

Dříve než koupíte

ného výrobce: s přezlacování
1 r1 | oltářů, kasatelen, křížových t

] . Plocka V Arado Kral, i veškerýchchrámovýchpředměrto
(Pětidomí). k opravě pomníků, železných

zlacení písma a různých předmětů venku 60 nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

a roz shotovuji úplně bezplatně a
k ústofmu j Í dostavím se na pořádání taktéž

bez nároku ma cestovné.

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

OBP*>Závod založen r. 1898. "B

————,——,—,—,—,—

VARHANY.,
elektro-pneumat., pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší suuařavy.

Selonní varhany i v oejme.šímpro
vedení, taktéž i

všech soustav, vše|
HA RMON | A důkladněz:nejlep
Jibo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co aejavědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otevitelotví varhan a harmonií

v Staré Boleslavi.

Rozpočtya návrhy l | Nejlepší odporučení.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží |

Bez velkoměstaké režie ve vlastních -dílzách a
pomech, levné praovvní afly na venkově, čímž lovnější
oesny aš o 30"/, neš všude jinde.
Jabil. 100 let. trvání a 40 let. slastní čimnosél.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
re- m — o m 6 r SbmV mnm©mm o

VGB3 ECBDX 505 X EEDXC83X

„Obnova“"B
Casové ÚvahyRozšiřujte

| (bratr P, J. Hoškudly, faréře ro Yýpraehtislsk)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
orůj osvědčený a často vyznamenaný | |

výrobní závod :
fvšech kostelních paramentů,
fl spolkových praporů a kovového náčiní
| Cenníky, vzorky i roucha hotová maukázku |

zdarma a franko. ruka pětiletá

k Zařizování pnenmatic. hry a rejstř. ku slarším zacho

Ú J an H o rák $ valýmvarhanámmechan.conejjednodušejia levně.x 3%
soukenník ; 30000060660G606000E6

čeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové;
: (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky=za 4 až5 =
úrok a to dle výpovědi.

zasílá na požádání vždy M

dle roční salsony kollekci %mejnovějších druhů pravých
viměných látek

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

s v Rychnověnad KněžnouX . V

uznání zvláště z kruhů vele
UXDX

dobu více než třice'iletého působení.

Též na splátky bez zvýšenícen! ce nejlevněji. 1
(80 ma požádání franko zašlou. M

Učiňte, prosím, malou objednávku na

v C3 CEDXE83X G6DXG83X300006000000609090L.

Velkozávodkroj
čovskýipro pány

a obchodsoukenickýE:

če důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- Ž :

x sluze mcho ryze křesťanskéhozávodu za ý

zkoušku. i gap- Složní lístky na požádánízdarma. UWVelojemnelátky na taláry. X i. ; PÉ OUhlí sů.
OoOOOOOOGOGOOOOGOOGOOGOS

dle nej



> Da půl roku b

Katoličtí voličové!
Voltejen kandidáty naše. Na

koho by se činil nátlak, aby volil
kandidáta jiného, odevzdej do
volebního osudí prázdný lístek,
k tomu již připravený. Volba je
tajná, proto nedovolte,aby někdo
zvolební komise lístek odevzdaný
prohlížel.

V posledním okamžiku důtklivě povzbu
zujeme, aby každý našinec k volbě se dostavil
a odevzdal hlas ve prospěch kandidáta našeho!
Na každém hlasu velice záleží; volební lístek
prostého dělníka platí nyní tolik jako lístek bo
hatého purkmistra nebo statkáře. A často pět
šest hlasů rozhedne, kdo má býti na šest let
zástupcem, parlamentním representantem veli
kého volebního okresu. Tedy několik katolických
liknavoů mohlo by snadno zmařiti výsledek
obrovské námahy nejčilejších našich organisá
torů.

I v r. 1907 veliké procento občanů k volbám
se nedostavílo. Byli to snad ágrárníci, soc. de
mokraté, národ. socialisté nebo pokrokáři? -Ti
přece mají organisaci tak tuhou, tolik kontro
lovanou, že jim málokterý hlas vypadne. Ti
kontrolují bedlivě zvláště v den volební a
nedostaví-li se některý volič brzy, již pro něho
pošlou.

Tedy výhradně konservativci a mezi nimi
hlavně našinci náleželi k řadám těch, kteří vo
lebníhůopráva neužili; a tak bylo zaviněno, že
na okresích vážnou většinou konservativních
mohla udávati tak dlouho politický a sociální
tón strana protikatolická. Proto nechť každý ka
tolfk užije dne 13. června svého občanského
práva, i kdyby měl doma velice pilné zaměst
nání. Chůze k volebnímu osudí není žádnou
těžkou povinností a značí pro běh událostí v Ra
kousku čin velice důležitý.

Stále slyšíte výtky fanatických protivníků,
že prý katolíci jsou lidé »neuvědomělí.« Musíme
opravdu říci, že jistá neuvědomělost u jedné
části katoliotva jest skutečně; nechtějí totiž
mnozí pochopiti, co znamená pro budoucnost
šílená politická agitace-našich protivníků a ja
ký osud bude schystán svobodě katolictva, až

protikatolických hlasů při volbách přibude.otom bude pozdě bycha honiti. Jestliže tudíž
důležitého volebního práva naši protivníci ne
toliko horlivě užívají, ale jestliže nadto vší
silou snaží se voliče jiných stran do svých vo
lebních řad převésti, neměl by katolík míti
aspoň tolik čilosti, aby prostě odevzdal hlaso
vací lístek se jménem našeho kandidáta?

Ať se už jednou probudí katolík každý ze
své netečnosti, zvláště když vidí, jak protivné
strany snaží se nás o naše politická práva při
praviti. Na schůzích volebních křičí se proti
nám z. tábora agrárnického, jak se prý opova
Žujeme tříštiti venkov! Křičí se na naše kandi
dáty, že se mají svých kandidatur vzdáti. Tedy

dle těch lidí jest svéprávný křesťanský sociálpovinen za všecky nadávky ještě odevzdati hla
sovací lístek agrárníkovi. Mámebýti pouhým u
jařmeným hlasovacím materiálem, aniž by nám
agrárníci slíbili otevřeně a svorně, jak budou
hájiti právo- katolického náboženství ve škole,
jak obhájí právo církevní ke kostelům a jak
vůbec se budou zastávati svobody církve, ja
kožto veřejné společnosti v životě veřejném.

Právě ti agrárníci, kteří jsou horlivými čte
náři volnomyšlenkářských tiskopisů, rozumějí
svobodě tak, že nás se zamračenou a zlověst
nou tváří nutí k jařmu bez reptání. Titéž lidé
však dovolují plnou volební svobodu 800. de
mokratům, ačkoli rudý program jest hotovou
zhoubou pro samostatnost a soukromé majetni

otví stavu rolnického. Na Moravě uzavřeli agrár
nici se 800.. demokraty volební dohodu proti
katolickým rolníkům již nyní před prvou volbou.
V době »svobody“ tedy jen katolík nemá si vo
liti svobodně jak by chtěl. Nestali bychom se
směšnými stálým přisluhováním lidem těm,
kteří nanejvýš jen potají mlhavě slibují, po
koutně ujišťují, ale na veřejnosti nás zapírají,
k nám se znáti nechtějí? Vždyť před veřejností
často ani k našim hlasům se znáti nechtějí.

Na druhé straně však tací lidé zcela ve
řejně a velikými poklonami ucházejí se o hlasy
židů a to i těch, jimž jest v domácnosti ob
vyklým jazykem němčina. Ve svých listech
právě před volbami předstihují se nekatolické
strany v pochlebování židům aaby jejich hlasy
získali, tu ještě strana stranu před židovským
tribunálem denuncuje, vytýkajíc, kdy v minu
losti ten neb onen stoupenec proti židům pro
mluvil.

Ejhle tedy! Před náboženskou společností
židovskou poklona za poklonou a to často jen
pro několik hlasů. Nám však nadávky nebo o
povržlivé pohrdání a za to máme dávati jiným
celé desetitisíce hlasů.Necítíš, katolíku,to urážlivé
jednání? K takové pýše u odpůrců vůči tobě
mohlo dojíti jen proto, že jsi posud ráznějším

způsobem svá práva nenájil všude a že jsi jichdosud málo horlivě užíval. Mnoho katolíků bylo
posud třtinami větrem se klátícími, protože se
poddávali hned tomu hned jinému našeptávači.

Nedej se ani v nejmenším zmásti frázemi,
že protivníci naši bojují jen proti klerikalismu
a že pokojné katolíky mají 'řádi. Vždyť ve sku
tečnosti pronásledují šmahem katolíky, kteří své
povinnosti náboženské řádně plní, Zkusí od nich
mnoho i takový katolík, který si vůbec poli
tiky ani nevšímá. Proč jsou jen titéž útočníci
kžidovskýmvoličůmdaleko snášelivější? Vždyť
přece židé u nás řeční a píší, že nejsou zvlášt
ním národem, protože prý již jejich evropští

předkové ve středověku byli silně promíšenirví jinou. Prý jako zvláštní národ ani nechtějí

se tedy nazývají dále židy? Výhradně z příčiny
náboženské. A jestliže židé poukazují na př.
na kandidaturu dr. Kohna a dr. Lederera jako
na svou, jestliže v židovském tisku vyzývají se
židovští souvěrci, aby volili kandidáty své, jest
zde viděti politickou akci evlášíní náboženskéspo
lečnosti. Této společnosti čeští naši protivníci
popřávají plnou svobodu, ale na voliče a kandi
dáty otevřeně katolické se prudce osopují.

Proto, katolíku, pryč se všemi rozpaky!
Jestliže ti upírají svobodné právo právě ti, kteří

se nazývají lidmi evobodomyslnými, dokaž jim,že si dovedeš svobodu vybojovati sám. Až se
ukáže, že bylo odevzdáno katolických hlasů o

mnoho více než r. 1907, pa budeme opravdunepřátelům imponovati, i kdyby třebas na ně
kterých místech k zvolení našince hlasy nesta
čily. Pak budou naše práva více respektována.
Již nyní v okresech, kde jsou naše silné orga
nisace, bojí se protivníci příliš nás provokovati.
Proto jen bez bázně v neohrožený, pootivý boj
za věc spravedlivou! Nechť ani jeden katolický
hlas neschází!
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začali hlasitě reptati proti sociální politice bo
hatých a vlivných volnomyšlenkářů, stávka ná
sledovala za stávkou.

Nespokojenost nemohla býti ututlána ani
tím, že vláda potlačovala spravedlivé časopisy
oposiční, že konservativní redaktory pozavírala.
Kdo nebyl na obě oči slepý, viděl pravý stav,
nespravedlnost, násilí a zmatek vlastním zrakem
i beze všech časopisů. Zednáři byli vehnáni do
tísně největší, když poukazováno, že páchají
pravý opak toho, co dříve slibovali. [I radikální
živly, seznavše, jak se jim nesplnilo to, co tak
hojnou měrou slibováno, hlasitě reptaly. Proto
také volnomyšlenkáři tolik s volbami odkládali.
Slibovali všeobecné volební právo — ale věděli
sami, že toto právo by při skutečném praktiko
vání rázem smetlo vládu zednářskou. Ti, kteří
dříve z plných plic provolávali, aby rozhodla o
všem svobodná vůle lidu portugalského, měli
před ní takový strach, že prohlašovali monar
chisty (přívržence vlády královské) již předem za
velezrádce. Komedie plná omylů! Ti vysocí ú
ředníci a důstojníci, kteří sami se dopustili kr
vavé velezrády proti králi, jenž je povýšil, za
čali vpalovati značku velezrády na čelo lidí po
kojných, kterým se hnusilo křivopřísežnictví ne
věrných úředníků královských.

Volná Myšlenka jest liga mezinárodní, jak
sami čeští volnomyšlenkáři přiznávají; proto čeští
majitelé macešky se nazývají českou sekcí (od
dělením) Volné Myšlenky. Rozumí se samo sebou,
že převrat portugalských kollegů přijali čeští
volní myslitelé s velikým jásotem; nijak se ne
bněvali na to, že portugalští volnomyšlenkáři
ještě krátce před převratem farizejsky tvrdili,
že neobmýšlejí velezrádu, násilný převrat. Ajako
byla u nás s počátku mezi maceškami veliká
radost nad houkáním děl do paláce královského,
zrovna tak dostavila se u týchž českých volno
myšlenkářů stísněnost a zamliklost, když přes
všecko násilné umičování pravdy, přes všecko
zednářské censurování depeší proskakovaly stále
hustěji zprávy o zbědovanesti nových vládních
poměrů portugalských.

Volby dlouho odkládány, protože zednářská
vláda konala tiše rozsáhlá opatření, aby umělým
způsobem výsledek voleb vypadl ve prospěch
její. Na to bylo potřebí delšího času. Samovlád
cové Braga, Costa a Machado připravovali se na
volby osm měsíců. A tak 28. května došlo v Por
fugalsku k volbám do národního shromáždění, které
jsou hotovým paskvilem svobodného volení. Celé kro
niky by se daly sepsati o tom, jaké hrozné
volby se provádějí v uherském Slovácku. Leč
obraz ještě daleko příšernější poskytují volby
portogalské, které jsou nejkřiklavějším, rafino
vaně promyšleným znásilněním národní většiny.
V Uhrách nemaďarským národnostem aspoň ti
štěné paragrafy zaručují voličstvu částečnou
svobodu. V Portugalsku však obrovské massy
svépravných občanů na základě zednářských
výnosů byly vyloučeny z volebního práva již

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

Volební svoboda ve státě
volnomyšlenkářském.

Stále stupňovaly se sliby portugalských
zednářů, jak veliká svoboda a blahobyt zavládne,
až se vláda změní dle jejich chuti. „Jen svo
bodu, volný vzdoch, provětrání morového po
větří zpátečnického !“ Tak volali tyrané, kteří
chytře navlékali na sebe roucho beránčí, aby
popletii a podvedli lid. Nastal krvavý převrat,
král Manuel II. ze země vypuzen, začala rozka
zovati samozvaná prozatímná vláda volnommyšlen
kářská. Nastalo brzy vystřízlivění, když se po
znalo, jak zednáři rozumějí svobodě. Svobodné,
zoela nevinné a spravedlivé kritiky zednářské
vlády byly trestány se vší krutostí. Sami soc!
dem. dělníci, na něž se zednáři tolik spolehli,

CI HRADECKRÁLOVÉ.|]
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předem. „Všeobecné právo volební proti starému
zpátečnickému řádu!“ Zatím však zednáři vy
loučili z volebního práva celé regimenty občanů,
kteří za vlády královské volili zcela svobodně.

Kdo v Portugalsku volil?

Vídeňský „F:emdenblatt“ praví, že byl vo
lební řád od provisorní vlády tak sešněrován,
tak přistřižen, že již předem měla vláda zajiště
nou většinu hlasů republikánských, přejících no
vému útvaru politickému. Rolniotvo ve svém
jádru zůstalo konservativní, přálo si dále vládu
královskou a bylo ve svých citech uraženo
proticírkevním radikalismem provisorní (proza
tímní) vlády. Toto rolnictvo, jež dříve volebního
práva požívalo, bylo z největšího dílu o ně při
praveno. Naproti tomu však bylo poskytnuto
volební právo příslušníkům stavu vojenského a
to i vojínům aktivním, docela i vojákům, kteří
neměli žádné šarže. Tak daleko se nezašlo dosud
ani v žádné evropské republice. Proč popřáno
vojákům voliti? Ti musili při volbách hlasovati
tak, jak jim nařídili důstojníci. A důstojníci ko
mandovali vojenské voliče tak, jak jim bylo od
vlády nařízeno. Tak tedy sděluje „Fremden
blatt“ V „byrokratickém“ Rakousku může si
zcela svobodně stavěti své kandidáty sociální
demokracie, která sama se prohlašuje za revo
lužní. Každý soc. demokrat smí hlasovati. V i
talské monarchii mohou voliti i kandidovati re
publikáni, ve Španělsku karlisté, kteří projevují
zřejmý odpor vládě nynější dynastie, v „kleri
kální“ Belgii soc. demokraté netoliko do sněmu
vysílají celý zástup svých poslanců, ale při
volbách se všecko otřásá jejich hromovým hla
sem, v Rusku dostaly se do dumy živly anar
chistické, ve vojáckém Německu do nedávna
měli revoluční soc. demokraté nejvíce poslanců
ze všech států evropských. Ale v Portuga.sku?
Tam si to zařídili zednáři tak, že bylo předem
zakázáno postaviti kandidáty, kteří by byli po
dezřelí z touhy po monarchii.

Radikální „Frankfurter Zeitung“ (do něhož
psává sám Masaryk) nazval portagalské volby
komedií. Když však portugalský vládní list
„0 Seoulo“ vinil lisabonského dopisovatele
„Frankt. Ztugu“ z pomluvačství, provedl dopi
sovatel v č. 148. téhož listu pádný důkaz pravdy.
Připomněl zároveň, jak „nkázněný lid" rozbíjel
místnosti monarchických listů; sami starorepu
blikánští nakladatelé časopisů zastavili své listy,
poněvadž se jim politika zhnusila. Dopisovatel
pokračuje dále:

„Za těchto okolností jest pochopitelno, že
bylo postaveno velice málo oposičních kandidátů.
V Lissabonu ovšem vyšlo mimo dvě vládní'listiny
(kandidátní) ještě pět jiných, částečněradikál
nějších, částečně umírněnějších, částečně soci
alistických; leč direktorinm prohlásilo, že tyto
kandidatury neodpovídají zákonitým předpisům.

Listy sdělovaly, že vláda neoblíbené vo
lební agitátory pozavírala jako spiklence a pu
stila je na svobodu teprve po volbách a v 86
verních volebních okresech užila vojenského ná
tlaku. Londýnskému „Daily Mailu“ se telegra
fovalo, že volby měly v Lissabonu klidný průběh
proto, poněvadž nebyl uznán za platný žádný
hlasovací lístek, na němž nebylo jméno kandi
dáta, zaneseného do kandidátních listin vládou
propuštěných. Leč v officielních kand. listinách
byli zanesení pouze ti mužové, kteří byli schvá
leni zednářskou vládou. Proto monarchisté sami
neučinili vůbeo pokusu zúčastniti se na té vo
lební komedii. .

K tomu všemu ještě byly volební listiny
neslýchaným způtobem falšovány.

Hlasy listů o portugalských volbách.

„Diario Popular“ přinesl z města Macaa
tuto zprávu:

„Ve volební seznamy zapisují se nezáko
nitě voličové, kteří volební oprávněnosti nemají
a odmítají se násilně sta oprávněných voličů.“
Z Figueira oznámilo se témuž časopisu: „Roz
čilení proti volební -komisi jest všeobecné; ze
8000 zapsaných voličů přijali jen 300 hlasova
cích lístků.“ Korrespondence ze Setubalu sdě
loje: „Nespravedlivost, která zde byla spáchána
proti skoro 1000 měšťanů, kteří umějí čísti a
psáti a jsou z veliké části majiteli usedlostí a
kupci, podává jasný doklad, že zde volby žádné
ceny nemají.“ Podobná zpráva došla z Gondo
maru.

Nacionalistický časopis „Grito do Popo“
prohlašuje, že by bylo pošetilostí za přítomných
okolností uznávati volby za svobodné. Všichni
voliči. kteří nesmýšlejí republikánsky, musili by
se vystaviti násilnostem. Proto se raději voleb
zdrželi.

„Vaterland“ dne 1. Června praví: „V den
volební byla celá země obsazena sítí vojínů a
policistů. Kromě toho bylo uměle vyvoláno ry
šetřování odpůrců a anarchistického spiknutí,
aby se jednoduše nemilí protivníci mohli očernit
a pozavírat. Tak v Coimbře jistý počet osob
byl vzat do vazby jako „spiklenci“ a na zítří
po skončení voleb- opět propuštěn“

„Kčln. Zeitung“ dovídá se 27. května
(právě den před volbami): V oelé zemi trvá za
týkání civilních i vojenských osob „pro účast
na spiknotí.“ Kdo jen nějaké jednání vlády
haní, vystavuje se nebezpečenství zatčení. Dle
dnes uveřejněného výnosu jsou mimo Azevoda
Contingba ze služby propuštění dva další dů
stojníci jako spiklenci. .

Vydavatelé legitimistického „A Macao“ byli
též před volbami vzati do vazby pod záminkou,
že prý ve svých kancelářích odbývali ahro
máždění „spiklenců“ proti republice.

Nančení pre národ český.

Jestliže vidíme, jak praktikují svobodu
volnomyšlenkáři portugalští, nesmíme 8e domní
vati, že by byli milosrdnější jejich stoupenci
v krajinách jiných. Kdyby volnomyšlenkáři zemí
jiných ihned ukázali oprátku, jakou mají při
chystanou na brdla lidí jinak smýšlejících, ne
mohli by se vyšplhati k moci. Lid by poznal
pravou tyranskou tvář a žádné moci by jim ne
svěřil. Proto drží volnomyšlenkáři oprátku za
zády, provolávajíce svobodomyslná hesla, která
ovšem mají přinésti plnou svobodu bujné zvůle
pouze jim. Až jim budeme vydáni na milost
i nemilost, pak se k nám budou chovati tak pá
novitě jako jejich kolegové portugalští. Vždyť
přece víme, v jakém těsném spojení jest Volná
Myšlenka ve všech zemích. F. J. Konečný píše:
Internacionální (mezinárodní) ráz požidovštělé
zednářsko-nevěrecké Volné Myšlenky mohl kde
kdo viděti na každém čísle jejího hlavního u
nás časopisu „Volná Myšlenka“,pod jehož českým
titulem do nedávna byly cizojazyčné podnázvy:
francouzský, anglický, italský a německý, ač
z českých čtenářů V. Myšlenky mnohý řeči ty
neumí a jistě nikdo překladu internacionálního
v italštině neb v němčině nepotřebuje, aby
věděl, že Volná Myšlenka se jmenuje německy
„Freier Gedanke“ nebo francouzsky „Libre Pen
sée“ atd. Proč to, když u nás naprosto uení
zvykem, aby české časopisy měly německý neb
anglický podnázev? ... Proč ve všech číslech
Volné Myšlenky, Volné Školy a Věstníku Volné
Myšlenky jsou pořád zprávy © zahraničních
snahách a působení Vol. Myšlenky? Poněvadž
Volná Myšlenka jest mezinárodní a poněvadž
mezinárodní musí všude i budouoně zůstati,
tedy i u nás! O mezinárodní Vol.Myšlenku stará
se blavně její nejvyšší tribunál „Generálnírada“.
Do Generální rady bývají přiblráni z jednotli
vých sekcí zvolení zástupoové, aniž by však
programově zajištěného internaoionálního rázu
V. Myšlenky jakkoli se dotýkali nebo jej stírali.
Co se v Generální radě stanoví, provádějí se
kretariáty a ústřední výbory v sekofob volno
myšlenkářských v té neb oné zemi“ — Když
na to poukázal časopis „9V. Vojtěch“, odpově
děli volní myslitelé v „Havlíčku“ (v č. 1.), že
svých zahraničních přátel nezapírají a že se
s nimi spojují; vždyťprý „jsmesynové jedné země.“

Vždyť také němečtí židé otevřeně se chlu
bili, že na sjezdu Volné Myšlenky v Praze mezi
účastnictvem židovstvo tvořilo většinu. Vždyť
také do Prahy jsou avolávány schůze volno
myšlenkářské obou národností, na nichž se
miuví v obou zemských jazycích; česká sekce
V. Myšlenky musila Ferrera ohváliti, protože jí
to bylo přikázáno tak, jako sekcím jiných ná
rodností. A přece mohli se volní myslitelé naší
snadno přesvědčiti, že Ferrer byl kriminálním
velkopodvodníkem a revolucionářem od kosti.

Proto pryč od těch, kteří tolik chválili
portugalský převrat zednářský! Právě teď při
volbách lehce se přesvědčíte, jak jiné strany
jsou prokvašeny volnomyšlenkářstvím. Při vo
lebních schůzích hájí agrárníci Ferrera, prote
stují, jestliže se ozvete proti volným myslitelům.
Pokrokářští uč telé, kteří rozšiřují volnomyšlen
kářské tiskopisy, běhají jako splašení po ven
kově do našich sohůzí, aby hájili silně agrární
pokrokáře a volnomyšlenkáře. Ruka zde ruku
myje. Křik zvedá se proti našincům nikoli ze
zájmu hospodářského nebo vlasteneokého, ale ze
společné zloby proti naší církví. Nepřátelé ne
odhodí masku zcela, neřeknou otevřeně, jaký
jest jejich hlavní cíl, protože by je na mnobých
místech lid rázně odmítl. Proto užívají chytřejší
taktiky a s pokryteckým úsměvem říkají, že ná
boženství jest věcí soukromou, že stačí, má-li
někdo víru v srdci; prý ze srdoe víra 86 vyrvati
stejně nedá.

Ale to neřeknou, jak jejioh portugalští ko
legové páchají nejhrubší násilí na občanských,
veřejných právech katolíků, jak upřímní katolíci
již na pouhé podezření jsou žalářováni, svých
míst zbavováni od tyranské společnosti, která
ve své drzosti nestyděla se na svůj štít napsati
heslo: „Svoboda svědomí a náboženského vy
znání!“

Proto, katolíku, statně vzhůru do boje vo
lebního! Posud máš svobodu rozhodovati o svých
osudech, protože zednáři nemají možnosti tyra
nisovati beztrestně každého. Haj si právo své,
aby se ti brzy při volbách příštích nevedlo tak
jako katolíkům portugalským !

Pro volební dobu
odporučujeme “U

Th. Dra Fr. Reyla

„Úkoly sociální
politiky.“

Výboraou informační knibu, která na390

stranáchpodává jasný přehled o povinnostech a úkolech zdravé politiky lidové. Je
to vbodná příručka pro naše řečníky, sgi
tátory, stoupence a pro všecky, kteří chtějí
seznati snahy křesťansko-sociálních politiků
© pravém světle bez stranického překru

cování. Cena 3 K franco,

Objednávky přijímá

Blskupská knihtiskárna
v Hradei Králové.

Protest papežské stolice proti por
tugalským másílmíkům. Portugalská vláda
průběhem několika měsíců natropila tolik násil
ností, že ji nazývá sám liberální a demokratický
tisk „vládou sedmi tyranů.“ Katolíky snaží se
spoutati zednářští vládcové tak tuhými řetězy,
ze Sv. otec Pius X. vydal z té příčiny ráznou
protestní encykliku. Portugalský zákon rozlu
kový nazývá plným právem zákonem úplného
oloupení církve o majetek hmotný 8 tyranstvím
v příčině mravní. Církev zákonem jest úplně
zbavena nezbytných prostředků, protože se jí
netoliko berou všecky movité a nemovité statky,
ale nadto se jí znemožňuje statků těch v budouc
nosti nabývati. Zákon zavdává podnět ke kor
rapci kléru a k vzepření se zákonným předsta
veným; snaží se rozvázati spojení portogalské
olrkve s Římem. Papež tudíž prohlašuje, že zákon
ten nemá žádné ceny vůči neporušitelným a ne
zadajným právům církve.

K charakteristice agrárnického tls
ku. Už i staročeská „Národní Politika“ ozývá
se proti řádění agrárnického tisku a nazývá
způsob psaní „Venkova“ stálými a surovými
rvačkami stranickými, „nízkým novinářským
bašteřením“ a praví dále: „Dnes za způsob řeči
(Venkova) styděti se musí každý, kdo nepovažuje
neurvalost a sprostotu za nějaký zvláštní projev
nadání.“ Na adresu „Venkova“ pak zasílá sta
ročeský orgán tato slova: „(Agrárníorgán)snad
ge rozpomene na své agrárnické zásady, až jiní
počnou „lotrovsky“ prohlížeti jeho kapsy a jeho
bilance. My to arci činiti nebudeme — ani mu
nebudeme citovati z „Práva Lidu“ i z jiných
listů a letáků ty litanie o penězích na cizí účty
braných, jež jemu a jeho pějí ty
časopisy.“

Veliti protiklerikálně? Slováckýčaso
pis „Národnie Noviny“ r. 1907 přinesly řádky
z péra vynikajícího alováckého evangelíka ostrý
protest proti heslu: „Volte protiklerikálně!“ „Nár.
Nov.“ táží se zcela právem: .

Voliti protiklerikálně? Jaká myšlenka spo
čívá v tom vykřiku? Kde je nepřítel a škůdce
národa a národní české budoucnosti, zdaž vý
ločně ve knězi, biskupu, ve věřícím, v konser
vativně smýšlejícím laikovi? Čise česko-morav
ské duchovenstvo spolčilo proti českému národu,
proti české národnosti? Či germanisuje
lid, jako u nás maďarisují biskupové, či vyhazují
českému národu věrné kněze z far, či přesazují
kaplany, česky pracující do nějaké německé
Paflagonie? Nebo při zpovědi na české vyznání
dávají rozřešení německy? Nebo pěstují kněží v
Čechách a na Moravě jenom německou litera
tura, odebírají jenom německé časopisy jako u
nás zrádní faráři jen maďarské „Alkotmánye?“
My však naopak víme, že na př. na Moravě 95
pot. katolických kněží jsou věrní čeští lidé; ne
sčíslné známe osobně a byli bychom zpozdilci,
kdybychom jim v Luhačovicích a zde na Slo
vensku, když cestují, nepodali po bratrsku ruku
ze strachu před nějakým „klerikalismem“, vy
trubovaným četnými českýmičasopisy. ské
duchovenstvo známe, ale co z něho jame po
znali, na národní zradu nepoukazuje. Ani „tma“
neviděli jsme kolem nich 86 obundelit. ..

Avšak popatřme na křičící „volte protikle
rikálnět“ Zdaž jsou to sami Aristidové nebo
Gladstoni? Kolik propadlých studentův, kolik
nevydařenců píše „liberálně“, „antiklerikálně“
po novinách? Kolik (uvedena řada jmen) banobí
žurnalistiku pod štítem „liberalismu“, „antikle
rikalismn“ a „pokrokářstv'?“ Jaké pokrokířské



orgie provozují jisté kraby národního učitelstva,
jaké smutné figurypředstavují „svobodomyslnost.“

„Volte statečné, počestné, národní, dovedné.
vzdělané lidi, volte oharaktery!“ měli by křičet!
Kdo, mající. v hradi čest a v hlavě rozum, ne
dal by svůi hlas případně dru Grégrovi právě
tak, jako, řekneme, P. Stojanovi, šlechetné duši
na Moravě? Na každou výčitkn, předhozenou
tak zvaným klerikálům, nedala by se najíti
stejně vážná výčitka liberálům, pokrokářům, re
alistům, socialistům? Tito páni durdí se na ne
omylnost, již si v jistých věcecha při jistých pod
mínkách osobuje církev, avšak pámi liberálové,
realisté a pokrokáři samí osobují si ji všude a
beze všech podmínek, a sice neomylnost sto
kráte neomylnější, nežli činí papež ex kathedra.
Vždyť jest to hnus, čísti jejich věčný ohvast o
„světle“, o „pokroku“, o „modernosti“ při tom,
když mezi nimi známe také hlavy, jejichž tma
tisíckráte převyšuje všecky historické tmy: stře
dověkou, egyptskou, klerikální, ultramontanskou,
atd. Svrchovaně mělké, nespravedlivé a směšně
naduté jest připisovati liberalismu všecko dobré
a klerikalismu všecko zlé! To svědčí o velkém
úpadku, když taková hesla rozhodují při volbách!
Národ nechť promluví a bude světlo!“

Považoval Palacký mábožonství za
věc soukromem ? Moravský„Pozorovatel“píše:
„Roku 1873 podnikl Palacký oesty po Moravě.
Navštívil i své rodiště a zastavil se mimo jiné
také v Rožnově. Tam zavítal dne 23. července
do katol. politické besedy místní a ve své řeči
pravil: „Těší mne nemálo, že za tak svatým a
krásným účelem, jak poznávám, se berete a v po
vinnostech k národu a vlasti sebe i jiných utu
žujete a cvičíte. Věřte, že za té doby, v níž víra
a nevěra v zápasu povážlivém stojí, nutnost ne
zbytná toho se ukazuje, by se podobné spolky
u nás zakládaly. Musím se, pánové, přiznati, že
co jsem odcestoval z Prahy a ootl se na Moravě,
zde krásný květ zralosti národní a přesvědčení
mravního nalézám. A protož zavrhuji každé po
čínání si nelidské těch, kteří horem pádem stojí
na tom, aby mravní základové v člověčenstvu,
tedy i v národu našem poroucháni byli. Bez těch
hyne každá společnost, tedy i národ. Toliko na
přesvědčení mravném, toliko na základech ná
boženství možno nám postupovati k cíli — tak
to shledáváme na svých předcích, totéž i nám
činiti třeba“. — Byl by mohl Palacký říci, že
je nutno zakládati podobné t.j. katol. polit.
spolky, kdyby byl býval pro vyloučení nábožen
ství z veřejného života?

' Příprava k portu kým poměrům.
Již r. 1903 pokrokářský „Český Učitel“ napsal:
„Nepřiznávátne práva rodičům, aby již od mládí
dětem směli vštěpovati ookoliv z přesvědčení
svého a víry své, byť to bylo i náboženství.“
— Ejhle, znamenitá svoboda! 18letý mladík smí
na veřejných schůzích vtloukati své „přesvěd
čení“ pokrokářské i starým zkušeným mužům;
a kdo by se z nich ozval proti takovému hor
livoi vlastním svobodným názorem, jest za to
zpranýřován v novinách. Ale — rodiče mají míti
ruce tak svácány, aby nesměli sdělovati své ná
boženské přesvědčení ani vlastním nevyspělým
dětem, o které se do úpadu starají. Nejdříve ne
přátelé všeho křesťanského říkali, že se má vy
loučiti náboženství ze škol do kostelů. Pak do
cela prohlásili, že ani v rodinném životě nesmí
býti náboženství soukromě vyučováno. A to ještě
nenastaly portugalské poměry! Až by nás ti lidé
ujařmili, pátrala by hotová pokrokářská inkvi
sice po těch „smělých“ rodičích,- kteří by se
odvážili děti o náboženských pravdách poučo
vati A nejvýznamnější jest, že moderní podvod
níci se tváří, jako by zcela popřávali svobodu
náboženského vyučování v kostele. A přece každý
ví, že zarytý náš protivník má naše náboženství
stejně rád jak v kostele tak ve škole.

Volnomyšlenkáři žalují, že prý učí kněz
něčemu jinému, než co dětem vštípí učitel. Ale
—neučilo by se dítě témuž náboženství v ko
stele, jakému se učí ve škole? Přemístění vy
učovací síně by snad mělo nějaký vliv na směr
a podstatu vyučování náboženského? Jestliže si
učitel myslí, že mu kněz ve škole práci „kazí“,
snad by mu ji vyučováním kostelním podle uči
telovy chuti „napravoval“ ? Proto snadno si do
myslíme, že by pokrokáři brzy brojili i proti vy
učování náboženskému v kostelích. Až by pak
nauka ta byla vypuzena i z chrámů, začalo by
se brojit proti rodičům, proč učí děti jinak než
ačitel, proč raději pokrokářského učitele rodiče
nepodporují. Vždyť přece výše uvedené prohlá
šení pokrokářského orgánu zřejmě k tomu po
ukazuje.

Volnomyšlenkáři volají také: „Kdo ohce,
aby děti se učily náboženství, ať si je dá učit
privátně! Tu svobodu mu přejeme“ — Na to
odpovídáme, že jest to zase očividné farizejství.
Jest snad pokrokářiněkterému lhostejno, jestliže
i jediný občan ozve se ve schůzi obyčejné proti
jeho názorům? Hned nastane v časopise pole
mika. Byli by tedy pokrokářští paedagogové spo
kojeni, kdyby v městě třebas jen dvacet dětí
učilo se náboženským zásadám, které stojí v pří

krém odporu s volnomyšlenkářskými domnán
kami? Hned by pokrokáři žádali za „ochranu“
své autority u úřadů. Vždyť už tak ve Francii
učitelé činí, ač se náboženství ve školách nevy
učuje. Jestliže pokrokář jest pevně přesvědčen
o „pravdě“ svých protikřesťanských názorů, ať
neříká, že mu jest zcela jedno, učí-li se dítě
třebas i jen soukromě něčemu jinému! Ať ne
mámí lidi tvrzením, že soukromou výchovu ná
boženskou každému přeje! Vždyť přece tu „sná

post“ pokrokářských pánů známe až přílišobře.

Poněvadž pánové nemohou vyhladiti nábo
ženskou ideu najednou, manévrují aspoň zatím
chytře radami, kam by se mělo náboženství vy
kázati. Ve skutečnosti jedná se o fanatický vy
hlazovací boj v příčině světového názoru kře
stanského, o tyranisování těch, kteří po katolicku
věří. Portugalský převrat zde ještě nenastal, ka
tolíci brání se líp než v Portugalsku, ale — po
krokáři prozrazují své plány bezděčně již nyní.

Evropský tisk v otroctví šidovském.
Židé pochopili od počátku veliký význam tisku
a postarali se o to, aby tu moonou zbraň vyra
zili z rukou křesťanských. Obětavosti pro tisk
naučili je dva věhlasní jejich vůdcové: žid fran
couzský Crémieaux a žid anglický Montefiore.
Již r. 1848, kdy evropský tisk dobýval se teprve
z plének, volal Montefiore na sjezdu rabínů:
„Dokud noviny světové nebudou v našich rukou,
všechno, na čem jsme se usnesli, ničím se ne
stane“, a Crémieaux vyzýval své souvěrce před
třiceti lety na jiném sjezdu židovském: „Ne
dbejte všeho: peněz, vážnosti a starejte se pře
devším ovládnonti tisk; máme-li tisk v rukou,
máme všechno.“ I sesypaly se sumy ohromné a
židé ovládli v podstatě celý tisk evropský. VAn
glii největší denníky, jako: „Daily Telegraph“,
pak „Times“, „Tribune“, „Morning Post“, „Daily
News“, jsou redigovány od židů. Hůře ještě je
tomu ve Francii, neboť tam, vyjmeme-li „Echo
de Paris“, „La Croix“, „L'Univers“ a „Liber
Parole“, všechny ostatní denníky slouží židům.
— Vídeň, která čítá 2,000.000obyvatelů a v tom
jen 180.000 židů, Vídeň, ve které přebývá pa
novník katolický, ve které městská rada z velké
většiny jest katolická, udržuje více než dvě tře
tiny časopisů výlučně židovských. „Neue Freie
Presse“, dále „Fremdenblatt“, „Neues Wiener
Tagblatt“, „Wiener Tagblatt“, „Volkszeitung“,
„Reichswehr“, „Extrablatt“, „Wiener Journal“,
„Arbeiterzeitung“ jsou úplně židovské, jedině
„Reichspost“ „Deutsches Volksblatt“ a „Vater
land“ jsou redigovány v duchu křesťanském. —
V Uhrách na 1000 časopisů tam tištěných při
padá 800 židovských. V počtu 25 politických
listů, vydávaných v Budapešti, 14 jest jich vlast
niotvím židů. Mezi 40 nakladateli v Budapešti
30 jest židů, ze 137 tiskáren 103 jsou židovské.
Tak tedy Uhry staly se docela kořistí židovskou.
Nový jejich orgán „Szambat“ vysmívá se listům
katolickým: „Ať katolíci křičí, ať vřeští, my přes
to všechno zůstaneme pány situace a my a ne
oni budeme vyráběti veřejné mínění v Uhrách,
protože máme rozum a peníze“ A tak je všude.
Papírovými stokami židovskými vlévá se do
společnosti křesťanské nenávist ku křesťanství
a k tradicím národů křesťanských, otravují se
duše křesťanské tím rozkladným jedem, a my
katolíci sami udržujeme, obohacujeme ty špinavé
stoky, předplácejíce listy Židovské a inserujíce
v nich. Jsme tak svými vlastními vrahy.

Papomškevé. Již po druhé jsme četl,
jak pokrokově židovský kandidát dr. Lederer
na schůzích „cituje sv. Augustina proti výtce, že
neprozřetelným agressivním vydražďováním kle
rikálů posiluje se klerikalismus.“ Pan Lederer
asi sotva viděl hřbet některého latinského díla
sv. Augustina. Pokrokářům stalo se dle příkladu
Masarykova zvykem citovati na potupu naši
slova: „Credo, guia absurdum“ (věřím,poněvadž
jest to nesmyslné). Tak prý napsal sv. Augustin
a dle té zásady věří slepě i lidé nynější. Uvá
žíme-li, jak velikým filosofem byl sv. Augustin,
jak právě bystrozrakem a logickým uvažováním
prodral se sítinou různých filosofickýchsystémů
ku křesťanské pravdě, lehce uznáme, že osví
cený ten muž takovou do očí bijící pošetilost
vysloviti nemohl. Sv. Augustin dle pravdy
napsal: „Credo, guia absurdum est non credere“
(věřím, protože je nesmyslno nevěřit.) Tu jest pa
trný brozitánský rozdíl mezi zkomoleným cito
váním pokrokářským a skutečným úplným opa
kováním slov křesťanského filos-fa.

Ani v jediném katolickém díle (z dob star
ších či novějších) není vytištěn výrok Augusti
nův tak, jak jej kuse odříkávají pokrokáři. Ale
Masaryk odkudsi papouškoval a po něm co ta
dědina, všeoka pokrokářská družina. Sv. Au
gastin odůvodnil přesvědčivými,delšími důvody,
nutnost a rozumnost víry. Sbrnul vše: jako víra
se opírá o tyto rozumné důvody, tak naopak
nevěra postrádá rozumného důvodu: „ergo oredo,
guia absurdum est non credere“ (tedy věřím,
poněvadž nesmyslno jest nevěřiti.) Pokrokáři by
mohli již konečně věděti, že katolický tisk 0
pravil jejich smělé papouškování již dávno. Ale

opakují stále. Nepapouškoval právě tu zkomole
ninu také dr. Lederer?

Jak se starají © venkov. A zasenový
doklad, jak se agrárním velikášům stává touha po
vlastním obohacení a po protekc onářském zaopa
tření příbuzenstva drahou přirozeností.J. Ex. Prá
šek v »Národ. Politice« dne7. t. m. sděluje, jak
uměl pracovati pro vlastní rod nynější soudce
Práškův Mašek, ktarý dostává 6000K ročně za to,
že jednou týdně dochází do banky »Slavie«. Prášek
praví, še Mašek nemusí domkáře a chalupníky
proti němu popichovat a odůvodňuje svou výstrahu
tímto sdělením:

»Byl jsem ještě aktivním ministrem, když ob
držel jsem od p. Maška dopis, v němž mne přímo
prosí, bych se zaň přimluvil u Jeho cís. Výsosti
pana arcivévody jako majitele panstvíbrandýského,
by pole a laka, o která se tehdy ucházeli domkáři
a malorolníci, byla dána jemu (p. Maškovi) do
pachto. Dopeal jsem tehdy vrchnímu úředníku
panství p. radovi Mellerovi a požádal jsem ho o
vysvětlení, kterého se mi také dostalo a na základě
tohoto vysvětlení odepřel jsem p. Maškovi inter
venci. Pan Mašek mi odepsal a to dosti roztrpčeně
nad mou »noochotou«, doloživ, že tedy sám za
kročí u pana arcivévody. Dopis je k disposici. Tak
vypadá »láska« pana Maška k malorolnictvu. ran
Mašek útočí také na mého milého přítele Štamfesta
a vytýká mu, že mu slibuji něco vymoci. Nejspíše, že
p. Mašek je proto proti mé kandidatuře, že jsem mu
nechtěl zaopatřovati jeho různé bratrance, synovce
atd., kterýmižto šádostmi mne přímo zasypával, a
když mu pak lid na Brandýsku vyčítal, že se stará
jen o sebe, psal mi expresní dopis, abych mu opak
dosvědčil písemně a zase expresně zaslal, že toho

potřebuje do schůze rolnictva, kde by rád přečetlopis ten. Napsal jsem tehdá na úpěnlivé naléhání
panu Maškovi, že o zájmy okresu se staral.«

To jest tedy ta veliká a nezištná starost o
venkov. A přece posud mnoho prostomyalných rol
níků věří, ž: by bez péče takových agrárních veli
kánů rolník neobstál, ba že zvolením neagrárního
kandidáta hrozí rolnictvu zkáza. Rolník vychovaný
agrárním tiskem věří více nejzazobanějšímu dietáři,
než našemu kandidátovi, který organisováním
hmotně se vyčerpává a z lásky k dobrým rolníkům
snáší ke všemu ještě potupy. Agrární strana má
ovšem velice mnoho prostředků k odměňování svých
politických kortešů. Těch odměn jest tolik, že »vy
cepovaný« agrárník ani rechcs nijak věřiti, že by
naši stoupenci organisovali zdarma z lásky k věci.
Hned čichají peníze biskupské, hned kanovnické,
hned šlechtické. A neuvěří se vám, kdybyste do
schůzí třeba bosi chodili, že tak činíte z obětavého
nadšení. Tak se již mnozí vžili do »nutnosti zapla

(cenf.c A ti lidé proti nám křičí o obětavosti Husa,
Komenského... Dietáři ovšem ge starají pečlivě
o to, aby jim nezazpíval tisk pokrokářský příliš pro
nikavou písničku. Proto náhradou za tučné příjmy
každou chvíli spustí nadšený a laciný hymnus na
»pokrok a volnost,« zaboší papírovou halapartnou
do szpátečnictví« — a velké děti mají radost, za
tleskají a na dietářskou povahu velikášů zapomenou.

Kláštery a věda. Francouzskáakademio
každého roku udílí ceny za vynikající díla; mezi
poctěnými bývá slušný počet duchovních. Tak je
tomu i letos. Největší ceny právě dostali katoličtí
kněží a učené katolické ženy. Cenu 2000 franků
dostali: Č Adamová, představená ústavu sv. Josefa
v St. Dé, kněz Dillsnge, představený lazaristů
v Akbi v Malé Asii, kněz Labardin, představený
trappistů v Cbhekdokhele v Malé Asii, Malavalová,
představená lyonských sester sv. Josefa v Adamě,
maristický kněz Ressicau v Adamě a jistý jesuita.
Ještě větší cena, totiž 5000 franků, byla udělena
předatavené sester Prozřetelnosti v Ammbatolampě
A. Thomasové.

Politický přehled.
Stoleté jubileum občan. zákonníka oslaveno ve

Vídni v poslanecké eněmovně slavnostní schůzí, jíž
se súčastnilo mnoho ministrů, zástupců soudních

a politických úřadů atd. Česképráríky, zastupovalipouzs bývalí ministři dr. Žáček a dr. Pacák.

Volební ruch dostupuje v celé říši vrcholu.
Zájmu o volby ustupuje všecko ostatní. O celkovém
výsledku voleb nedá se ovšem nic určitého předpo
vědět, ježto o 516 mandátů zápasí přes 2000 kan
didátů. Nově zvolený parlament sejde se v úterý 11.
července, ježto poslední volby v Haliči jsou 9.
Července.

Českoněmecké konference vyrovnávací lze zase
očekázati na počátku podzimku; tentokrát dojde
prý k nim pod tlakem materielních požadavků uči
telstva. Tak se prohlašuje a německé strany z Čech.
Zároveň býv. ministr Korytowski pravil na voličské
schůzi v Podorce, že k vyrovnávání v Čechách do
jít musí a to co nejdříve.

O Polském klubu prohlásil býv, finanční mi
nistr Korytowski, že už nemá té důležitsti jako
dříve a še se 8 ním v rozhodujících kruzích nepo
čítá jako dříve, nenapraví-li zase vře noví poslanci,
kteří by poskytovali záruku solidárního postupu



V poslední chvili před volbou naši protivníci
budou dle svého zvyku o kandidátech křesí. 80
ciálních šířiti pokoutně Ihavé zprávy, že se tito
kandidatury vzdali nebo že náhle zemřeli. Rozne
sou o ních Iži nejrůznější, jen aby se aspoň někde
urvala hrstka hlasů pro kandidáta jiného. Nevěřte
ami v nejmenším takovým máhlým zprávám a lha
vým pomluvám! Varujte před takovou zákeřnou
vějičkou všecky stejně smýšlející! Jděte k vol
bám ve svorném šiku statečně!

klobu. Při té příležitosti žádal Korytowski rorno
právnost pro všecky národy.

Bulharský král ve Vídní. Císař přijal 6. června
v Schonbrunně bulhar. krále Ferdinanda v soukro
mém slyšení. Císař přesídlil 7. t. m. do vily Hermes
v lainzské oboře.

Nově jmenovaný muncims apoštolský Bavora
byl 7. t m. přijat císařem v Sohoabrunnu ve slav
nostním slyšení. .

Starým válečníkům. V italské sněmovně echvá
lena byla předloha týkající se poskytnutí doživot
ního důchodu starým válečníkům, čímž prý nejlépe
oslaveno jest výročí úmrtí Garibaldiho.

Norý rak. uher. velevyslanec v Petrohradě br.
Thurn-Valsassina přijat byl B, t. m. na carském
dvoře s největší obřadností.

Zbrojení na Rusi. V Rusku jest prý politická
situace velice neutěšená, Rusko zbrojí s největším
chvatem a úsilím. Důvody ku zbrojení jsou zápletky

na Balkáně, kdež Rusko vytýká - Rakousku naprostou netečnost. Dalším důvodem jsou události
v Číně, kdež zase Rusko bojí se svého dávného
soupeře Japonska.

Válečné na Balkáně. Poměry mezi
Černou Horou a Tureckemjsou tak napiaty, že
král Mikuláš prohlásil, že válka je téměř neodvratná.
Ministři jsou toho názoru. Všecko obyvatelstvo
je ozbrojeno a rozechvěno. Ujišťuje se, jestli turecká
vojska se spojí a donutí povstalce Albánce, aby se
uchýlili na Černou Horu, že ihned propukne válka.
Cetyňstý korrespondent londýnského »Timesu< měl
rozmluvu s králem Mikulášem, ve které tente zod
povědnost svaloval na velmoci. Král černoborský
prohlásil, kdyby měl sebemenší jistotu, že Řecko
vystoupí profi Tarecku, že by jej nic nezdrželo, aby
ještě dnes Turecku nevypovědělválku. Až do dneška
že poslouchal velmocí, ale nyní že velmocí buleu
slyšet o králi černohorsakém.

v 3 CetyněPovslání v Albanii. Dle
Miridité prohlásili samostatnost území a zvo
lili svého předáka Don Francis Doochiho velitelem.
Proklamace o neodvislcsti Miriditů byla zaslána
všem diplomatickým zástupcům v Cetyni. Počet tu
reckého vojska v albánském území odhaduje se na
65.000. Sultán jest uč na cestě do Albanie. V jeho
průvodu jsou dva jeho synové, velkovezír, tři mi
nistři a dvorní hodnostáři. Cesta ta bude prý zna
menat vybudování staré alávy Tarecba a dokáše
Evropě aflu evropského Turpcka. 

Mexiko po revoluci V.Mexiku vydán byl de
kret o-volbě presidents. Dne 1. zářímá býti vkař.
dém státě zvoleno 6 volitelů, kteří pak 15.zářízvolí
presidenta.

=

Generální vlsttace a sv. biřmování
ve vikariatu trutnovském. J. E. njdp.biskop
dr. Jos. Doubrava 16.—18. června bude v Mar
šově, v pondělí 19, června ve Vel. Úpě, v úterý
w Malé Úpě, večer vědy v Maršově, Tím ukončuje
ee letos generální visitace.

Zprávy diocésní. Jmenován jest:
p. P. Cyrill Valenta, O. Praem., duchovní správce
v Želivě, správcem vikariatu Lipnického. Ustano
veni jsou pp.: Antonín Boháč, farář ve Chvalči,
za faráře v Bernartic'ch, Josef Polášek, administrator,
za faráře ve Smrčné, Josef Profous, farář v Ktíž
licích, za faráře do Býště, Josef Jahoda, kaplan
v Lipaici, za administratora ve Ská'e. Na odpo
činek vstoupili pp.: Josef Matoušek, správce
vikariatu, farář ve Skále, Jan Vaníček, farář v Oubi
slaricích. V Pánu zesnuli: p. Jos. Soukup
(V Valn.', farář v Doler( Branné, + 21. května
1911 (naroz. 1866, vysv. 1891), p. Jos. Kvíčera,
katecheta škol měšť. ve Dvoře Králoré n. L. + 26.
května 1911 (naroz 1868, vysv. 1804). Uprázd
něná místa: Skála,fara patron. nábož. matice,
Oobislavice, fara patron. nábož. matice, Křížlice,
fara patron. nábož. matice, Chvaleč, fara patron.
nábož. matice, Dolení Branná, fara patron. hraběte
Otto Harracha, vesměs od 1. června 1911.

Jubilenm kněžství oslavujíletostitovldpp.:
B0leté: Ferd. Blecha, děkan v Solnici; F't. Oh 
loupka, biskup. vikář ve Světlé n, S., Ferd. Hanou
sek, děkan v Třebechovicích; 40leté: Ant. Brdíček,

farář v Jestbořicích; Jan Janisch, farář v Limberko,
Jan Kašpar, farář ve Dřítečí, Frt. Kerner, kanovník
v Hradci Král, Lud. Klouček, děkan v Dol Oleš
nici, Váci. Kohout, farář v Nemyčevsí, Frt. Kuřil,
farář v Kuklenách, Jos. Lauermann, farář na odp:č.
v Poděbradech, Jan Lžičař, farářv Dol. Libchavě,
Jos biskup. vikář v Mlázovicích, Ot.
Richter, děkan v Morašicích, Jos. Sadláček, děkan
v Solopiskách, A. Svoboda, farářna odpočinku (fand.
kaplan) v Rezku u Nov. Města n. M., Jos. Vlček,
děran v Dol. Újezdě, Václ Vykoukal, děkan na
odpoč. v Cholticích, JFrt. Zajíček, děkan na odpoč.
v Cerekvici u Hořic.

Město naše hostí vzácného hosta, člena našeho
novnického rodu, J. cís. Výs. areivévodu Leopo,
Salvatora, gen. inspektora dělostřelectva, jenž sem
včera zavítal za příčinou inspekce posádkového
pluku dělostřeleckého. Jest zároveň majitelem do
mácího pluku pěšího č. 18. Jakkoli vznešeného
hosta přivedly do Hradce jenom vojenskézáležitosti,
přece město Hradec Králové si ujíti tuto
vzácnou příležitost k okázalým projevům nelíčených
sympatií panovoickému rodu císařskému. Celé město
odělo se v slavnostní háv národních aříšských pra
porů. Vstap do města a ulice ozdobeny slavobranami
a festony. Veškeré žactvo zdejších vzdělavecích
ústavů se svými professory a učiteli tvořilo nepře
hledný špalír, za k'erým se tísnilo četně shromáž
děné obecenstvo. Vznešenému hostu vyjel vstříc až
do Josefova na automobilu starosta p. dr. Ulrich,
zatím co městská rada a zástupcové všech korporací
a ústavů očekávali Jeho Výsost u brány bisk. re
sidenoe. O čtvrt na osm večer za zvuku alavnost
ních fanfar, zaznívajících z Bilé věže a provolání
slávy vjížděl automobil se vznešeným hostem do na
šeho města. Před residencí uvítán byl J. V. od J.
Exc. nejdp. biskups. Jménem žaetva uvítala vyso
kého hosta a podala mu vkusnou kytici doeraška p.
starosty, žákyně lyces. Nato odebral se do svých
komnat. Po krátké chvíli přijel hold zástupců všech
korporací a ústavů. Arcivévoda velice blahosklonně
vyznamenal oslovením všecky přítomné, jsa patrně

pen okázalýma srdečným uvítáním obyvatelstva.ečer k 9. hod. uspořádalo studenstro středních
ústavů zastaveníčko s lampiony, při čemž učitelský
ústav zapěl zdařile 3 sbory řízením c. k. profesora
Dobše. Dnešní den ráno i odpeledne věnován pře
blídce dělostřeleckého pluku.Zítra jest polní ovi
čení téhož plaku, odpoledne bodlá J. V. navštíviti
svůj pluk v kasárnách a prohlédnouti si památno
sti města.

Kandidát dr. Fr. Boyl představíse ro
ličstvu svému dnes va veřejné schůziv Adalber
tinu v 8 hb.več. Dne 11. června promluví týž kan
didát na voličské echůzi v Nechanicích o 4. hod.
odp. v radničním sále.

Svátky Bvatedněmí Po obadny bylo po
časí nádherné. Na Boží hod v kathedrále Svatého
Ducha sloužil pontif.mši sv. Jeho Exo. nejdp. bis
kup dr. Josef Doubravasčetnou simistencí. Zrláště
z venkova zs příčinou poutního dne spěchalo množ
ství věřících do toboto starobylého chrámu.

Katechetský konkurs. Otázky pro klausurní
práci kandidátů katechetství středních škol ve

dnech 7. a 8. června 1911: Z dogmatiky: 1. Kri
stus je skutečná osoba historická. 2. O článcích
víry, ve kterých se rozkolníci východní od pravé
ho učení Kristova odchýlil. — Z církevních dějin:
Historické doklady pro primát římského papeže
z doby prvních šesti století buďtež uvedeny. —
Z morálky: O altruismu křesťanském a jelm, vý
znamu sociálním. — Thema exhorty: Řeč k abi
turientům.

K opravě řiditelství lycea. igova
tel náš, ježzaslal námsvé pozorovánío četbě novin
žákyněmi lycea při bohoslužbě, trvá přes zaslanou
opravu na svém tvrzení, že viděl žátymě čísti jakéni
tiskopisy, které se podobaly novinám. Běží zde pa
trně jen o slovíčkářetví, a skutečnost ani opravou
se nezměnila, leč by se připustila možnost, že mo

dlitební knihy are mají formát novinářský.Poznámek dalších k tomu nepřičiňojeme, ačkoliv
toho víme o lyceu víc, nežli jsme uveřejnili.

Z odberu Ú. MLS. Přishůsí pp.Drinyaofic. Chalupy vdivadle dne 6. června i
pp. proí. Rej „ ing. Vaníček a ing. V nčítacího poplatkuodP.T. obecenstvaproÚ.M.Š.
61-49K, jež svému účelu odvedeny byly.

Z e k. berního úřadu. Za příčinouči
stění úředních místností nebudou se dne 13. a 14.
června penízs ani přijímati ani vydávati.

6hcefe sevýhodněošatili2
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vzorlátky »Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Prení časký aasilatelský sdood soukemného sboší
ss sal. r. 1876.

Rozšiřujte „Obnovu“!

Záložníúvěrní ústav vlradcš Královéupo
zorňuje tímto P. T. pány interesserty, že nejsou
dosud zadány práce: truhžářské, zámečnické, na
těračské a sklenářské v nové bankovní budově,
jichž výpisy možno si v úřadovně ústavu vyžá
dati.

Z městského průmyslového musea v Hradci
Králové, Bezplatný kurs o strojním obrábění dře
va zahájen bude ve středu dne 14. června t. r.
o půl 7. hodině večerní v čítárně museřní v budově
c. k. odborné školy zámečnické. Do kursu možno
se přihlásiti písemně neb ústně u knihovníka v čí
tárně do 12. června.

Výbor Spořitelny Královélradecké v ustavu
jící své schůzi, konané dne 27. května zvolil svým
předsedou pana JUDra. Fr. Ulricha, starostu mě
sta, a jeho náměstkem p. K. z Isakowiczů, c. k.
dvorního radu. v. v. Do ředitelství spořitelny po
voláni byli pánové: JUDr. Fr. Utrich, K. z lsako
wiczu, V. Rejchl, Juk Russ, Jan Srp, R. Helvích
a V. Špalek. Za. předsedu ředitelství zvolen byl
p. K. z Isakowiczů, jeho náměstkem p. Jul. Russ
a ředitelem kanceláře p. JUDr. Pr. Ulrich. 

Vácebecnáúvěrníspolečnostv Hradel
Králové podrobena byla ve dnech 17. až in
olusive 24. května t. r. podrobné zákonné revizi. Re
visí tuto vykonal pak A. Kovář, revisor Jednoty
záložen, a shledal vše v náležitém pořádku. Společ
nost vykazuje k 31. květnu t r. 2005 členů, kteří
hotově splatili K 123.900'— za členské podíly a
mimo to ručí obnosem K 247.800 — za závazky
společnosti. Vklady stouply na obnos K 445.90654
a zápůjčky na K 764.538-92. Vklady záročí spo
lečnost 4:/, až 5“/,, a to dle sjednané výpovědi.

Záložna v Hradei Králové. Výkaz
za město květen 1911. Stav vkladů počátkem mě
stoe K 1,752 721-—. Vloženo během měsíce kor.
121.694-—. Vybráno koncem měsíce K 111.032—.
Stav koncem měsíce K 1,763.383*—. Stav půjček
počátkem měsíce K 2,638.017—. Půjčeno během
měsíce K 463,277-—. Bplaceno během měsíce kor,
315 001-—. Stav konoem měsíce K 2,786.292-—.
Počet účtů 3915.—, Reservní K 205396—.
Závodní podíly K 89:014—. Pokladníobrat kor.
2,631.19983,

Opatovice. m E. 25. května byle u Báaroličská schůze načeho kandidáta p. Václava Srarce,
domkaře z Dol. Bowně. O 500. demokrata sni ne
mluvíme a Udržalovihlasy nedáme, protožeagrár
níci se spojilive volbáchs Němci Udržaltáhne
za jeden provazvcírkevnímohledus načiminej
většími odpůrci.Jeho rod zradil zemědělce, kdyř
nasázeltolikřepyvdobě,kdynapsánobylovse
mém agr. »“ č« dne 4 dabca 1900 »
kdo letos cukrovkusází, poražovatibudemeza CU

kro ého ničema, jehož jak prašivé .
neouženneřtliti« 1 dy MaRLE tobo, kdo
v 1909.řepusázel, e "ani Udršakavoliti a
kdo tak učiní, je nedůslbdný, třeba byl sgrárník.
Oršem 10.800:K, kt+réze zsarteloraného cukrovaru

MeanotKES ac ba č— > n T “,je 
níchA ránntk, —Jaká urědemělostmezisgráraíky
je i po stránce starorské, nejlépe vystihl přítom“$

úředníkp. Pravda (nakleriká : "lé se črnvé (agrárníci), © uvé aji še ne

ča mvek ml pp, čín le Apodivil60asip. Pravda ještě více,dyž hned uslyšel školáckog
poznámku (a agrárníci se smáli, místo co měli pe
litovat!) ústy B. Šandery: >Tak nás tomu musíte na
učitl« Za agrárníky mlavili pp. učitelé: Šelta z Vy
sokéa HálaaOpatovic;Šolta,kterýprýřeklkdysi
u nás, že Pána Boha nepotřebuje — jen
kdyžzasejea pohnojí.Hálazaseřeklohasičích©
BožímTěle,še je to panáčkování.Takové majía

fci mluvčí, a pak prý jsou lepšími katolíky!
vé, vy matete lid, což bylo pozorovat z Vašich

nepravdivých a nejspných námitek. A potom, p. u
čiteli Hálo, pořád tím »klerikalismem« se n ;

Bp vněm vězítenám. Hrajet> na varhany a lidéo neříkají, že jste »zašitej ve farářském ko

řišel« Jak p. Kamenický ze Chvojenceukázal, poby to d 174Vaším vynáčkem,kdyb .
měl také v nějakém tom »Borromasu.c I jste
dali odhlasovat resolucí pro Udržala, my uvědomělí
bo volt nebudeme, ale napíšeme na lístek volební:

Václav Švarc, donskářs Dol. Rorně. Za jo věonou přednášku a debattu voláme: »Zdař ůh!« ku
jeho schůzím!

O uvelobení poštovnído v Hra
deockém kraji žal (v apiynulémobdobí
říšské rady usilovně klub poslanců .
úlních a to se značným Interpellace a
osobní intervence býv. ca dr. Jos.
Myslivce u o. k. ministerstva obchodu přivodily zří
zení čtyř samostatných vlakových pošt na trati
Hradec Králové Chlumec ve vlacích 709, 736, 733
a 728. Ke zdokonalení poštovního provozu na trati
Hradec Králové Kyšperk-Ústí nad Orlicí zřízeny
byly dvě úřednické ambulance, jimiž nedostatky
v poštovní dopravě v Hradci Králové, Třebecho

|vicích, Týništi, Častolovicích, Kostelci n. Orl, Dou
dlebech, Vamberce, Potštýně, Žamberku, Kyšperku,
Dobronči, Hnátnici a Ústí z velké části bylyod
atraněny, zejména, když v lednu na další žádost
klubovní dodány byly pro trat tu tři čtyřosé pro
storné vozy. Vyjednávání o zřízení dalších a-itu



lancí z Králové Hradce do Velkého Osska k zí
vášil se oblásiti schůzi voličů na neděli dne 4. 1. datkem, že prof. Drtina jest kandidátem všech

skání lepšího spojení poštovního s Praboa nebrle
po

m., za každou cenu memožniti. Schůze po smut- pří, poctivýcha čestných lidí. (Mámeza to, šených zaušenostech,jichš naši kandidátina mnobých| bybylo správnější,kdybystálo tem,že jekandidá
místech nabyli, svolána sice podze prostoupence tem českých židů a orangaliků ve volební skupině.)
strany křesťansko sociální, avéak pro našé| To však doznalo odvety se strany drahé. Objerilo
soodruby jest přežilým stanoviskem. Proto na porel| 50 provolání, kde vzhledem k tomu dodat*u usnesl
rodého trombónu dostavili se soudruzi nejen ze Smi- | re volební výbor spojených stran doporučit voličstvu,
Ho a blíských vesnic, ale i z míst i několik hodin aby schůzí ignorovalo. Městské občanstvo projevilo
vzdálených, takže místnost naplněns byla lidmi, ve| se solidárním a schůzi nenavětívilo. Přednášel tedy

Smiřicíchúplně neznámými. Naši lidé oršem podob.| p. profomor pouze soc. demokratům, několika po
nou horlivost nejerili, mnozí z pohodlnosti aneb i fům, a zvědavým ženám. Našinci ovšem na
opatrnosti zůstali doma, čímž se stalo, Ze soudruti, £ na svůj hlasovací lístek: Dr. Frant. Reyl, ři
cítíce převahu číselnou, diktovali si předneduze svých | ditelbiskup. semináře v Hradci Králové.
řad Poukezování na nezákonné jednání přijali s Čáslavsko. V bezazdné zášti proti straně
pustým posměchem. Pan kandidát, chtěje svoji kan-| křesť. sociální najali si agrárníci v poslední chvíli
didátní řeč přednésti, svolil, když čestným slovem| na pomoc i čáslavský mladočeský list, v něm? pli
mu byla ruručena úplná volnost alova,že za před-| vají po kandidátu p. Fr. Šabatovi, >ře prý 0 Šaba
sedu zvolen soodrah Voltr. Ale jak to jiš o soudru-| tori nikdo nikdy neslyšel, še ničeho nevykonal, že
sich známo, že slibují ale neplní, stalo se i zde.| ničaho neznamená.« Mlavilio činnosti
Hned, než počal p. Šapka mlaviti, určoval mu 900-| p.Šabaty k příslohovačům a nájemcům »Pravdyc,
druh Voltr pouze hodinu. Teprve, když pan kandi- | byloby jako kázati borovicím. Jest to smutné, že
dát označil toto omezování v řeči kandidátní za ne-| čáslavský list, který ví, kde se co ničemného 0 je

přípustné, mobl svoji řeč přednésti. K ulovu pak| kémkoliv kře.ť. sociálovi neb knězi napíše, o činnosti
se přiblásil soudrah Beneš z Hradce Králové, který | poslance tak účinně o Čáslavako se sterajícího ni
celkem zachoval slušnost, avšak jinak šel vyšlapa-| čeho neví. Nechť se jde ptáti do Ronova, Potěh, do
nou oestičkou všech s00. demokratických agitátorů.| obcí podle Doubravky atd. a tam jí povědí, co pro
Jediná sociální demokracie je spasnou hvězdou děl-| oboe ty vykonal. A nebade-li míti na tom d>sti, af
níků a živnostníků, a proto, lidičky, odevzdejte hlas| se obrátí k mnohým jednotlivcům a oni jípovědí.
soudruhu Syrůčkovi. Inn, kdyš ptáčka chytají, pěkně| Ostatně nemá daleko na okr. hejtmanství a tam
mu zpívají! Místní šivnostnictvo všsk zná soudruhy: uslyš“, jak pečoval o dobro avých voličů. Že jeho
£ praxe. Kdo z živnostníků nepřísahá na rudý pra-| rodáci přímo žasnou, jak mohlo Čáslavsko a C
por, toho by nejraději zničili. Protosoudrah Beneš

o

čili dimeko volit člověka takového, jako jest p. Šabata,
marně se namáhal Mlavil tři čtvrtě hodiny, panu| jest planý žvast. Snad se pisatel zmýlil s p. Dr.
Šupkovi však opětně dáváno k odpovědi pouze čtvrt| Hnídkem, kterého vlastní rodáci rázně odmítli, když
hodiny, a jen za postého řevu, hulákání a urážli: | se před čtyřmi lety ucházel o jejich důvěru. Vrcho
vých poznámek mohl na pravou míra přivésti aspoň| lem opovážlivosti jest tvrzení, že klerikálové nešetří
hlavní výtky, které soudrah Beneš činil straně křes-| ani starosty Dra Zimmra. Jest li kdo si může na
tansko sociální, Žeodpověděti dovedl, dokázali sami| říkati na »lásku« agrárníků, jest to právě p. Dr.
soudruzi tím, že jej nechtěli nechati mloviti. Podo-| Zimmer. Ještě v dobré paměti jest výpad jejich
bali so židům, kteří při řečí av. Štěpána zacpárali| proti němu při jedné schůzi v okr. hoap. zložně, a
si uši a skřípali zuby. Soudrah Voltr jako pled-| jak ee přičiňovali o jeho volbu za obr. starostu, jest
seda počínal si úplně strannicky. Při nejmenší iL n h každému d'těti známo, A jakých má přátel mezi

poznámce našich lidí vyskočil a koulel očima, ale sto Jpencí strany agrární zrovna pod okny »Pravdy«,neviděl, kterak starý Tomášek pěstí vyhrožuje panu| to jí zasedání ob. zastupitelstvačáslavského, Je
Pluhařovi, a neslyšel urážlivé, brubé vý sou-| pravda, ša okres náš prohlédá, poněvadž čímdále
druhů. Věru úzko bylo každému slušnému člověkuúzko bylo| ň tím více anímá zelené brejle a doufáme, že pro
ve společnosti lidí, jejichž rbraní jest nadávka a| hlédne úplně. Vítězství práva a spravedlnosti může
násilí,a protomnozísnašichlidíradějiodešli.A: te snad i na čas násilím zdršeti, ale nedá se naprosto
zajisté ještě dnes nemohou se ubrániti dojmu, že i: U B| udasiti. 13. červen ukáže sílu našíkřesťansko-sociální

jiných pol ve velkézoologické zahradě. I soepenoí myšlenky. Křesťanští voličové, všichni na svá místa!jh. tických stran neš křesťansko-soci Čáslav. (Opozděno.)Rekonstrukoe Do
Same že Bo E S aj ban.síkora divadla. Stavbounovésokolovnydonásilí, wm tězil ban
didát křestansko-sociální, Fr. Šupka, redaktorv Hr. o se městu našemu bného sálu k odbývánízábav a proto Ire nyní kora diradla uříti plně
Král. Proto kašdý, kdo soahlastěa křestanskýmná: | toliko k účelům diradelním.Jelikož však míš

povašuj za svoji svatou povinnostsorem světovým, řízení neodpoví vkům
dostaviti ne k volebnímuowudía odevzdatimu| usnesloneporičao nastoni . r ze.

hlas! — dání prové.ti novou úpravu, "r sjednáno bylo ná
Nechanice. Obrázekdalší. Netrpělivěoče-| lešité pohodlí obecenstvu,a aby pokládnadivadla

káralo ne představení kandidátaspojených stran ra- přitomtaké získala. Dle projeku vypracovaného p.
dy tem. výboru dr. Bob. Franty. Prý se k nám| stav, J. Skřívánkem budou sedadla v hledišti stup

bojí,přírezou ho v pytli a pod. nesmyslyse proná-| Řovitě vyvýšena,že zjednán bude jasný pohled našely. kandidát přišel sicejako člověk nevýbojný jeviště ve všech míst přízemí a galerie budou ros
ale možno říci, ře ai získal mnoho sympatií u sdej-| šířeny o jedru řadu dedadel Dosavadní dřevěná
šího občanstva. V delší řeči naznačil, jak se chce| konstrukce galerií zaměněna bude z4 železnou s be
rachovati a poctivě pracovati a na základě tonovou kl-nbou, a aby nebezpečí požárů bylo ome

zeno, bude připraveno vše k zavěsení Šelezné opony.
Přístup k místům i východybudou tak upraveny,še
divadlo bude vyhovovati všem účelům bezpečnostním.
Rekonst:ukoe má býti provedena: během letních mě
síců,takžev podzimnísezoněbudelzejiž hráti
v nezkrácené míře. Doufáme, že obecenstvo to ra
dostněoceníažedivadelníjednotutím více svými
sympatiemi bude provázeti, čím více vobnoreném
divadlepobedlínalezne.— Úprava kostelního
okolí. Městská rade při dokončení opravy chrámu
uv. Petra a Pavla dává do nájeřitého pořádku i
okolí obrámu. Parky kolem děkanského kostela do
stávají nový vzhled a ulice jsou jednak předlážděn
a jednak prázdná a rozblácená místa nově
žděna Aby zabráněno bylo zamokáníkostelních zdí,
zřízen jest kolem kostela chodník a odkapová voda
odvedena jest do kanálu. Tato snaha městské rady
zaslouží plné chvály a nebude jistě nikoho, kdo by
jí toho upíral Škoda však. že a toutéž benevolencí,
a kterou se chová k okolí obnoveného chrámu dě
kanského, neobrací se i k okolí chrámu av. Alžběty.
Tam neodprodaná, zachovaná část hřbitova jest ve
stavu prabídném. Své doby bylo řečeno, že této
části bude užito k založení malého parku, v němě
by uchsvány byly velice zajímavé, starodávné po
mníty občanůČáslanských, zatím však stalo se
z ní pusté rumoviště, na němž nehromaděny jsou
stsré dlažební kamenya jiné nepotřebné p"edměty.

A aby okolí toto dostalo ještě lepší okrasy,povena byla u pol zbořené zdí hřbitovní p
bouda na různé náčiní a vykopána byla jáma pro
hašené vápno. Se hřbitovem u sv. Alžběty natro
peno bylo v posledních minulých letech už tolik
nepřístojností, že by to již jednou mohlo přestati.
Když není snad peněz na zřízení parku, aspoň
mohlo býti okolí kostela srovnáno a ovocným stro
movím vysázeno a zřízena z něho zahrada pro
sousední městský sirotčinec neb chudobinec. Oprava

nou posici posílili, oznámili realisté novou schůziDr- | hřbitovní staré zdi také by tolik nestála apřestala
tinovu na sobotu v 8 hod. veřer. Veliké plakáty , by strašiti srou zpustlostí mezi novoa o“'adní zdí
cznámily to drohý den na nárožích zíroreň s do- . městského chudobince a okrssn'ho ch-rohi:ce. Dou

nice uzavřením říšské rady úplně skoncováno,
docíleno aspoň závazného slibu, že stane 80tak
zahájení činnosti nové říšské rady. Pro tatéš pří
činu nbylo naléhání na zbudování nové poštovní

budovy vHradci Králové a stím spojenérozmno
žení personálu dojednáno, tak že mosí £e v něm
v nové kampaní říšskérady pokračovati analéhati,

telegrafní a telefonní služba, pro nádražní úřad

slejší st do 9 hodin večer jih povolená, byla 00nejdříve vo skutek uvedena. attéž bylo po přání
voličů jednáno o zřízení poštovního a telegrafaího
úřadu na Slezském Předměstí, jehož otevření bylo

zajištěno lanými krahy během jednoho roku.
Mato obsáblá činnost dr Jos. Mynlirce asoudrabů
na kulturním poli poštovním zaslahuje přinynějších
volbách do říšské rady zaslouženéhoocenění.

Smsiřielke. Dne 29. května konala se v0
ličaká schůze v Černošicích n. L., na níž voličům
ee představil kandidát strany křesťansko-soziální p.
Fr. Šupka z Hradce Králové. Schůze byla četně
navštívena stoupenci různých politických stran. Po
svolení předsednictva věcně, poutavě A — na což
klademe důraz — slušně, nedotýkaje se v nejmen
ším svých politických odpůrců.přednesl p. kandidát
uvoji řeč, rozrinur před voličstvem programstrany
křentansko-sociální. Vyslechnut byl s největší pozor
ností za naprostého ticha a skončil za tlestu ře
stanských sociálů. Ku slovu pak se přihlásil soudruh

"Tomášek ml, jehož štvavá a uréžlivá řeč (vlastně
to ani řeč nebyla ale řraní!) byla hotovým posmě
chem na požadavek soudrahů, by v boji volebním
zachova's so slušnost i oproti politickým odpůrcům.
Sám p. Šapka nocen byl konstatovat, že ačkoliv již
tolik voličských schůzí pořádal a v debatě se utkal
i s volnomyšlenkářia anarchisty, přece od nitobo
neslyšel tolik brubostí a sprostých nadávek jako od
soudruha Tomáška. Jeme přesvědčení, že sami po
někud jen alušnější woudrazi za svého předáka se
styděli; my cítili jsme nad jeho jednánímošklivost
a hnus 9 .tva že začal, obriňoval p. kandidáta z ú
akočnosti, že prý nechtěl zvoliti předsednictvo, a že
teprve na nátlak Tomáškův tak učinil, ačkoliv dobře
ví, še p. Šupka musí se říditi zákonem a předaed.
niotro nechati zvolit. A pak mlel páté přes deváté
bez ladu a skladu, hromadil frási na frázi, štval

mné soadrnhy a hlavně nadával Jak všoně de
al, ukazují následujícínadávky:Flandáci, černí

páni, černí popové, zpupní bierarchové, opelichaní
osové, nevěrecké kněžstvo. Kašdou nadárku dopro
vázeli soudruzi potleskem a voláním »hanba jim.«

Také Peozdataby nasytle o ae “ musilatuinu tora; DEB
El ani oa »objemnábříška«. Pan Šupla, při

iv woJu alovu, prohlásil, že nedůstojno jest uží
vati nadávek, kde třeba jest bojovatipádnými dů
vody. Apak hravědal Tomáškovitakovoulekci, že
na ni aešapomenetak lehce.Jen abysl vzalk ordci
slova páně Šapkova, která mu několikrát. opkkoval:
»Má'e-li máslo na hlavě, nechoďte na slance a 00
nemůšete dokázat, netrrďte.« Přitom chovali se 80u
drozi tak uličnicky,še sám soudrahkoda je ksluš
nosti nepomínal Zvláštěuboze sevyjímal starý To
mášek, který; místo aby jako místopředseda dělal

stále řečníka vyrašoval k nemalé radosti

sosdruhů. Zajisté že domatatík eespon iuAby
uchází se o důvěru. Jako obhájce dohody vystoupil
tajemník pan Sís. Ukázal, že dohoda má učiniti na
předpořádekunás doma vČechách,aby mwpak
s větší váhou mohlo vystonpiti ve Vídoi. Dále šs
má sa účel zachování a posílení středních vrstev.
Řekl, še uvítání biskupa není klerikaliemem,sle
aktem zdvořilosti a ukázal při tom, jak >Čase při
aluhoje erangelikům i židům a to že není jiš kleri
kelismem. Praví, že realisté prohrávají mandát ve
94. volebním okrese, což bylo příjmuto s blučným
voláním výborně a dobře tak. Zs svou řečsklidil bouři
potlesko. Nešťastný den měli realisté. Zástupcepana
profesora řečí srou mimo lidi, zpra ovanépokroko
vým as0c. demokratickým tiskem, nikohoneuchrátil
a nenadchl. Dalším řečafkem byl kandidát soc.
demokr. Opakoral totéš, co jsme již slyšeli. Smůlu
měl i druhý realista a když pak užil alov o »be
ranu«, byl z řad voličstva okříknat, aby nourážel.
Přinoven odvolat a p. kandidáta Frantu odprosit.
Pravé pozdvižení způsobilo, když mladý pan Jaro
Malina chtěl řečnit. Poněvadž není voličem, pro
testováno důrazně z řad voličetra, že k tomu
nemá práva. Sloro sice obdržel, ale pro odpor

a bouří mlaviti nemohl m musel s nepořísonon
odejít. Pan Josef Sláva„přání se slovua ukázal, jak žirnostnicivo v předminolých
volbách schopného kandidáta, sle nenalezlo, poně
vadě se na každém něco našlo. Naposled že uká
záno mu bylo na dr. Drtinu, tedy že živnostnictvo

okrese 24. volilo dr. Drtinu je s nouze, Rovněžpan Vančura osvětlil jelnání bývaléhop.poslanos
v otázce naší dráby i drahých potřeb a prohlásil,

to byli jiní poslanci, kteří o naši dráhu re sta

ralí apro ní proooval“ Do debaty zasáhloas 18osob. Bylo1:/, hod. v noci, když ukončen byl návrh
na konec debaty, neb jinak trvala by schůze snad“
do rána. Ku konci psn starosta projevil radost nad
výsledkem schůze, kterou ukončil. Aby pochrouma

jevo soublas sřečí p. kandidáta, DAŇ800
drah: >Dám vám přes hubu.« Přítomní křesťanští
eociálové sůstali při tomto řádění soudruhů klidnými,
čímž dokázali, jak vysoko svým vzděláním a slně
ností stojí nad lidmi, kteří stále poukarují na svoji

i t Prardo že kdyby náš p.
Poet AŽPEOkrětomlunéi bor jako
a kdyby naši lidé následovali příkladu soudruhů, še
by při volebních schůzích tekla krev, a tytonebyly

by vůbecani možné. Že vystoupení Tomáškovov Černošicích prospělokaodidstuře čkově, silně
pochybujeme. Vždyt kdo jaksi váhal, a byl
schůzi černožické přítomen, ten uizajisté rozmyslí,
by dal hlas svůj kandidátu, jehož náhončí tak su

rově dipočínají Bones měli así chuťnadávat aurážet až do rána, myvšsk jemenemělichuti

v jejich společnosti dále prodlévat, a peebo po 1. bodně v noci schůze byla skončena. Našínciopustili
místnost,a tu soudruzivo hněvusvolalivoličskou

echůzi novov. Jak se jim vedlo, neríme; ímevšsk, že asi poznovusi opakovalioté špan in
krisici, o těoh zpupných hierarších, atd. atd., až
přiši zase k té vdově,00tu peřínu poslední musels

t, a k tomu »milionu daní«(!!), který byl arci
i vi Bauerovi sleven. Ubohý, svedený lid, který

nep „ jakým nemal věří! Odpovědí nahrubé jednání soudrahů , Za každý urědomělý
katolík odevzdá svůj hlas Fr. Šapkovi, redaktora
s Hradce Králové!

Svoboda sec. domokratů vo Smiři
eleh. Náš křesťansko-sociálníkandidát za 42. vo
lební okres prodělává v pravém slova smyslu cestu
křížovou. Volnomyšlenkáři, sociální demokraté a

v jimž jest protivníkemstejněnenáviděnýmjako obávaným, hledí jej uštrati a wly jeho vyčer
ti Ve Smiřicích byli to soudruzi, kteří vydali

enln. volební schůzi nenáriděrého Šopky, jenž od

«



66 snad najde přece někdo ze zástapců
občanstva,kdose ujmetéto zanedbanéa opušišaé

popslky, která uprostřed drou nádherných budovvojnásobně uboze vypadá. — Schůze občan.

klubu předáky živnostnictva srolánala v minulýca dnech výborem obšanského klubu,
pojedaa's o projektované stavbě nové úřední

budovy, k níš vyhlédnutoby místona bývalémsterém hřbitově u nádraží Schůzevyznále jedno
myalným usnesením, že stavba tak důležité budovy
na tomto místě jest pro zájmy živnostnictva ne
vhodná a že třeba učiniti kroky, aby úřední budova
zůstala v městě. Uznána byla oprávněnost zásady,
že úřední budovy patří do středu města, na perife
riích nechť město se rozšiřuje budovami soukro
mými. Šatraoet v tomto ohledu není vždycky na
místě, jak uhazuje se již prakticky při norá budově
poštovní. K projednání a náležitému ojasoění celé
otázky bude v nejkratší době svolána schůze všech
živnostníků a zájemníků, na níž stane as definitivní
usnesení, jakých fřeba učiniti kroků k praktickému
rozřešení důležité této věci,

Pod Železným! horami. Agrárnístrana
v úzkosti, aby kandidát její nepohořel,zjednává kde
koho do svých alužeb, Kdežto v sousedním okresu
Kutnohorském je ve volebním zápase se stranou ná
rodně sociální, u nás přijala ochotně služby jejích
hlavních agitátorů. Je to podívaná pro bohy, když
národní socialisté, kteří napsali na svůj štít stejně

boj proti pokrokářům jako kněžím, podporují účinněpokrokového kněze a bijí se o'zvolení zástapce
strany Čistě stavovské — dělnictvu a živnostniotvu
přímo protichůdné. A aby se jimv boji nezasteaklo,
spěchá jim na pomoc mladočeská svobodomyslné
»Pravda,« která konečně doznala milosti v táboře
agrárním a která teď pro samý klerikalismus za

p ey kápsíčo.všeckynj sociálníčasopis — . Jen že v projev anrár
ního kandidáta nesou na soběpřilš jamněznámku
vymyšlenosti. Takové dopisy jako povídání z Lico
měřic a Vinař, zplozené jedním párem, volišstvo
nezmatou a nezmate je ani výpad, jako je žvanění:
volební zbraně klerkální zhotoveny asi proti do
brému zaplacení, neboť tisk je drahý a každá alužka
stojí psníze. Jsme však při tom »Prardě« vděčni,
že třeba nechtíc, doznává, že skaždý soudný a roz
umný člověk vidí, že může jít se stranou tou, která
nazývá se stranou křesťanskosociální« A to si za
pamatujeme a podle toho také rozhodnutí naše 13.
června dopadne!

ŠtrampouchA Číslavě Kandidátstranykřešť. sociální p. Fx. te, rolník ve Vrbici, ko
nal u nás schůzi dne 21. květne. Ač ten den v
Čáslavi konán byl vzlet Kašparův a byle obava, že
schůze bude alabá, sešlo se přece množství našich
stoupenců z okolních osad a mezi nimi i četně so
ciálních demokratů. Řeč p. kandidáta přijata byla
s plným souhlasem a aai sociální demokraté ne
mohli mu upříti svého uznání. Jen jeden z nich,
takto vyznáním náboženství evangelík, snažil se se
slabiti některé stránky programu křest, soa, ale byl
vlastními stoupenci napomenut, aby toho nechal.
Jako průběh, tak i zakončení schůze bylo úplně
hladké, snad proto, če agrárníci z okolí zůstali —
doma. Nechť 13. čerren všechny našince nalezne na
svém místě!

Od Donbravky. Onehdydostalo se mi ná
hodou do raky číslo čáslavské »Pravdy«, které mne
znamenitě pobavilo. Všem pskrokářim, volnomyš.
lenkářim a zelenému táboru údužná redakce hoře
kuje tam, že snad skvrna (zvolení kat. kandidáta)
na pokrokovém štítu Čáslavská nebude odčiněna a
to proto, že »Pravdu« si agrární strana nenajala
do svých služeb, ač prý se s radostí — nabídla.
Pomyslil jsem si: To to stebou, holka, daleko došlo,
když se už nabízíš a když tě přes to — nechtějí,
Co se proti těm klorikálům +Pravda« naštvala (každý
týden jim zatápí) co se pana pátera Hnídka nachvá
lila, co se při zemakých volbách pro cís. radu Blažka
napsala, co exemp'ářů zdarma (?) obětovala a agrární
panstvo všecko zapomnělo! No s1ad se nyní aspoň
vzpamatoje a »pokrokový« čáslavský list svou mi
lostí oběťastní. Pak jistě klerikálové budou na drano
i ge svou, jak »Pravdac«tvrdí, hadí cpatrností, kterou
číhají jako kočka na myš! Už ss na to těšíme!

Velební ruch okresu Čáslav=m-Chra
dm. Voličské schůze našeho milého kandidáta
Františka Šabaty zjednávají stále nových a nových
stoupenců straně. Poctiví agrárníci, slyšíce pravdu
a vidouce zkušenost a poctivost páně Šab tovu, jsou
proň nadšeni, Myslící lidé porovnávají nadávky a
grárních kortešů s vážnou řečí programovou rašeho
kandidáta, přicházejí k nutnému logickému závěrku:
»Kdyby měli agrárníci pravdu, nenadávali by, nýbrž
mluvili by věcně, jelikož dobrá věc se odporučuje
sama.« Ký div, že fanatismus agrárních demagogů
změnil se v posledním týdau v pravé běsnění,
podvod a pyramidální rafinorané lži, Za p. Frant.
Šabatou jezdí stále najmatí žoldnéři, chtěj'ce jej tě
lesně znemočniti k odporu. Než chyba lávky! Každý
přijede jen jedzou a obdržev chladnou lázsň najed.
nou, vícekráte se neodráří. Jediný Lenoch jel za
Šabatou třikrát a pak soukromě pronesl pochvalný

posudek o byntrosti a politické vyspělosti Šabatově.ak se nám piše, začal p. Šabata schůze v Ronově
n. Doub. dne 3, čerrna. Zde mlovil za velikého
účastenství v místnostech p. J. Vávry přes 3 hodiny,

srornávaje program sociálně demokraticko-agrární a
české strany křesťansko-sociálníKandidatura přijatas velikýmnadšením,Dne4,červnaodbývánaschůze

otusicích. Sempřjea řadaagrár. kortetů, abyp ukřičela. Panučitel Machník z Chrudimi,
š p.Šabatasvými pádnýmidůvody tak usadil,še
chník veřejně prohlašuje: »P, Šabata výborně

obhájil svůj program ajá jsem esenažil obhájiti pro
gram agrárni«. Pan předseda agrárník prosil p. Ša
batu, aby jiš ukončil, než tento praví: »Afne mluví
dále, by se nám nařeklo, že se bojíme.« Myalící vo
ličové chodí nyní, se navštěvují a teprve chápou, co
jest program České stravy křesťansko-scciálaí. Dne
5. června konára schůze dopoledne na Mí'orě za
předsednictva sociálně demokratického. Po řeči p.
Šabaty mluví p. Satorie z Praby a pak nějaký so
cialista, kterému p. Šabata děkuje, že zvláště v pří
čině náboženství dotvrzuje více, než sám si troufal
říci. Naše posice velice posilaěna. Téhož dne cdp:
ledne rohůze ve Vokřesanči. Zde jest náš perný
kádr a rchůze vyzněla v manif-stašní osvědčenívěr
nosti zásadám, ichž zastanoem má se p. kandidát
Šabata státi.

Kutmohersko. Z volebníhookrasu našeho
nebylo dosud téměř zprávy v kterémkoli listě strany
křesť. sociální, čímž stalo se, že voličeteu z řad na
šich nedostává se náležitého přehledu ve volebním
boji čtyř stran, které se o maniát ucházejí pro své
kandidáty. S největším úsilím pracuje i zda, jako
všude na venku, strana agrárn', neštítíc se nižád
ných prostředků k umlčení a případnému ubití od
půrců svých, z nichž nejnebezpečnějšího nepřítele
cítí ve straně křest. sociální. Zn'mý stoupencům
agrárním znova vnucený kandidát Šrejk ze Svaté
Kateřiny pracuje horečně a kam nemůže sám, tam
vysílá celé voje svých kortešů a centy letáků, k nimž
přidává v poslední době i svou podobizau na křído
vém papíře. Přijde-li do užší volby, snad potom po
wilati bude i — zlaté hodinky. Může si ovšem tento
laxus doroliti C) nenahradí ústřední vedení praž.
ské ze subvenčních peněz, to doplatí hospodářská
záložna kutnohorská, která kryla i značný náklad
jiš při posledních volbách, z úroků základních po
dílů. Jest sice značný počet podílníků, kterým se
takové hospodářství zdá býti naprosto nesprávným,
ale musí mičeti, nechtějí-li dojíti pranýře. Měli jame
příležitost vyslechnouti mnohé z těchto mužů, kteří
mají již terroru Švejkovy kliky až pa krk. Vidí
v něm správně pouhého mluvku, který po celá ta
čtyřiléta prookresnic nevykonala z jejichřad
W blasy, aby místó něho kandidovánbyl dr.azderka. *Ale pobrůžky Švejkovy, jenš zná tak
mnohé tajnosti strany, způsobily, že pražské vedení
rozhodlo protinim, Tolik jest však jisto, že pří

padné vítězatví Švejkovo bude jeho vítězstvím
ledním. Nelze ae tomu diviti. Jako vlastní j
sousedé odstavili ho od řízení záležitostí obecních,
tak — vlastní jeho voliči. ods.aví bo od řízení zá
ležitoatí veřejných. Prázdnota nedá se křikem a po
hrůžkami nahradit. Kdyby duchovenstvo našeho
okresu mělo všude jenom poněkud více porozumění
pro ducha dcby a kdyby jen poněkud intensivněji
a opravdověji pracovalo, pak kandidát strany naší
by Švejkovi podrazil noby úplně. Ta dosavadní sho
vívavost k osobě i straně Švejkově nepřinesla než
tím větší troufalost zeleného panstva. Švejk, který
před čtyřmi roky vyšlapával cest čku na kutnohor
ské arciděkanství, dnesvide, že duchovenstvo naše

hoví si namnoze v klidné nečinnosti, vystupujeizosla otevřeně proti zásadám křesťanstého lidu,
Mezi tím, co k národním socialistům, kteří pracují
zvláště mori šivnostnictrem, sa přímo lokajsky lisá,
nazývaje je ve svém letáku »atranou spřátolenou;«
pro křest. sociály má jenom — nadávky. Víme o
všem, že ani tohle nepohne mnobými likaavci, ale
nechť aspoň katolický lid mu odpoví rázným Epů
sobem!

Nevá Paka. Dne 15. červns o 2. hodině
odpol. »U Nálevků« v Noré Pace schůze důvěrníků
křest. sociální strany za venkovský volební 41, okres.
Dostavtež se všichni!

Ohlumeeke, Dne 5. t m. srolána do Ro
zehnalu u Žiželic stranou křest. sociální schůze vo
ličů. Účastníků bylo kolem sta. Schůzi předseda!
p. J. Novák, faktor ze Žišelic. V zastoupení našeho
kandidáta p. Jos. Kůtpemičky, rolníka z Bukoviny,
vysvětlil programnaš strany vdp. F. Konečný,
farář z Pouchova, který ve své řeči calkem asi 2
hod. trvající, protkané živým humorem, vytkl též,
v čem se shodojeme a lišíme od stran jiných. Do
kázal bezpodstatnost výtek, které na našeho Kra
sničku házeny bývají na schůzích p. Srdínky, Pak
p. Mráček, rolník z Radovegnice, krátce sděluje
zkašenosti zažité s prodejem čekanky v jedné z ne
dalekých vesnic. Poněvadě pak ke slovu nikdo se
více nehlásil, byla tato sohůze, která vyzněla ve
prospěch našeho kandidáta, ukončena a my vzdali
dík vdp. řečníku za jeho poutavou přednášku. —
Račte jen, veledůst. pane, častěji mezi nás zavítati
a jistě že ty bašty, na které p. Srdínko tolik spo

6e rozpadnou a na zříceninách těch nám přece
pšeníce polrvete, třeba že to popírá jeden »pan
doktore od Chlumce!

Volební schůze v Labské Týmiel.
V neděli dne 28. května arolal kandidát strany
křest social. p. B, Dvořák veřejnou schůzi na 102/, b.
dop. do velkého sálu panského hostince. Schůze

účastnilose víceneš tři sta voličů z Týniceavšech
okolních vesnic. Téžjeden plaý stůl obsszenbyl po
krokáři i sociál. demokraty. Přednáška kandidáta
inš. B, Dvořáka vyslechnuta u nevšední pozorností
a byla i. od protivofků pro věcnost a nestrannost
s potleskem příjate. Dán tu důkaz uvědomělosti pří
tomného rolniotra i všech přítomných. Na několik
dotazů a rarážek, ktsrými chtěli asi sociál, demo
kraté zkoušeti, velice břitce ee vším taktem odpo
věděl p. Dr. Hrachovaký. Schůze ukončena za vše
obecné dobré nálady všech přítomných v 1 hod. ojp.
Účastníci odnášelí si mnoho dobréh> a poučného
do svých domovů a bude jim to jistě podkladem
jak mají se zachovati, sby zvolen byl kandidát na
vrhovaný stranou křest. sociální,

Volební skupina č. 44. Četně navštirená
a velice zdeřilá schůze konaná v Lípě n. O., dae4.
června t. r. — Po rozvinutí programu ostr, křest.
soc. kandidátem dp J Novotným, kaplanem v Par
dubicích, epů:obem poutavým, vřeným, doloženým
důvody nezvratnými, pochopilo voličstvo význam snah
str. křest. soc. pro celkové dob o rpolečnosti lidské,
pročež po vyvrácení chabých námitek se strany 820.
demokrat. přijslo s radostí resolucí přediedou schůze
p. K. L'ngrem navrženou s tím projevilo plnou dů
věru kand. str. křesť. soc. dp. Jos. Novotnému. Re
soluce zaí: My přítomní voličové volebního venk.
okr. 44. na schůzí voličské d e 4 června v E'pě
pořádané,po přednesení programu strany kře( soci
ální kandidátem dp. Jos. Novotným, strany této, plně
uznáváme program za jedině způsobilý k umírnění
boje wtaru jednoho proti druhémr, uznáváme, že zá
sady srany křest. soc. jsou způsobilé k tomu, by sku
tečné trpící, ať stav ten neb onen, došel obhájení a
spravedlivé pomoci Uznáváme, že tyto snahy pro
dobro lidu je možno provésti jenom na zásadách
podložených zákony Bozími, t. j. na základech pravdy
u spravedlnosti. Uznáváme p. kand. dp. J. Novot
ného jako člověka schopností vysokých, vůle pevné,
který bozobledně přejde přes překážky dobro lidské
společnosti ubíjející k cíli vytčenému a v programu
strany své ozňačenému; který proti nev. ře z cízin
k nám tlačené a nás poškozující vždy bez bázoě,
brdinně na místě prrém atél, který zajistá totéž či
mt bude v místech k tomu nejpovolanějších. Jane
dále přesvědčeni, že zájmy bmotné svého voličetva
bude háj ti spravedlivě, nedaje se zlákati lahojným
cinkotem zlata, jemuž tak machý zástup e lidu po
dléhá. V tomto porném přesvědčení doe 13. června
my voličové, vf stavu toho neb onoho, kteří toužíme
po spravedlivé pomocí proti našim odvěkým nekřtě
ným nepřátelům a eme. býti stvůrami pokro
kv1é mody těmito určorané, jeko katolíci budeme
na svém mistěa odevzd m3 hlasovacilístkysvoje se
jménem našeho milého kand. dp. Josefa Norotného,
kaplana v Pardubicích.
: Ovědry. Volební schůze, která konala se 28
května o 7. hod. odp. v sále obecního hostince na
náměstí, měla nad očekávání skvělý výsledek, Kan
didát strany křest. sociální inženýr B. Dvořák, ma
jitel hospodářství z Pardubic, seznémil přítomné
s programem strany, vylíčil politickou vituaci v řeči,
která netrvala více než hodi.u, ale byla svým ob
sahem a působivostí na voliče význačná, Kandidát
nekricisoval strany způsobem jako se děj> u kandi
dátů sociál. demokrat. a jiných; jen připomenul vše
obecně chyby, kterých © mají veškeré strany bez
rozdílu vystříhati a které nejsou ctí žádné strany.
Uredi, čeho třeba rolníku i řemeslníku ku porzno
s:ní jich ntavu a všeobecnému blabn veškerých vratov
národa, Účastníci schůza pozorlirě vyslechli veškeré
taktní výtky srého k .ndidáts a nevznesli r ejmenšího
dotazu, ba neprojevili nižádaé nespokojenosti, ačkoli
bylo účastsnství skoro všech stran za širokého okolí.
Po řečí kandidáta ujal se slova p. Dr. Hrachoveký
z Kolína, který v obsáhlé a hlaboee založené řeči
připomenul, co třeba. aby zdárně volby se vydařily
a prospělo se všem lidem dobré vůle, doporočuje
kandidáta strany křest. sociální, jako nejpříhodněj.
šího v kritické době, v které ae národ náš nalezáa
nalezati bude. Schůze skončena za úplné spokoje
nosti všech o 9. hod. večer. Účastníků bylo pří
tomno t -lik, že málo kdo pamatoje podobné čestné
účastenství. Z rejširšího okdlí, Býchor, Lhoty, Zálabí
dostavily se celé úplné deputace spolků a sdružení
rolnických, ba ani velká účast žen i dívek nechyběla,
tak že sál do posledního místečka byl naplněn,

Na e. k. jmbilejmí reálce eisnře a
krále Františka Josefa I. v Kostelci m.©.
konati se bude zápis a přijímací zkoušky žáků do
I. třídy dn> 6. a 7. července a 16. září -d 8—10
hodin. Zápis žáků ze škol měšťanských anebz ji
ných škol středních konati se bude dne 15. září
1911 od 8—10 hod. Blišších zpráv lze ni vyžádati
u ředitelství ústavu.

Třebechovice pod Orebem. Fr. Probošt líčí v
»Ratiboru«, co všecko má naše museum. Zpráva
jeho je velmi neúplná. Nereferuje na př. nic o 0
sudech prodaného starožitného měděnce — do
starého železa. Dále nezaznamenává, do kterého
základu pro kandelábr zasazen byl pomník kněze
spisovatele-rodáka Jiřího Kupky. Práce jeho je
velmi povrchní, ani nepronáší obavu, aby obraz
starého kostelíčku na Orebě, darovaný svého ča
su drem. Heldem, témuž kostelu a nyní našimi
»starožitníky« do radnice uložený — nepotkal týž
osud, jako onen starožitný měděnec. — Pa městě



luští nepokrokářští lidé rebus, kdo bude platiti pla
káty a pod. voličské schůze dra. Drtiny, svolané
městskou radou, zda-li pokrokářský klub, či obec.
Dále když městská rada v dubnu se prohlásila pro
Drtinu, proč v květnu svolávala do města veške
ré kandidáty? Nezavání tohle Kocourkovem? V
12. čísle »Obnovy« byla zmínka, jak pokrokářské
a s nimi spřízněné duše zmírají šlechetnou touhou
zničiti mlynáře pana Hájka. Oproti jízlivosti zpra
vodaje »Ratibora< tvrdíme, že o věci referovati
budeme; jenom strpení, pánové! Nechť veřejnost
pozná vaši pravou tvář! Právníci z >Ratibora« ne
jednou sami ocenili cenu vynuceného odvolání;
však ona jednou přece pravda přijde na jevo.
Zdali tažení pánů ze záložny proti panu mlynáři
je ústavu na prospěch, o tom se dnes uvažuje vše
lijak. Kdyby mělo přijíti ku hlasování, jistě větši
na členů záložny neschválila by toto jednání. Pak
se divme, proč mladé okolní peněžní ústavy vzrů
stají...

Do Třebechovic. Třebechovský pokrokář píše
v >»Ratiboru«: Čtenářstvo »Obnovy« nemá zprá
vu o výsledku žaloby a odvolání (jaké odvolání?
tomu nerozumím; pozn. pis.) p. V. Kolše na red.
»Ratibora«. Aby tedy čtenářstvo »Obnovy« zprá
vu mělo, tedy veřejnosti sděluji: Pro útok nezná
mého (!) pachafele, podniknutý na mou Čest, po
dal jsem svého času žalobu na redaktora >»Rati
bor.« Při soudu se redaktor >Ratibora« vymlou
val, že v návalu prací článku onoho nečetl. Obec
ní tajemník p. Rud. Souček prohlásil, že sice zná
pisatele, ale poněvadž by ho to vedlo ve škodu a
v opovržení, použil dobrodiní zákona a pisatele ode
přel jmenovati. Jenom takhle vyvázla pokrokář
ská společnost beztrestně, neboť jsem to dále před
porotu nehnal. Obecně jest známo, že za dnešních
smutných poměrů není člověk jist, aby ho nějaký
novinářský zákeřník nějakým záludným zpíiso
bem nenapadl. Zjednati sobě zadostiučinění, když
člověk pachatele nepopadne přímo za pačesy a
nepředvede ho soudu, je velmi těžko. Tak, tímto
veřejně ukojuji zvědavost »Ratibora< ohledně jeho
péče. Ale nyní doufám, že >Ratibor« podobným
způsobem zpraví své čtenářstvo o výsledku ža
loby, kterou jsem podal na pana R. Součka, ta
jemníka; ano? — V Třebechovicích, 6. června
1911. Vilém Koleš.

Prosba k lidumilům. Ve čtvrtek, dne 18. květ
na rozpoutala se nad krajinou naší krutá bouře,
při níž zapálil blesk v domku našeho člena Frant.
Vápeníka ve Chvojenci, jenž z celého svého ma
jetku nezachránil jen stěží dobytek a šatstvo. Ho
spodářské náčiní, k němuž těžko si pomohl, sho
řelo mu do posledního. Obracíme se k našim šťast
nějším braříin s úpěnlivou prosbou a voláme: po
mozte bratru trpícímu, neboť praví Pán: Cokoli
jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších,
mně samému jste učinili. Každý sebe menší dárek
přijímá a s díky kvituje »Odbočka hosp. sdružení
českých křesť. zemědělců ve Chvojenci u Holic«.
Frant. Kamenický, t. č. jednatel. — Kvitujeme: Při
voličské schůzi v Rokytně 20 K 60 h (doplněno na
21 K). Stolní sbírka po schůzi v Rovni 8 K 20 h.
Zaplať Pán Bůh!

Josefov. V úterý 6. t. m. ráno o pěl 8. hod.
přijel na přehlídku zdejších dělostřelců arcivévo
da Leopold Salvátor, inspektor dělostřelectva. Na
počátku cvičení stala se nehoda. Sotva 100 kroků
baterie 4. pluku polních děl ujela tryskem, klesl
kůň u voje zapřažený. buď že zakopl o kámen
anebo že arterie vnitřní následkem trysku praskla
— kůň byl as Idletý — a polní dělo 15 metr. centů
těžké přejelo mu zadní nohu. Dělostřelec na koni
se octl náhle pod koněm. Koni zlámána zadní no
ha na dvou místech a dělostřelci byla přeražena
žebra, zlámána noha a na koleně svaly pohmoždě
ny. Plukovní lékař přítomný po ohledání dal za
nésti na polních nosítkách zraněného, ke kterému
sám arcivévoda pospíšil, do vojenské nemocnice,
kde lékaři těžce poraněného obvázali. Dělostřelci
Burešovi se prozatím vede lépe, ač zranění těžké.
Odpoledne k 5. hodině pan arcivévoda sám prová
zen generály nemocného v nemocnici navštívil.
Kůň. který vstáti nemohl, asi za půl hodiny ne
dával známky života a zhynul. Odvezl ho řezník
z Jaroměře.

Starý Kolín. Volební schíze křesť. sociální od
bývána dne 4. června o 7. hodině večer za neví
daného účastenství ve velkém sále, který byl do
posledního místečka naplněn všemi třídami lidu z
Kolína a okolí. Kandidát inž. Dvořák B. z Pardu
bic velmi taktně vytkl chyby, které vedou národ
náš k rozluce. Uvedl úpadek zdatnosti parlamen
tní, úpadek národního citu, lásky k vlasti, rodin
ného vychování a povšechné výchovy mravní v
celém národě. Řeč kandidáta byla vyslechnuta s
pozorností všestrannou. Přihlásivší se ke slovu
rolník, býv. poslanec Švejk ze Sv. Kateřiny, byl
nucen veškeré důležité body řeči kandidáta, kte
ré si byl zaznamenal, plně potvrditi, ale aby našel
něco, čím by mohl proti straně křesť. sociální vy
stoupiti, jal se tvrditi, že strana je spojena se so
ciálními demokraty. Uváděje, že tito chovají se
dnes klidně, ale včera, t. j. v sobotu, nepřipustil
kandidáta agrárního Špačka ani k slovu, ohro
Žujíce i násilím jednotlivce. Náš kandidát s klidem,
technikum vrozeným, vyvracel nespravedlivé jeho

tvrzení. Tu pan Švejk vrhl se na přítomného pa
na P. Dr. Hrachovského, drsně útoče nejen na
jeho osobu, ale i na celou stranu křesť. sociální,
což bylo všeobecně odp řítomných odsuzováno.
Schůze skončena o 11. hod. večer resolucí pro kan
didáta Špačka, který při hlasování na zkoušku
obdržel plných 24 hlasů z přítomných více než
200 voličů. Po odejití strany křesť. sociální vrhli
se teprve sociální demokraté na agrárníky a za
huronského řevu vyčetli sobě navzájem vše mož
né. Připomenouti dlužno ještě trefnou poznámku
kandidáta inž. Dvořáka při polemice s posl. Švej
kem o drobení strany zemědělců jako základu ná
roda a nepřízní strannické: »Vidím z Vaší nálady
»smířlivé«, že jakmile propadnete na Kutnohor
sku, kde máte tak málo naděje na vyhrání, utvo
říte jistě taky novou stranu agrární a budete dá
le vychloubati se, že pracujete pro umravnění
národa a jeho společné cíle.« Na to zůstal bývalý
poslanec odpověď dlužen.

Naše kandidatura ve 45. volební skupině. Pan
Josef Kvasnička představil se svému voličstvu v
nových veřejných schůzích. Ovšem bylo pozoro
vati veliký agrárnický hněv, že se odvažuje kan
didovati vážený rolník proti straně agrární. Trou
falost agrárníků byla tak veliká, že našeho kandi
dáta docela řízně vyzývali, aby se kandidatury
vzdal. Křičeno mu do tváře »hanba<. Takové svo
bodornyslnosti se tudíž agrárníci naučili častým
čtením >Havlíčka«. Náš kandidát ovšem velice
případnými slovy nesvobodomyslný útlak občan
ského práva odrazil. Na různé dotazy dával od
povědi tak dobře volené, až se jitření tazatelů
stupňovalo. K tomu Kvasnička poznamenal, že
křesťanští sociálové nechodí se dožebrávati hla
sů od stran jiných, že se jde představiti však vo
ličům vlastním, kteří mají na venkově zrovna to
lik práva, jako každý soc. demokrat. Nejvíce a
grárníci naběhli, když se pokusili vytýkati naše
mu kandidátovi, že ještě není honěný ve vysoké
politice. Pan kandidát poukázal, proč sám pan Sr
dínko volí nejraději schůze důvěrné a proč se vy
hýbá osobní debatě. V té vysoké politice Srdínko
posud mnoho nedokázal, jakkoliv není nováčkem,
ale starým, honěným parlamentárníkem. — Nej
zajímavější odpovědi byly, když se tázali agrár
níci Kvasničky, jak to bylo s tou řepařskou >zra
dou«. Pomalu, důkladně náš kandidát vysvětlil,
jak on a jeho přátelé nebyli od agrárníků do usta
vující schůze ani pozvání, jak byl ze schůze vy
kázán s podotknutím, že platí schůze jen pro ty,
kteří se mohou vykázati legitimací. A tak Kvas
nička postaral se o opuštěné řepaře katolické sám
a to tak úspěšně, že jim bylo zaplaceno na centu
o © hal. více než řepařům agrárním. Zkrátka je
ho pomoc byla tak znamenitá, že začali řepaři z
agrární organisace přebíhati. Agrární strana pře
dem dusila pronikavou akci řepařskou tím, že ře
pařských sdružení zneužívala k politickým ak
cím své strany. Tedy Kvasnička pro řepaře do
kázal více, než silné sdružení agrární. — V Bu
kovině dne 6. t. m. konala se menší schůzka agrár
níků s p. Srdínkou, na které bylo dovoleno mlu
viti i našincům. Pan Srdínko na dotazy našinců
byl zřejmě zmaten, takže si odporoval. Hned řekl,
že náboženství patří jen do kostela a hned zase
k vůli našincům, jak rolník při spatření mraků
na poli zvedá v modlitbě zrak k nebi. Prý agrár
ní strana náboženství do svého programu nepoj
me, protože to jest strana stavovská. Proč však
jest v tom programu tolik chvály o učitelstvu, 0
Škole, docela i o zpěvu .a nástěnných obrazech?
Ale o kostele, o náboženství, poměru agrárníků
ke kněžím, o vyučování náboženství ve škole nic?
Tu jest přece u strany stavovské patrna veliká
jednostrannost a nédůslednost. Také řekl, že se
zneužívá kazatelny. Bylo mu řečeno: »Neznáte
toho, kdo předešle v užší volbě si přál, aby byl
jako kandidát ohlášen s kazatelny?« Popřel to. Ale
my máme trochu lepší paměť. Pan Kvasnička po
věděl panu Srdínkovi mnoho velice důležitého,
zvláště to, že agrární strana subvencí velmi málo
udělí rolníkům chudým. Když se mu řeklo, že sub
venci sám obdržel, nepopíral, ale zdůraznil, že
chudí rolníci jsou pomíjeni. Pan Srdínko brzy ode
šel na jinou přátelskou schůzku. My jsme toho li
tovali. Milý pane Srdínko, na Vás osobně se ne
hněváme, ačkoliv jste se také zbytečně a nespra
dlivě o našeho pana kandidáta otřel. Ale máme na
zřeteli stranu, za kterou kandidujete. Vaši lidé ří
kají, že náboženství patří do kostela, ale sami na
schůzích Kvasničkových zavádějí tak dlouhé ná
boženské debaty, že jest těžko přešinouti hovor
na předmět jiný. Uslyšel byste, jak Vaši pomoc
níci chválí na schůzích španělského Ferrera (jako
by to byl největší agrárník), slyšel byste, jak se
proti nám soptí k vůli maďarskému Párvymu, jak
se ozývají výkřiky, aby »flanďáci« byli ze školy
vystrčeni, jak jsou přítomní katolíci hrubě uráže
ni již pro své přesvědčení náboženské. Málokterý
sociální demokrat útočí tak hrubě na katolické vo
liče jako ti, kteří čekají, abychom jim v případné
užší volbě dali své hlasy. Katolíci, napište dne 13.
června na svůf hlasovací lístek svorně: Josef Kva
snička, rolník a starosta v Bukovině u Černilova.
— Slova »u Černilova« nevynechávejte, protože
Bukovin jest v Čechách větší počet, takže by

třebas někde volební komise mohla různě ozna
čení kandidatury posouditi. Vzhůru do jednoho k
volbám!

Na Dolno-Kralovicko a Vlašimsko. Doporu
čujeme vřele všem našincům, aby se co nejvíce
přičinili o zvolení kandidáta našeho, pana Václa
va Myslivce.

F. A. Peeka +. Po krátkébolestné nemoci
zemřel dne 8. t. m, vdp. F. A. Pecka, čestný kon
sistorní rada, bisk. vikár, rytíř řádu Františka Jo
sefe, zasloužilý děkan v Náchodě. Pohřeb dle dosa
radních disposic konati se bude v pondělí dopol.
Ave, anima pia!

Hořice. Naším kandidátemza městskousku
pinu jest p. Josef John, tkadlec v Jilemnici. Na
něho nechť všichni našinci soustředí své hlasy!

Náš kamdidát JUDr. Gustav Maza
mee uspořádal v 63. voleb. skupině řadu zlařilých
veřejných schůzí, které agrárníky velice pálí. Posl
lají na něho své placené korteše a to i nevoliče.
Přednášel dne 28. května v Kostelci a téhož dne
odpol. ve Včelákově a Tisovci. Všech těchto schůzí
účastnil se od agrárníků volice nenáriděný dp.farář
Smrčka z Nasavrk, Soc. demokraté s námidebatují
slušně, ale agrárníci rámusí hrubě.

Lipkov. 28. května očekávalizdejší agrárníci
svého kandidáta Paďoura ke schůzi, ale — nepřijel.
Za něho zde mluvil asi 10 minut jiný člověk, který
se vymlouval únavou; prý nespal. Ale, páni agrár
níci, vždyť sami prodlužujete schůze našemu kandi
dátovi až do 5 hodin. Snažíte se našeho kandidáta
unaviti až k mdlobám. Ale najednou jste byli spo
kojeni s chvilčičkou. Ovšem pak se všecko nahradilo
»debatou«. Pastili se páni do kněží, zvláště do bo
janovského a nasavrckého faráře. V jarém kritisování
kněží vedl prim jeden erangelík z Čes. Lhotic. A
taky-katolíci mu tleskali. Tolik jest jisto, že agrár
níkům na Nasavrcku teče voda do bot a proto 8
chudáci ulevují ve své zlosti. Ještě odpoledne po
mali dva rychloběžce ze svého dorostu do dvou tar
ností s letáky, aby chodili od stavení a verbovali do
agrární volební armády. Proč jenom tedy napínají
všecky agitační síly, jestliže jest jejích p:stavení
pevné? Našincinapíší dne 13. června na avůj hla
sovací lístek: JUDr. Gustav Mazanec, adjunkt fi
nanční prokuratury v Praze.

Volebmí skupima č. 46. Dne pátéhočer
vna v Kostelní Lhotě se nám představil náš kato
lický kandidát p. Vinc. Cigánek, katecheta z Kladna.
Schůze byla v hostinci p. Vejtruby. Předsedou byl

„ V. Němeček, místopředsedou p. V. Čáp a p. J.
uděra V řeči své vykládalp. kandidát program

strany velmi pochopitelně, a řeč jeho odměňována
potleskem a souhlasnými výbřiky, Jmenovitě, když
p. kandidát uvedl výrok sociálně demokratického
předáka Austa, ozvala se velmi případná poznámka
a celý sál se otřásal veselým smíchem. Řeč plynula
za stálého veselí plynně, a pan kandidát si celé po
sluchačstvo naklonil. Po řeči na vyzvání p. předsed
Němečka, zda má někdo námitku nějakou,přihlásil
se zástupce sociálně demokratické strany p. Šubrt,
zde jinak neznámý, ale místo dotazu mluvil snad
svoji kandidátní řeč. Útočil na vládu, brojil proti mi
litarismu, námořnímu zbrojení, proti agrárníkům, kle
rikálům. Na dotaz p. Čápa: »Kdo je klerikále, od
pověděl krátce a pohrdlivě: »Nevím«, což vyvolalo
bouřlivý emích a celé vystoupeníjeho zkazilo. Pan
kandidát pak svým milým a obratným způsobem
vyvrátil všecky jeho výtky. při čemž p. Šubrt ode
šel do vedlejší místnosti, a když sál se otřásal
smíchem, vyběhl zpět a volal, že ho pan kandidát
seaměšňuje, což přijato voláním, aby se netchovával,
a vývody p. kandidáta přijaty potleskem.
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Žádejte

u svého kupce ne prostě
„polévkové kostky“ nýbrž
výslovné

MABBL kostky
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jsou nejlepší!

Jedině pravé
se jménem MAG(i1 a ochrannou

známkou

křížovou, hvězdou.
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Doporučujeme
našim rodinám Kolinskou cikorku!
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Poděkování
Všem, kdož při úmrtí a pohřbu důst. pána

Františka Kvíčery,
katecheta měštť.dívčí školy ve Dvoře Králové n. I.
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Zvláště děkujeme vsdp. vikáři Janu Seidlovi, za vedení konduktu a útěchyplná slova při pohřbu
pronesená, vdp.faráři Fr. Jeřábkovi, za posmrtní vzpomínku v kostele a všemu p. t. ostatnímu ducho
venstvu z okolí, Slovutnému panu Ant. Vanchovi, c. k. okres. šk. inspektoru, sl. sboru učitelskému
divčí školy obecné a měšťanské s p. ředitelem Janem Stuchlem v čele a všemu p. t. ostatnímu učitel
stvu z okolí; sl. katol. jednotě, žákyním dívčí školy ze Dvora Králové, dárcům krásných věnců a kytic
a vůbec každému z blízka i z dáli, kdož našemu drahému zesnulému poctu vzdali.

Zaplať Bůh všem!
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V Hubilesích u Smiřic, dne 7. června 1911.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868 V HRADCI KRÁLOVÉ. ZALOŽENR.1868.

Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

| Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.
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obchodních8 průmyslových. — Vadis a kauce. — Eskont faktur a oměnek. — Bursovní roskasy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kaponů. — Inkasso tažených
papírů. — Promessy. — Bpráva cenných papírů. — Záloby na cenné papíry a sboží. — Seky. — Akkre- e »« WE
ditivy. — Rembonrení, daňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho draho. ě >
Skladištěspojene železničníkolejí snádrejím. —Výhoda roszpodice. —Informalní odáčlení. —Úement,

pno, sádra, strojní oleje, potroloj a crur.

UHELNÁ CENTRÁLA ©
dodává veškeré drahy uhlí. — Anglický, belgický, vestaký a slaneký amthracit. Koksy slozské a svatošovické. — Brikety. :

Foleton: Hradec Králové č. 9 a 29, Praha č. 4508, Semilyč. 21, Teraov 6. 27. g
Felegr. adresa pro centrálu, jakož 1 voškoré filiálky: »Kralobanka«. ěOYO OVAVAVA,

Majitel: Politické druzetvo tiskové v Hradel králové — Vydavatel a zodpovědný redaktor amtenia Pochimom. — Tiskem bisk. koihtiskáray v Hradci Král.



Lavina agrárnických lží“

Bži©našichkandidátecha mašemtisku.
Rozumí se samo sebou, že agrárníci mají

nejvíce spadeno na naše poslanecké kandidáty.
Na ty se stříká kalná pěna pomluvy, jak jen
možno. Tak na př. vzali si na mušku vůdce
moravského rolnictva Šamalíka. „Lidové Noviny“
i agrárníci začali rozhlašovati, že prý Šsmalík
vydělával na ro!nictvu 140*/, z panských polí,
které si pronajal. Leč v 24. čísle „Sel. Hlasč“
sami rolníci z Ostrova dán jak stáli o pro
nájem ostrovského dvora a Samalíkaprosili za
prostřednictví. Ten je žádal, aby ho do družstva
nebrali, protože by vznikly hned pomluvy jeho
osoby. Pronájem pro více rolníků uskutečněn,
ale Samalík žádných polí nenajal. Rolníci pro
jevují Šamalikovi vděčnost, ale když se tento
náš předák bránil opravou úřední proti „Mor
Venkovu“ a „Selským Listům“, ještě se tyto na
něho sápaly. Takovým způsobem tedy český
agrární tisá projevuje vděčnost rolnickému po
slanci, který zcela nezištně ©dopomůže lidu

k půdě takové, která by jinak přišla do rakoužidů.
„Mor. Venkov“ k vůli potupení velezaslou

žilého poslance Šrámka napsal, žev jeho okresu
mají klášterní dvůr Málkovice v nájmu židé a
Němci z cukrovaru vyškovského. Na to odpo
věděly „Sel. Hlasy“: „Konstatujeme, že ve spo
lečnosti cakrovaro drnovského (resp vyškovského)
není ani jediného žida.“

O poslanci Pillichovi šířeny byly potupné
zprávy, že prý měl pletky s jistou ženštinou.
Sám dr. Baxa prohlásil celé to tažení za na
prosto pochybné. Pillich žádal sám ještě jako
říšský poslanec v immuonitním výhoru, aby byl
vydán soudu; nechtěl tedy zneužívati své pos.a
necké výhody k záchraně své osoby, chtěl, aby
byl souzen jako každý jiný občan. Vyšetřová
ním soudním nyní se ukázalo, že se jednalo je
nom o záštiplné klepy. Podobné lži byly šířeny
o zemském poslancl moravském Horákovi. Leč
shledalo se, že lžiZprýštily z téhož kalného pra
mene. Naopak však agrárníci umějí pomáhati
k reputaci svým vlastním kandidátům způsobem
zcela nepoctivým.

Tak na př. v agrár. listech uveřejněno ve
prospěch agriár. kandidáta Mlčocha „Prohlášení“,
podepsané 21 starosty z Kroměřížska. Leč vy
šel podvod na jevo, protože z tohoto počtu jest
docela 5 stoupenců naší strany. A ani ze zbý
vajících 16 nejsou všichni pro Mlčocha. (Pode
psaný starosta z Lutopecen Navrátil při volbách
obecních před 14 dny konaných nebyl již 2vo
len ani do výboru.) Před tím spáchali agrárníci
podvod se starosty na Zdounecku. Mnoho sta
rostů ze Zdounecka odvolalo již také své pod
pisy na „doporučení“ pro p. Mičocha.

Po všech brozných scénách, které se ode
hrály pro špatné hospodaření ve družstvu žďár
ském, snaží se agrární tisk velice vychvalo
vati agrár. poslance Sáblíka, který, znovu kan
diduje. Na to odpovídají v 24. čísle „Selské
Hlasy“:

„Pan Peňaz z Petrovic nazval revisní zprá
vu badrem — a my ji také tak ceníme! De
vátá a desátá výroční zpráva Hospodářského
družstva ve Žďáře za rok 1908/9 a 1909/1910
není ani jediným členem ředitelstva a dozorčí
rady a členy revise podepsána.

Není nikým zaručena, a přece prý jest
správná! Ať si jen rolnictvo ze západní Moravy
připomene, co křiku už natropili agrárníci s touto
zprávou po voličských sahůzích. Výroční zpráva,
vydaná k valné hromadě, kterou svolal p. Sáb
Mk, jest plná chyb, nesprávností a početních o
mylů! Ona usvědčuje p. Sáblíka ze všeho toho,
z čeho on se vyzouvá.

Rok 1907/8.
Dle účetních zpráv stálo si družstvo v roce

1907/8 — dobře. V témž roce mělo družstvo
zisk 1763 K 17 h. (str. 7.)

V roce 1908/9 obnášela již ztráta ve. druž
stvru 3986 K 95b h.

Připomínáme, že služné v témž roce obná
šelo3903K60 h a mzda2046K10b.

Konoem roku 1909 nastoupil jako předseda
dozorčí rady p. Sáblík. A jaký byl pořádek v ho
spodářství družstva v rooe 1910 Účetní závěrka
nám praví:

lužné obnášelo 5623 K 29 h, správnívý
Johy 7412 K 45,revise 2000 K!! — dary(druž
stvo ještě rozdávalol) 200 K.

V témž roos
echadek 25.019 K 10 h, to jest dvacet
pět 'set devatenáct korun 10 hal. ©

Tyto peníze byly p V r008
1909/1910, kdy byl předsedou — p. Sáblík!

je rfevisní zpráva
pět tisío

mená, že v roce 1910/1911 bylo prohospodařeno
znova 16494 K, čili slovy: šestnáct tisíc čtyři
sta devadesát čtyři koruny. V té době už ne
obmezeně vládl p. Sáblík ve družstvu. Rozvaha
účtů z roku 1909/10 praví, že revise účtů stála
800—400 K! Čtyřičlení revisního výboru, kutí
agrárníci, dali si, jak vidět, dobře zaplatiti. A
přece i za těch 4800 K špatně počítali!

Ve výkazu členstva a podílů je toto sčí
tání:

Během roku 1909/10 složeno na podíly
3504 K a 234 K, úbrnem 3638 K. Během roku
1909/1910 vráceno na podíly 40 K. Stav spla
cených podílů koncem roku 1909/10 3698 K.

Zák druhé třídy však napočítá, že 3504 K
a 234 K jest 3738 K! Za 4800 K nemohli vy
počítati agrární revisoři, že B a 2 jest 7! Na
počítali „šest“. Proto se asi styděli výroční
zprávu podepsat! Družstvo jest v bankrotu, neboť
má dluhů na 270 tisíc korun! Taková je pravda
o dražstvu žďárském. Nechceme probírati jiné
výpočty, po případě úrokové,“

„Mor. Venkov“ dne 13 dubna napsal: „Ls9
tošní volby budou státi ve znamení boje pokro
kových živlů se živlem klerikálním. Není tu ú
mluvy společného postupu, ale přece pečeť voleb
protiklerikálních bude zřejmě viditelna. S Řť
sem nebo proti Římu, toť otázka, na niž voličové
musí dáti odpověď“.

Takto agrární redakce zřejmě dosvědčila,
zda se jí jedná při volební kampani o boj proti
Bienerthovi. Na nespravedlivou vládu se zapo
mělo a propaguje se snaha, aby volby zaťaly
hlavně ránu českému katolictvu. Ovšem že se

grárníkům z toho bylo nevolno. Zle se chytli za
hlavu i agrárníciv Čecbách, když četli, jak ka
tolický "Selský List“ postavil taková slova na
pranýř. „Venkov“ tedy dle své praktiky chopil
se v rozpacích obyčejného prostředku. Napsal
dne 30. dubna, že prý „Selský List“ si onen ci
tát — vylhal. Na takové smělé tvrzení jest o
všem potřebí notné dávky drzosti. Vždyť přece
„Venkov“ může věděti, že prosté nahlédnutí do
citovaného čísla agrirního „Mor. Venkova“ stačí
k tomu, aby se ihned poznalo, kdo vlastně lže.
Leč — „Venkov“ už si tolik zvykl na nehorázné
lhaní, tolik se spoléhá na slepou důvěřivost
svých fanatických stoupenců, že si myslil: „Jen
raději zapřít všecko, potupit zpupně katolický
list! Však čeští agrárníci nebudou pátrati, co
se píše na Moravě. 99 procent našich čtenářů
nám uvěří a volebnímu obchodu našemu se tak
prospěje.“ — Leč právě z drzého obvinění „Ven
kova“ jest zcela zřejmo, kam až sabá drzá lha
vost agrárního hlavního orgánu. V pověstném
„Zrcadle křesť. sociálů“ se lže, že „Selská O
brana“ v č. 22. t. r. „ostře vystoupila proti p.
biskupovi Doubravovi a hrozí mu, jestli neza
kročí proti P. Hnídkovi.“ Zase drzá lež, vypo
čítaná chytře na to, že agrárníci ono číslo „Sel
ské Obrany“ sháněti a čísti nebudou. V protestu
proti Hnídkovi tam není o nejdp. biskupovi
ani slova.

Prý našestrana uteklaod katolictví.
Týž leták Jže, že naši stoupenci „utekli od

katolictví.“ Prý vydáno na našem velikonočním
sjezdu r. 1910 heslo: „Pryč od katolictví!“ K ta
kovému tvrzení ovšem dovede se odhodlati jen
prolbanec agrární, který ve své zášti ani nepo
zoruje, jak si komicky šlape na jazyk. Na sjezdu
byla totiž probírána zásada, že politická strana
naše není ještě církev, že může býti katolíkem
i ten, kdo v politickém ohledu v naší straně
není činným. Poukazováno, jak agrárník říká, že
jest také katolíkem, kdykoli slyší slovo „Strana
katolického lidu“. Cokoli podnikala naše poli
tická strana, to šŠmahemhned strkáno na celou
církev. Jestliže příslušník naší strany řekl pe
prnou pravdu na př. o agrárnících, nadalo se za
to biskupovi. Jestliže laičtí výboři si odhlaso
vali nějaké vlastní hospodářské sdružení, jestliže
laičtí stoupenci pozvali si řečníka, hned podvodní
odpůrci v tom viděli výbradně akci kněží ja
kožto zástupců náboženské společnosti. A na
druhé straně přece podvodníci viděli, že sami
kněží Vacek a Kroiher jdou se stranou zoela
jinou než ta, která se nazývala „stranou kato
lického lidu.“ Proto ještě přece tito dvaa jiní
kněží nevystoupili z církve. Změnou názvu
mělo se hlavně dokumentovati, že politika není
totožná se samým náboženstvím, třebaže se má
náboženskými zásadami říditi. Náboženstvím
není kostel, třebaže se v něm náboženství káže;
katolickým náboženstvím není katolická socio
logie, třebaže tato sooielogie přihlíží k zásadám
Kristovým. A tak také politická strana, v níž
se sdružují katolíci, není ještě sama sebou je
diná katolickou církví; zrovna tak ani nejlépe
disciplinovaná sokolská jednota není ještě ná
rodem. Jako klobouk, který se velmi dobře hodí

na hlavu kupujícího, není lidskou hlavou, tak
politická strana, jejíž zásady přilehají k zásadám
katolickým, není ještě katolickou církví. K vůli
tomu rozlišení tedy změněn název strany.

Kromě toho rozhodovaly důvody jiné. U
nás začaly se tvořiti tělocvičné jednoty, jež
byly k vůli větší vzájemnosti rakouských kato
liků slovanských nazvány jednotami „Orlů.“
Proč? Poněvadž „Orlové“ jsou na Moravěa i
mezi Slovinci. A poněvadž organisovaní katolíci
jak na Moravě tak v krajích slovanských nazý
vají se křesť. sociály, přijala naše strana týž
názov.

Tudíž jenom podvodník může říci, že pou
hou změnou názvu politické strany utekli jsme
od katolictví a že jsme docela vydali nějaké
heslo: „Pryč od katolictví!“ Vždyť před 20 lety
katolíci valnou většinou se hlásili k politické
straně staročeské. Zapírali snad názvem „staro
čecha“ své katolické přesvědčení? Nikoli, zrovna
tak nechtějí zapírati židé a evangelíci své církve
přistoupením ke straně agrární.

Aby však neomalenost agrární ještě více
křičela, přidává k svému Istivému „objevu“
leták agrární tato slova: „Tedy všecko (!!), co do
roku 1910 vynášeli klerikálové za pravdu, bylo
o velikonocích r. 1910 prohlášeno za lež, všecko
se zvrátilo...“ Prý křesťanskýsociál „seznává
že byl dlouhá léta podváděn, šálen, ohlupován.
Cítí, že lží a úskokem byl obklopován.“

A zatím strana křesť. sociální má tytéž
stěžejné zásady jako dříve, hájí právo katolic
kého náboženství ve veřejnosti zrovna tak hor
livě jako předtím. *

Na tom pranic nemění slova V. Myslivce:
„Neodmítáme ani evangelíky“ Lhalo se o nás
totiž přímo nepříčetně, že prý chceme vzíti ná
boženskou svobodu evangelíkům a židům. Pro
hlášena tudíž zásada snášelivosti zřejmě. Ale ti
fanatikové, kteří projev snášelivosti měli při
jmouti s pochvalou, křičí zrovna naopak. My
dobře víme, že do naší politické strany se při
hlásí málokterý evangelík a že nám tedy ve sku
tečnosti takové přistupování málo pomůže. Leč
na druhé straně zase vidíme, že evangeličtí du
chovní nebudují pro své věřící žádnou zvláštní
stranu, že v obledu s:ciálního organisování pro
své ovečky pranic nepodnikají, tak že i věřící
protestanté jako bludné ovečky se rozprchávají
do táborů bezvěreckých, kdež o víru v Krista
přicházejí. Pokud evangelíci jsou politicky orga
nisovaní, náležejí z 99 procent k táborům pro
tikatolických fanatiků, pomábajíce sesilovati nevě
recké volnomyšlenkářské proudy. Nebylo tudíž
hrozným zločinem, jestliže se řeklo veřejně, že
věřící protestant v ohledu politickém (a také to
platí o sociálním) jest ve skutečnosti bližší ka
tolíkům, než židovským křiklounům, kteří nazý
vají drze křesťanství „jedem z Judey.“ Ať s
Dyní učiní každý nestranný člověk správný úsu
dek o agrárním lhaní.

Jak čachrují agrárníci so slovem »klorikálc.
V našsm táboře byly o změně názvu

strany různé úsudky, jak vždycky bývá. K pro
nášení svobodných úsudků byla plná oprávně
nost, poněvadž se zde vlastně jednalo hlavně
o zevnější formalitu. Proto se o tom inůže de
batovati dále.

Ale že zde byly i věcné důvody pro změnu,
to nejvíce dokazuje sama rafinovaná chytrost
letáku, který každého cbybujícího člověka, za
psaného v matrice katolické, snaží se strkati
pod jeden klobouk politické strany naší. V ča
sopise „Čechu“ na př. byla prohozena věta o
státní něm'ině, která byla v zřejmém rozporu
s prohlášením officielních zástupců naší strany.
A ejhle, leták hbued mluví bezcharakterně o
„zřejmé proradě kKřesťansko-sociálnich vůdců (!!)
na českém národě.“ Podvodník, který leták spi
soval, zajisté ví, že „zaslánem“ uveřejněným
v témže listě naši vůdcové zřejmě proti slovům
jiného neprozřetelného pisatele protestovali. Přes
to však má drzost klamati a k toma všemu
ještě falšovati a komoliti slova „Čechova“, jak
koli na tu falešnou bru jsme dobře posvítili již
r. 1908.

Jinde podstrkává leták do naší politické
strany, která nyní kandiduje, hraběte Mensdorffa,
Sylvu Tarouccu a jiné. Jednáním jejich snaží se
bičovati stranu naši, ačkoli tito pánové hlásí se
do jiné politické strany než do křesťansko-soci
ální. Leták píše i proti „klerikálům maďarským“,
kteří řádili proti Hlinkovi. Jako by za to mohla
strana naše, která se přece Černovanů ujímala!
Drzost agrárního le:Áku jde tak daleko, že nám
vyčítá i protičeskou akci vídeňských Luegrovců.
To jest zrovna tak spravedlivé, jako kdybychom
mrskali agrárníky České za protičeské vystupo
vání agrárníků německých, zvláště ministra
Pesohky. V letáku tomto a v jiném, v němž se
píše o domkářích, docela křičí agrárníci, co prý
všecko dolnorakouští Luegrovci podnikali proti



časopisy křesťansko-sociální naopak hájili horlivě
venkovské prodavačky proti zpupnosti roc. de
mokratů. Zkrátka chytristika agrární každého
„klerikála“ strká do jedaoho chomoutu, každéh>
by chtěla podstrčiti pod klobouk strany naší,
ačkoli novým bnázvem strany se řeklo světu
jasně, že není každičký katolík křesťanským so
ciálem českým, čili že naše s'rana neodpovídá
za každého příslušníka církve katolické.

Svědoství Práškovo © Ihavosti agrární.

Jak již jsme řekli. celá veliká kniba by
sotva stačila k zachycení a věcnému odražení
hlavních úmyslných podvodů agrárního tisku.
Takovým způsobem snaží se agrární strana lo
viti mandáty. Potřebuje toho strana osvědťená,
která skute'ně mnoho dobrého pro venkov činí?
Na centy papíru, v níž své lži ukládá, má a
grární strana peněz dost, aniž by se musili vy
čerpávati jednotlivci.

Místo rozebírání dalších tiskových podvodů
strany agrární věru jest lépe skončiti opa
kováním posudku samého zakladatele strany
agráraí J. Ex. Práška. Ten jist3 dobře zná
„Spravedlivost“ nedávných svých kolegů. A
proto ve své obraně (v „Nár. Politice“ ze dne
7. t. m) mimo jiné praví: „Předáci naši bohužel
sáhli do svého nevyčerpatelného | arsenálu
nesravd, aby výkonný výbor proti nenáviděné
u nich ossbě Práškově poštvali. Nuže, nechť
celá česká veřejnost zví, jak daleko jdou moji
osobní nepřátelé ve snaze, aby mne stůj co stůj
a za každou cenu politicky zničili a jakých 0
hyzdných zbraní a výmyslů se chápou“ Nyní
dokazuje Prášek, jaké nespravedlivé pomluvy
proti němu se vedly a pokračuje: „Táži se:
bylo kdy v Čechách v politickém bojí spácháno více
zlomyslností a mízkostí, nežli pášou někteří naši lak
svaní předáci? S:ušný člověk nemá pro to slova
odsouzení — já tomu říkám: politické vražed
nictví. Své stoupence žádám, aby mi každý
případ oznámili, abych proti na cti utrhačům
soudně zakročil. Na surové výpady a výmysly
pana Maška odpovídati, to by bylo mne nedů
stojno — jsout lidé, kteří člověka uraziti mohou
a jsou zase jiní, kteří nemohou nikoho uraziti“.

Tak tedy charakterisuje agrární pohlaváry
sám zakladatel agrární strany. Ovšem Prášek
chyboval. Ale i proti němu ze zášti osobní bylo
vymyšleno více, než co jest pravda. A jestliže
agrární tisk dovede nepoctivě psáti o samém
spoluzakladateli vlastní strany, tím méně se po
divíme, ž> vystřeluje daleko větší krupobití otrav
ných pum proti straně naší. Bázeň o mandáty,
které se otřásají jako červotošivé štěpy, dohání
agrární „cepovníky“ k boji šílenému. Rozkacení
agrární Táborité házejí po odpůrcích každým
tonorem, který se jim do rukou namsne. Jenže
teď už rány ty budou bolet nejvíce samotné
útočníky. Kamení házené se odrazí a raní agrární
prakovníky.
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Řostelní práva
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, socb atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKUL.EC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná usnání od vid. úřadů duchov. k disposici.
O0O000OOOXOOOOOOCX

Různé zprávy.
Z dražební praxe. Nedosáhne-li při dražbě

nejvyšší podání tři čtvrtiny odhadní ceny, tu, jak
známo, může dražba předražkem učiněna býti ne
účinnou. Respektuje se pouze na předražek, po
kud podání nejvyšší alespoň o čtvrtý díl převy
šuje. V Moravském Krumlově vydraženy byly
29. července 1910 mechanické tkalcovny a barvír
ny firmy dříve Geiringerovy za 234.312 korun za
polovici odhadní ceny. Továrník Řezáč z Tišno
va podal svým zástupcem drem. Štollem z Mor.
Krumlova předražek ve výši 300.110K. Předražek
jest podati ve 14 dnech po tom, co příklep byl
prohlášen. ©Aby konkurence výši předražku ne
myslně 14. den z Brná, tak že došel k soudu mo
zvěděla, podal pan továrník Řezáč předražek ú
ravsko-krumlovskému v 15. den. Soudce exekuční
dr. Róssel přijal předražek k soudu jako včasně
došlý, poněvadž byl 14. den odevzdán poště. Vy
dražitel původní, továrník Paul z Vídně, ve lhůtě
třídenní prohlásil, že podání své zvýšuje na týž
obnos jako Řezáč. Tu předražek zůstal dle záko
na bez účinku. Spolu však podal Paul stížnost, že
vyřízeno bylo podání předražku přijetím jeho k

soudu, ač došlo pozdě — 15. den, snažil se, by

234.312 K. Znojemský krajský soud proti očeká
vání rekursu vyhověl, naleznuv,
musi 14. dne dojíti soudu exekučnímu, že tedy do

jenž 14. dne dán na poštu, jest včasně podán a ob
novil tudíž rozhodnutí prvé. Možno tedy předraž
ky podávati 14. dne poštou. Mnohdy interessen
tim velice na věci záleží. Podává-li se 14 dme u
soudu, tu věc tajna někdy nezůstane, konkurent
se dá telegraficky zpraviti, přidá nepatrný obnos
a stává se předražitelem, maje pak co Činiti jedině
s původním vydražitelem.

Némecký ráz V.dně ztvrzovaliv poaled
ních dnech přísahou tito noví měšťané, čistokr -vní
Vídeňáci: K. Srobada, J. Kasik, FL Sejkora, Jos
Ssdlák, A. Cuoranec, T. Kociár, J. Kubálek, A.
Kubálek, J. Jablonský, J. Loukota a J. Burianek.

Došle 1 ma Diaza Prasd>nt Porf.rio Diaz,
po 30 roků všemohoucí pán M-x:ka, takřka jako
ps nec tajně musel se útěkem zacbrániti do ciz'ny.
Týž Disz, jenž měl největší podl na nešť:stném
zakončení trag-d'e mexického císaře M xmiliáne.
Bylo to 2. dubna 1867, kdy D.az j-ko generál re
publikánských povatelců zasadil od Francouzů opu
štěnému císaři Maxniliánovi nejtěžší ránu útokem
na Paeblu, jejímž dobytím byl osud císařství rozhod
nut. Tehdy slavený gonerál D.az — does stiží utekl
Jynchování. Matný cís-ř Maxmilián neutíkal s trůnu
a volil raději hrdinnou smrt, a tep, jenž rozbodl
drubdy o tregadii Maxmiliánově, ač stařec nid hro
bem, prohl před nebezpsčenstvím jemu brozícím do
vyhnanství
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Veliká blamáž italských zednářů. Dne 5. t. m.
večer o 9. hodině vynesen v Římě rozsudek v
processu Verdesiho, prolhaného odpadlíka, který
se odvážil lživě nařknouti Jesuitu Bricarelliho z
porušení zpovědního tajemství. Z celé té záležito
sti udělali italští i jiní zednáři dávnou před žalobou
a soudem světovou aféru a skutečně liberální tisk
na celé pevnině evropské psal tak, jako by ničem
ná pomluva odpadlíkova byla nejčistější pravdou.
Rozumí se, že české protikatolické listy pochut
návaly si na té lži i tenkráte, když již bylo zná
mo, že obviněný Jesuita podal na lháře žalobu.
>Venkov« neostýchal se tvrditi nepravdu o zra
zení zpovědního tajemství ani v tom čase, kdy
se již soudně zřejmě zjišťovalo, jakým podvodní
kem bezcharakterním jest nástroj zednářů Ver
desi. Nyní Verdesi byl odsouzen pro utrhání na
cti k desítiměsíčnímu žaláři a k 833 lirám pokuty.
Státní zástupce navrhoval 16 měsíců žaláře a 1500

lir pokuty. Blamáž zednářů, kteří se tolik nakři
čeli o té aféře, jen aby katolíky od zpovídání od

vrátiši, je ovšem nesmírná. Volinomyšlenkářské li
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Hospodářská hlídka.
Plýtvání přírodními poklady jest dnes

jedním z největších bříchů průmyslu. Re na př.
v Sibiři stává se velmi zhusta, že nalovená zvěř
diroká v mil:onech kilogramů zhnije, když nastane
nemožnost převésti ji včas. C-lé hromady mass a
drobu skopovéhozah vásjí na salganech (salaše, na
nichž se vyvařuj: ovčí lůj) v Sbiři a jihovýchodní
Rusi, neboť není, kdo by je vyvezl a zuž.tkoval. A
něsolik tisíc a často set kilometrů odtud panuje
drohoa a hlad ve všech potřebách řivotních. —
V liduprázdné stepi krgizské 1a a>verorýchod je
zera Kaspického vyvěraly samy ze země pram-ny
petrolejové. Ruští inženýři dívno na ně upozorňo
vali, ae po 20 let nikdo ai jich nevšiml, domácí i
cizí kapitál měl dosti na bohatství naftovém severně
a východně od Kavkaza. Nedávno ustavila se an
glická akciová sool-č ost, je" počala 50 stavně vr
tati a v hlubině 732 stop (3410 metrů) přišla 12.
kv'tna :a proud petrolejový, j-ní s ohromnou silou
vyracil na povrch a vychrlil v 30 hodinách milion
pudů (pad — 164 g) petroleje, načež síla proulu
se zvě Šila a po'ala metati i kame:í nahoru, jež
nárazem o ocelové trouby začalo jiskřit a celou
fontáuu zapálilo, takže spovsty dobyté i dosud ne
dobyté nafty octiy se v plamenech. Množství zhoře
lého p troleje převyšuje daleko všecko to množství,
jež naše celá říše spotřeboje! — Žádo-tivost nafty,
jež přes noc činí mnohdy z p 'dnikatelů milionáře,
ved:a také k výzkumům na povodí neschůdných za
mrzlých a zabshnělých krajů v poříčí ruské řeky
Pečory. A také tu objeven: bohatá ložiska pet'o
leje. Ruskouž teď petrolejem plít'á a kde co jím
otravuje. O:evře-li všecka svá bohatá ložiska, bude
jím plýtvat ješté více. Zvláště v těchto nepřístup
ných krajích, stepoých tam a tundroritých ta, stane
se velmi často, že otevřené zdroje budou téci volno,
ježto nebud> možnosti ani bohatství pozemní zachy
titi, ani je odvézti a cbchodně zažitkovati.

Netrpte, aby mičemí byli čmeláci!
Užitečnost čmeláků je nesmírná, Nehubí sice škod
livý hmyz, ale prospěšní jsou a zas.ouží si tedy o
chrany proto, že a včelami s květu na květ poletují
a střásajíce pel s prašníku na pestíky, rostliny a
stromy pomáhají oplodňovati. C> by zůrtalo květin
bez seme:e a stromů i křorí bez ovoce, kdyby té
záslušné činnosti nebylo! Vůně květů vábí čmeláky
i jiné hmyz často z neuvěřitelné dálky a bystrý
čich je jim bazpečným vůdcem k pastrě voncé i ho
diny vzdále..é. Čmelák má ještě 'até u těch květů
význam, které jsou pro svou blubokost včelám ne
přístapny, jako na př. červený jetel. Byly doby,
kdy Spojené státy severoamerické dovášely veliké
spousty jetelového semene z Evropy. Praktický A
meričan nesl ovšem těžce tuto odrislost. I snažilse
ze všech sil, aby te z ní vybavil. Mezi jinými
e*ředky pomoci zde měly též rodiny čmeláčí.
přeneseny do Ameriky, kde jich dříve nebylo. A
ejhle! Spojené státy severoamerické mají does jete
lového semene dostatek!

Evontuginípokynyanávrhyzdarma.
Dodává:

červené a Černě i
"pssxu|1ydorjouGRSIVINIOÚNNOIÉAPAFPOG



FProvolání.
A tělose přeščetnýmtužbám apřáním,

bude | Jehorrorořádána“ $ p

veliká společná pouť
na Sv. Horu a Příbramě a na pe
svátná mista v Praze. “B)

Veřejně jako katolíci a Cschbové vzdáme čest
Pánu Bobu, oslavíme «polu Matičku nebeskou a
svaté sré Patrony, em došli pímlavou jich p>
žehnání Božího a v těžkých bojích života.

Ku pouši lé zvemeuclisě kúčastenství nejhojnějšímu.

Předběřný pořádek.

V sobotu dne 1. července 1911 asi o 7 h
50 m ráco vyjedez Hradce Králové zvláštní vlak.

Účastníci přistoupiti i na stanicích dalších
směrem ku Praze. — Hodina odjezduje tak voleno,
abyv Hradci Králové mohli přistoupiti i účastníci
z jjných stanic před Hradcem Kr.

J zdní cena (i zs dě'i) za jízdu až do Příbramě
a zpět jest: Z Hredce Králové 7 K 60 b, z Pra
skačky Urbsnic 7 K 30 b, £ D.břenic-Byrorátky
>K30b z Káranic6 K90b, s Columce6 K
60 b, ze Žižeic 6 K 60 h, z Libňorsi 6 K 20 b,
z Vel Oseka5K9b zLibice 6 K90 k, az
Poděbrad 6 K 50 k.

Zvláttní vlak z staví v Praskačoe kolem 7 h
57 m, v Dobřenicích 8 b 7 m v Káranicích 6 h
17 m, v Chlomci 8 b 29 m, vZiželicích 8 h 39 m,
vLibňovgsi8h55mvoVelOseku$hi8m,r
Libici 9 h 23 m a v Pod.bradech 9 h 31 m.

Jeti možno pouze tímto poutaickým vlakem,
jinak lístek jízdní jest bez cey a n'čeho by se r
nenahbradilc, ani ztráta 60 nenahračuje.

Da Příbramě přijede se asi o 5h 39 m odpol.
V pondělí dne 3. července vyjedeme z PH

bramě o 6 b 54 m ráno do Prahy. Průvodem pů:
deme do Velechrámu sv. Víte, kdež všichni du
chovní současně obětora'i budou Mši sv. a poutníci
opět společná přistoupí ke stolu Páně.

všech posvátných památek Velechrámu, v klášterním
chrámu u bl Elekty, v Loretě a na S'rahově.

Uzříme ze zvláštní blahosklonnosti novostavba
Velesvatyněa 00 nesmírné jest ciny, Ostatky a
hrob sv. Vácslava vrekonstruovanéprávě kapli
sratovácslavské — vůbec bude věnován tento den
jen posvátoým místům na Král Hradčanech.

Odpoledne se kol 5. hod. z Prahy.
Prosíme uctivě ve'edůst-jné duchovní sp úvy

o dubrotivé spolupůsoberí: účastnění se u vedení
průvodu i v prácsch přípravných— hlavně sepiso
vání př.hlašojících se die jmen a vybrání cestovného
a včasné zaslání do Černilora — nejdéle do 21.
června. — Pozdějším přihláškám rebylo by možco
vyhověti, ježto nutno do toho dne oznámiti počet
účastníků z jednotlivých stanic, by jízdní Ifetky mohly
se dáti do tisku.

Prosíme i o laskavé sdělení jmen vid. pp. du
chovních, kteří pouti se núčastní, aby jménata dala
" vytisknoutinsobrátky propoutníky. Kasa

hyvsk na místech posvátných račte se rovněž přiiti.

ln bl cí ježné mnjako ji Platekspo itimací,j touž cenu jízdaí líst
Dotazyochotně zodpoví a co třeba spro

středkuje
-děkanský úřad v Černilevě.

Dne 7. června 19.1.

Jan Fr. Seidl, děkan.

křestní linty
' exoffo)40 kusůza 60haléřůnabizi

Blskopská knihtiskárna.

dále

Přijměte všichni

Hradec Králové, 3. června 1911 Jménem truchlící r.diny:

Štěpán Plenta

je kněžská náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?

se k ní hodí každý kolárek.
ný u náprsenky této odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u náprs. s háčky nutné.

3. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadšje cena, n těchto ry
chleji přípnutých náprsenek,
velmi nízká.

Feia obratempoštyvyřizujeFejggl4Byčiště
prádlem a m zbožím

Hradoe“Králové, Jiříkova třída.

ž
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DoHradceKrálovéaOkolí

F'rantišek Hynek
v Hradei Králové,

ního závodu Průšek a Veselý otevřel

nový

spojený s velkým skladem

klobouků a čepic
T. obecenst

TAREAN
ně nedostižné intonace. skvostně

TZ fungojícípneumatikysevšemi
možnými novinkami důstoja.
kléru i slavným patronátním

úřadům doporučnje

Karel Čápek,
(dříve B. F. Čápek),

zavod pro otavbu varhan
a harmonii

POLIČKA (ČECRY).

P T.obecenstvu král. věnného
města Hradca Král. a okolí!

Dovoluji si oznámiti, žo dmem
1 června 191l

převzal jsem do
vlastnísprávy

me- kavárnu
„SLAVII“

na Švatojanském náměstí,

kterou jsem úplně nově seřídil ku po

hodlí P. T. obecenstva a veškerými časopisy opatřil.

==

Hradecké pivo. Plzeňskýprazdroj.
Káva, čaj, jemné likéry.

Obutně opravené pokrmy.AAA L
Prose o hojnou přízeň,znamenám

se v úctě veškeré

Karel Filípek,
restauratér.

Ako. kapitál K 0,000000—

Eskont směnek | faktu?
Úvěvyvěcho drahů I


Vadis a kauce

Z Můhovníonaděí



Otěnému obecenstvu doporučuje

Jan Metelka

penabrousicí a leštící stroj na kámen, pískovov< ismy s pž.prarenou zásobou 20.000 m!ovce, vejkeré práce soch. a kam. pro stavby kostelů, škol, veřejných a

vonkromýchbbudov, pomníky,brasy, žlaby atd. nabízí j an Movotný,
Stanice sev.-záp. dráhy Ostroměř., strojní kamemoprůmysl

v Újosdě Podhorním.

w Hradoi Král.
proti Grandhotelu č. 80.

Ryze český odbornzávo

MANESAN k SONIASIANA

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v mejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
řesně k nábytkovým látkám se
odící jako: šňůry, střapce, tře

pení atd. — — — — — -—

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.

- sa nejlevnější cenu nabízí firma 

JAK OTOTTAv PRÁLŮ, úadřšnké u,

OHANEHAZEANANAE
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
rečiti veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: moustrance,kalichy

olbáře, pr , alénky,pacifikály,svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. svď v výroby, předpisům

církevním vyhovující. Staré před

měs opr vaje elv původní intenci ani zlatí astříbří nebo proti,do
platku za nové vyměňuje. Hotové

předmětyneneb výkresy zasílá na ukásku franko bes závsznosti koupě.
Vše se povílá posvěcené. Prdes ruční

SHad veškerýchslalých a siříbrnýchklenotů, jako: řetězů.
madonek, kříšků, pratýnků,nárazaků atd.:: Notářské
preteny, tabtabatěrky jídelnínášiní zestříbra pravého

ičímiého vědy na akladě.

Staréslato, atříbro a drahokamy kupuje za nejv Šší ceny

JAN STANĚK,
paslř a ciceleur

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

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
; (protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) £
E Onatr P. J. Hoškudly, laráře vo Výpraehtielek)| JE

1doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |;

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vrata
slavte se u Jedi

ného výrobce:

1,Plockav HradciKrál
(Pětidomi).

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kosla, paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a

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

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, lovné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 30%, než všude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání m40 let. vlastní činnosti.

do

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

ÉJan Horák,*.
š soukenník
% v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční smisony kollekci
nejnovějších drubů pravých

winčných látek

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
== důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

* sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za
dobu více než třice'iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
skoujku,

nVelejemné látky na talářy.
Též na oplatky bez zvýšení cen!
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sea

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování:

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných.
náhrobních křížů,

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

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

bez nároku na cestovné.

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

ONP>Závod založen r. 1808. <:

VARHANY:
elektro-pneumat., pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší soustavy. 0

Salonní varhany i v nejmenšímPvedení, taktéž i

všech sonstav, vše
HARMONIA důkladněz nejlep
šího materiálu praoované, jakož opravy a la
dění co nejivědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otaviteletví varhan a harmonií

v Staré Boleslavi.
Roz a návrhy Nejlepší odporučení.
dama 4 franko. ll | Žkrakapětiletá
Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku s'arším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

|30000000 0G0000GGGGE

čeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na kníšky

==za 4“ až 5"o ==
úrok a to dle výpovědi,

„- Stožní líztky ma požádání sdarma. UB.
Uhlí nejlepšíjajjostico nejlevneji. 1

Velkozávod krej=
:čovskýkpro pány

na sohodonkon k :

O00DDODGDOOCO000

zhotovuje oděvy dla nej

novějšíchang. a frán
„pyzských vzorů.. ::

S55U5G5S55UU5UB5509
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
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Zal. r. 19608. Provádí ve
A- | Přijímá Akc. kapitál: šteré ban

vklady na K 15,000.000 milk směná
knížky vkadníf | Res. fondy: sorní obchody.

na úrok K 2500000- Eskont

4,40 oral
ji Re k b FILLÁLKY : Uhlí, cement,

J Naúčtydle E Áno.ie' ujed nác 1čin, e,
| “ - Semily, petrolej a cukr.

- Rumoy, 

Po první volební srážce.
„Boj volební v zemích korany České byl

přítno šílený, na nůž. Vyčerpaly se nikoli pouhé
statisíce, ale milliony korun. A co teprve obnáší

čas, který mohl býti věnovánplodné prácihos
podářské, sociální, vědecké! Tato ztráta pro nás
jest ještě horší. Obrovskou agitací netoliko pro
meškáno mnohonejnutnějších všenárodních prací,
metoliko promrhán čas i od chudých lidí, živí
cích se těžkou prací; ale jednota národní zase
se uvolnila, různé politické tábory znepřátelily
se ještě více, zlobná zášť Čecha proti Čechu
vzplanula nejmocnějším požárem. A tato zášť
bude průvodčím zástupců našeho národa na říš
skou radu. Ti, kteří sekali do svých krajanů jako
do stohlavé saně, ti, kteří pro nenávist k vlast
ním rodákům zapomínali zcela na Wolfa, Bie
nerthův kabinet, půjdou do Vídně s hrdým tvr
zením, jak planou láskou k národu celému, ja
kou apřímnou touhu mají hájiti všechen český
lid proti Němeům! Jak ta slovanská vzájemnost
na říšské radě bude povná, možno si již nyní
představiti dle hrozných scén, které se právě
odehrávaly.

Bude nová říšská rada skutečným zrcad
lem početnosti jednotlivých stran zemí v radě
zastoupených? Bude snad hlasování poslanců
skutečným projevem vůle většiny? Sta okolno
stí působilo a působiti bude, že i při nynějším
všeob. hlasovacím právu hlas parlamentních zá
stupců bude hlasem pouze poslanců a těch,
kteří se náhodně od nich dali přesvědčiti.

Jak se volební lístky získávaly! Většina
voličů ani nezná prográmu nejmocnějších stran.
Proto od většiny se chytaly hiasy buď výmluv
ným stavovským štítem nebo sliby nebo chy
trými letáky. Za jedinou schůzi obratný kandi
dát dovedl strhnouti na svou stranu většinu
voličstva, náležejícího straně jiné. Atomu potom
se říká politické uvědomění širých vrstev. Lid
odchází z volebního osudí zmatenější než byl
dříve. Která strana měla do voleb nejvíc peněz
a nejvíc placených kortešů, ta v jediném měsíci
„uvědomila“ ve svůj prospěch daleko více než
ti, kteří situaci vykládali poctivě, snažíce se při
vésti lid k samostatnému myšlení. Honba, bez
ohledná honba za hlasy, hotové volební štvanice
prováděny právě od těch lidf, kteří si na venek
libují všeobecné volební právo a Kteří samo
statnou soudnost voličstva tolik velebí. Závislí
lidé, kteří o politiku se tolik starají jako o po
měry na severní točně, chytáni do sítí „osvíce
ných“ stran, protože lístek metařův a čeledínův
platí zrovna tolik jako továrníkův. Agitovaly
výbory obecní, okresní. K agitaci vysláni úřed
níci, kteří měli úřad svůj zastávati vb prospěch
občanstva bez rozdílu politiokébarvy; bylihnáni
k útoku od těch politiků, kteří byli jejich před

V Hradci Králové, dne 16. června 1911.

stavenými. Do volebního zápasu bnáni neplno
letí studenti, obecní poslové umdlévali při roz
nášení letáků atd., atd. A pak prý protikatoličtí
kandidáti spoléhali se na uvědomělost voličstva!
Pak prý tito kandidáti měli úctu před všeobec
ným hlasovacím právem, před samostatností své
právných voličů! Věřilité uvědomělosti? Nebyla
ta šílená agitace krvavým výsměchem besla o
uvědomělosti národa?

Do které obce korteš nevešel, ta volila
proti jeho straně. Přišel-li a měl protiřečníka
slabého, získal bned tucty hlasů. Jemu však
utral hlasy v zápětí jiný, ještě obratnější. Vo
ličstvo v celých massách se representovalo jako
beztvárný volební materiál. Někde stačilo získati
starostu a obec šla ve své většině poslušně za
ním. Jinde zase právě proto, že starosta agito
val pro určitého kandidáta, většina občanstva
z osobní nevraživosti volila jinak. Mocní agrár
níci vedli k osudí celé družiny závislých lidí,
kteří nemohli voliti samostatně. Jinde vliv
ným předákům již předem chudší lidé ukazo
vali lístky vyplněné, aby se z hmotných důvodů
zavděčili.

Ještě při volebním dni celá spousta hlasů
od čilých a obratných agitátorů sehnána způ
sobem zcela pokoutním. Naurčitou vzdálenost
od volebních rnístností i v městech číhali kor
tešové na prostomyslné voliče a „obrátili“ na
svou víru takové ubožáky v několika vteřinách.
To se dělo i ve velikých městech. Jaké mínění
mají tací chytráci o vyspějosti voličstva a vol
ném hlasovacím právu, to ovšěm nahlas ne
řeknou. Potají se však smějí, jak veliký počet
hlasů ulovili právě od lidí zcela obmezených,
jak využili pošetilosti lidské, aby v novinách
mobli drze lhbáti, kolik tisíc „uvědomělých ob
čanů pokrokově promluvilo.“ A sami vyvolavači
páchali hotový paskvil na všeobecné volné hla
sovací právo.

K tomu netoliko neuvějomělí ale i vzdě
laní voličové z veliké části málo dbali na své
politické přesvědčení. Jednoho volili nikoli
z lásky ku straně, ale pro jeho osobní vynika
jící schopnosti, jiného z důvodů místních, jiného
z osobní msty proti osobě kandidáta nemilého
atd. Zkrátka volební ruch měl takovou tvářnost,
jako by nikoliv pilná všenárodní práce, ale sama
volební agitace měla spasiti národ. Proč ten
horečný volební kvas a chvat, jestliže uvědo
mělé voličstvo přece má už dávno býti poučeno,
co a která strana národu prospějel

K komu nikdy v posledním půlstoletí nespá
chámo tolik volebních násilností a drzých podvodů,
jako právě nyní, kdy se pyšně hlásá, že každý
státní plnoletý občan má právo rozhodovati o 0
sudech parlamentu. Lidé, kteří pro všeobecné
právo hlasovací nejvíce na venek horovali, nej
úsilněji svobodnou vůli voličstva dovedli šněro
vati. Tážeš-li se, proč všemi prostředky převá
dějí do svých volebních řad lidi z jiných táborů,
odpovědí, že mnoho voličů není uvědomělých.
Tedy řekneš. „Přece tedy volební právo není
prospěšno a zdrávo všem lidem, jak jste dříve
prohlašovali.“ — „Ano,ty lidi jest potřebí teprve
vychovávati.“ — „Ale proč jste se tvářili, še
přejete rovné právo všechněm, jestliže tak si
nyní počínáte? Proč vaše prakse dosvědčuje,
Že sami nevěříte své manifestované theorii, kte
rou tak hrubě porušujete?“

A kteří lidé z toho hrozného víru napo
sledy přijdou do parlamentujako ,„lidoví zástupci“
celých okresů? Některý při prvé volbě obdržel
jen čtvrtinu hlasů, jiný docela jen pětinu. A
přece při užší volbě zvítězí. Té straně něco slíbí,
proti jiné přestane útočiti atd. A takjeho man
dát jest slepen ze tří až čtyřpolitických kabátů.
A pak v říšské radě vystupuje pro svou vlastní
stranu, která tvoří ve voličstvu okresu silnou
menšinu. Tak se peče zastoupení většiny národa
na říšské radě!

Pro nás katolíky znamená ovšem všeo
becné volební právo mnoho, protože většina
našinců starým volebním řádem byla od vo

vonýurny o 1 prodělníky© právoznamenávelice mnoho i pro a maloživnostníky.
Leč kdy nastane doba, ve které každý občan
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Insertyse počítají levně.

bude rozhodovati o poslancích opravdu samo
statně a ku blahu národa veškerého? Cizina
učí a poučuje fakty příšernými. Někcmu by se
snad zdálo, že francoozský lid zamiloval si
svou vlast Co nejvřeleji právě od té doby, kdy
mu bylo dáno všeob. hlasovací právo. Zatím
však sociální poměry tam jsou tak zbědačelé,
že dělnictvo od republiky již téměř nic nečeká,
Ačkoli sami stoupenci soc. demokracie dostali
se do ministerstva, následuje tam obrovská
stávka za stávkou. A to vzbouření viňařů!
Málokdo vlastenecký cit jest tak odumťelý jako
ve Francii, kde aspoň dle jména „vládne lid“.
V monarohických státech jest ©spokojenost
a prospěšný vývoj daleko větší než ve Francii.
Není divu! Vždyť přes všecky paragrafy volby
ve Francii tlumočí mínění lidu ještě daleko fa
leSněji než u nás.

Přes to tedy, že ve Francii tolik se plýtvá
heslem svobody a rovnosti, málokde jest tolik
davových, vlastizrádných piklů jako právě v té
republice.

Výsledek prvých voleb.

S výsledkem prrých voleb může býti křest.
sociální strana v naších zemích spokojena. Uvádíme
zde pouze význačnější data. V závorkách někde
připojujeme, jaký počet hlasů p“fslošná strana zís
kala v říšských volbách r. 1907.

VI vol. okresu (Praha Staré Město) zvolen
dohodový kandidát dr. Baxs. Křest. soc. kaplan J.
Čihák měl 305 blasů (892). Soc. demokrat Dr. V.
Houser 1882 (1524). x

V NI oken EEreberdolní Norě Město)zrolen dob. kandidát Čoch 1731 hlavy. Pokrokář
dr. Lederer 313, břesť,soc. Mošuta 44, soc. dem.
dr. Langer 604.

Ve III okresu (Praha střsdní Noré Město).
Zvolen dob. kand. dr. Kramář, Křest. soc. dr. Čihák
123 (229), soc. demokrat dr. Vaoek 595,

Ve IV. okre.u (Praha horní Noré Město a
Vyšehrad.) Zv.len dohod. kand.dát Klofač. Křest.
soc. dr. Jirák 183 (166). Saciál. demokrat Bubo'k
1281 (1393).

V V. okresu (Praha-Malá Strans a Hrad
čany). Zrolen dohodový kandidát Dr, Funk. Křesí.
soc. de. Kordač 758 (636). Soc. demokrat Hokl
587 (824).

VL (Praha-Holešovice-Bubny.) Zvolen doho?.
kand. S:říbrný 3992 hlasy. Kř.soc. Hrůza 50 (110,
Soc. dem. dr. Soukup 3672.

VII. (Praha-Josefov a Stará Libeň.) Zvolen
soc. dem. Němec 3000 hlasy (3480). KF. soc. Sa
torie 15. Dohod. kand, Navrátil 2411.

VIII Smíchov I. část.) Dohod. kand. J.
Neumann 2808. Kr, soc. Šolle 116 (120.) Soc.
dem. Schaller 1066 (1252).

IX. (Smíchov II. část.) Zvolen soc. demokrat
Winter 7153 hlasy (7554). Kř. soc. Hrudka 267
(815). Doh. kandidát Auda 6685.

X. (Král. Vinohrady. I. část) Zvolen dohod.
kand. Choc 3215 hlasy. Kř. oc. Vítek 126 (40).
Soc. dem. Škatulka 917 (807).

XL (Král. Vinohrady. II část). Zvolen doh.
kand. Hiibschmann 3363 hl. Křest. s.c, Kubeš 121
(67). Soo. dem. F. V. Krejčí 6240 (1331)

XII. (Žižkov. I. část) Zvolen soc. dem. dr.
Šmeral 3855 hl. Křeať. soc. J. Krejčí 128 (150.)
Dob. kand. V. Rejmon 3657.

XIIL (Žižkov II. část.) Zvolen dohod. kand.
Buříval 3176 hlasy.Křesť.soc. Šrec 111(169). Soc.
dem. Brůba 2077 (1853).

XIV. (Plzeň L část.) Zvolen doh. kandidát
dr. Lukavský 3899 hlasy. Kf. soc. Havelka 173
155). Soc. dem. Hrdlička 1702 (18:0). Pokrokář
, Kohn 410.

XV. (Plzeň IV. a V.) Užší volba mezi dob.
V. Freslem 3761 hl. a soc. dem. dr. F. Soukupem
3627hl. Křest.soc. V. Urban 154bl.

2872 r (Karlín) zvolen mlad. dr. F. Fiedler
XVIL (Nusla) Zvolen doh. kand. J. Vojna

5849 hlasy. Křest. soc, Souček 122 (285). Soc. dem.
Hudec 4126 (4872).

XVIN. Dohod. F. Vodě 3650 hl.
XIX. (Kladno.) Zvolen s00. Aust 5885



hlasy (5513). Kř. soc. Pospíšil 548. Dohod. kand.
Sláma 2681.

XX. Užšívolba mezidob. kand. dr. Kčrnerem,
obdržel 4757 hlasů a sociál. dem. Benešem,

pr „čel 4198 bl. (3625). Klřestť.sociál. Oliva4 .
XXL Zvolen dohod. kand. dr. Tobolka.
XXIL Zvolendoh.kan.Maštálka4975 hlasy.

Křest. s00. John 365. Soc. dem. Kouša 239112874).
XXI. Ušší volba mezidoh.kand. Exnerem,

který obdrčel 2025 bl a s00. dem. Němoom 2693
(2760). Hr. Sternberg 1641. Pokrokář dr. Bouček
594 (524).

XXIV. Ušší volba mezi dohod. kand. dr.
Frantou, který obdržel 2823 hlasů a soc. demokrat
Chalupou, který dostal 2901 hl, křesťan. 600.dr.
Reyl obdržel 1135 hl., pokrokář dr. Drtina 1810 bl.
Oprávněných voličů bylo 10.169. K volbě se do
stavilo 9751 voličů čili 860/, oprávněných. Z ode
vrdaných hlasů náleží kř. soc. straně 18*/,, pokro
kářům 21*/,, dohodovým stranám 32*/,, s00. demo
kratům 339/,.

XXV. Zvolen dohod. kand. 4540 hl.
XXVI. Zvolen doh. kand. Dr. 3933

hlasy. Křesť. soo. Trávníček 678, soc. dem. Holeček
2850 (2689).

VII. Zvolen doh. kand. dr. Pacák 4593
hlasy. Kř. soc. Sokol 272. Soc. dem. 2451.

XXVIO Užší volba mezi dohod. kand. For
mánkem, který obdržel 3339 hlasů a soc. dem. Sti
vínem 3476 (::164). Kř. noc. Švec 619 (81).

«KXIX. UHší volba mezi dohod. kand. Krato
chvílem, který obdržel 3484 hlasů a soc. dem. Cíf
kou 2468 (2789). Křest. Rada 401.

XXX. Užší volba mezi státopr. pokrokářem
Kalinou, který obdržel 3144 hlasů (3039) a soc.
dem. Srbou 3030 (3298). Kř. s00. Benda 540. Doh.
Dr. E. Stehlík 1739. .

XXXI. Užší volba mezi dohod. kandidátem
Rašínem, který obdržel 3035 hlasů a soc. dem. Ju
nou 3516 (3926). Kř. soc. Filip 464. Pokrokář Pe
lant 134. :

XXXI. Užší volba mezisoc.dem. Jahanisem,
který cbdržel 3819 hl. (4199) a dohod. kand. Bla
víškem (2550). Kf. soc. dr. Choc 1041 (577).

XXXNÍ. Zvolen dob. kandidát dr. Šobrt 4583
hlasy. Křest. soc. Brož 657 (274.) Pokrokář Rosa
515. Soc. dem. Novák 3240 (3482).

Okresy venkovské.
34, Užší volba mesi agrár.Proškama s0c

dem. Chloubou.
V 35. volební skupině zrolen sociální demo

krat Cerný. (Křest. Havelka 348).
V 36. soc. dem. Biňoveo. (Křest. Pech 280.)
V 37. užší volba mezi agr. Kotlářem a soc.

dem. Dandrem. Křest. F. Srbek 1199.
V 38. agrarník Důrich. (Křest. soc. J. Hla

vatý 251).
V 39. národnís00. Lásý.(Křesí.000.Josef

Katnar 1011)
V 40. zvolen agr. Bradáč.
V 41. užšívolba mezi sgrár.

dem. Jančem. (Křest. dr. Šulo 1999.)
V 42. užší volba mezi , Kotlandem a s00,

dem. Syrůčkem. (Křest.Šupka 2520).
43. užší volba mezi křesť. s-c. dr. Horským

a agr. Rydlem. (Na tomto okrese obdrželi kř st. soc.
4223 hlasů, agrárníci 3812, nár. sociáloré 1411,
soc. demokraté 1518. 86 neplatných, 10 roz
tříštěných.)

V 44. užší volba meri křest soc. Nov.tným
a age. Chaloupkou.

V 45. užší volba mezi sgrár. Srdínkem a 800.
dem N Kramička 1500).

46. zvolen sgr. Rychtera. (Křesť s00. Oi
gánek 117).V47.užšívolbameziagrár.Práškema soc.
dem. Beranem. (Křest. A.Švejda 589).V 48. zvolen soc. dem. Jaroš. (Křest. soc. Sa
torie 518).

V 49, zvolen 600. dem. Svěcený. (Křest. Vy
kyaalý 313). :

Pro skrovnost místa končíme krátoe důležitým
uprzorněním. V užší volbě s nacházejí
se v okresích venkovských: Dr. Rod.Horský, Jos.
Novotný, Dr. Jos. Myslivec, Dr. Gust. Maranec, F.
Šafránek, Václav Myalireo, Vojtěch Holanský, Milo
Záruba a Antonín Šachl.Jos. Adámek jest v užší
volbě se soc. demokratem.

Přátelá, přičiňte se horlivě, aby všichni naši
kandidáti, kteří jsou v užších volbách, 20.t m. sví
těeili! S nejhorším tupením, s nejpraděími lžemi

porala proti nám (i proti rolnickýmkandidá
) tentokráte strana agrární. Proto za nynějších

poměrů, pokud se taktika agrárnické nezmění, křest.
sociálové agrárafky voliti a podporovati nemohou.

harmonium
vwdobrém stavu prs větší místnost.

Nabídky na

R. Šimáčka v HradeiKrál,
1Pospršilova ti(da 31).

Volné listy
O práci katolických knělí © agrární

Často již rozepsala se „Obnova“ o katolických
kněžích, kteří své jméno, svůj stav a činnost
dali ve službu agrární strany. Nejednou.dočetli
jame se v novinách o tom, jak tito kněží se- du
šovali, že ve straně agrární protináboženských

proudů nený a že toho příčinou jestýrhnákníčastenství jejich v řadách agsáraich. o
ze sebovědomého ujišťovácí toho. slovil vip.
Kroihor, který na sohůzi Udržalově omlouval vý
roky jednotlivoů, kteří prý nejsou přece oelou.
stranou.

Z množství zpráv křesťtansko-sociálních
kandidátů však hromadí se takevé doklady, které
přesvědčivě ukáží, že vip. Kroiher bude muasiti
sleviti i poslední groš. Bude-li míti jen trochu
svědomí, neodváší se jiš nikdy promlaviti něja
kou obhajovací řeč ve prospěch strany, klerá
lUčíc na venek nábošenskou šetrnost, jest pro
stoupena protikatolickými živly měrou přímo ú
žasnou. A jelikož vlp. Kroiher nejednou zdůraz
ňoval své kněžství, logika skutečností povede
ho ze strany, která kněze má jen na házení
písku do očí volišstva, které si posud náboženské
přesvědčení a cítění zachovalo.

lik „přesvědčivých důkazů o tom, jak strana a

katolickému nadělala přítomnost
kněží ve straně agrární. Davy jinak dobrých ka
tolíků zůstaly ve svazku agrárním jenom proto,
že ukolébány byly bezstarostností, pochodící
z vědomí, že není nebezpečenství pro jejich ná
boženské přesvědčení ve straně, která má ve
svém středu katolické kněze. Bylo v novinách
uvedeno, že v diecési budějovické jest asi stopa
desát kněží, kteří straně agrární přisluhují. Snad
u mnohých z těchto kněží dostaví se okamšik,
kdy je páliti bude stud a hryzati svědomí.Soad
mnohé také bude možno omluviti tím, že pří
lišně důvěřujíce, o protikatolických prondech ve
straně agrární ani nevěděli. Ale, jak jsme jé
pravili, nynější volební zápas rozhrnulzáclonu,
abychom mohli se dívati tváří tvář skutečnosti,
která také řezavě bude vypravovati o neinfor
movanosti vyšších činitelů, kteří tak drahnou
dobu dovolovali,aby kněží účastenstvím ve straně
agrární pomábali ubíjeti hnatí katolické, jehož
oprávněnost dokazuje se dnes každou volební
schůzí. O faráři Vackovi, taktéž s dlecése budě
jovioké, vůbec nemluvíme. Neboť,snese-li klidně

I kandidát kněz ve tvář mu vržený vý
ik od vlastních stoupenců: „niojim nevěřte“,

a nehodí li takovým agrárníkům svoji kandida
taru pod nohy, pak nezaslubuje, aby se o něm
jsko o uvědomělém knězi psalo a mluvilo. Do
mníváme se také, že farář Vacek, nečině po ta
kové urážce příslušných důsledků, ztratil všechen
respekt i u vlastních agrárních stoupenců.

S dobrým svědomím můžeme dnes fíči, že
nezveličovalo „Právo Lidu“, když před třemi
roky tvrdilo, kterak volní myšlenkáři mají již
své skupiny i mezi ky a že jsou agrár
píci nejčilejšími šiřiteli volnomyšlenkářského
tisku. Naši řečníci na volebních schůzích pře
svědčují se o tom s dostatek. Četba volnomyš
lenkářských novin přešla mnobým agitátorům a
mluvčím agrárním v krev tak důkladně, že,
nevědouce ani o tom, sypou ze sebe fráze vol
nomyšlenkářské i v tom okamžiku, kdy z dů
vodů agitačních snaží se dokazovati, že agrární
strana náboženství si váží. Jest prý také zají
mavo pozorovati překvapené tváře oněch agrár
níků, kteří se posud dle „Cepu“ domnívali, že
v jejich straně jest všecko v. pořádku. Na mno
bých těch tvářích lze čísti myšlenky: „Co se to
pro Bůh děje? Hle, vždyť ten náš člověk, 00
tady mluvi, jest již hotový protikatolický štváč
a nověrec.“

Po volbách bude nutno snésti všechnu
látku a zdělati z ní jeden konečný a definitivní

důkaz, kam Agrární strana v ohledu náboženském dospěla. Neníto již nic jiného, než valčík,
jejž v mnohých okresech agrární předáci a vůd
cové tančí směrem k volným myšlenkářům a do
jejich nárněí. Tím však, a říkáme to s veškerou
vážností, otevírá se nová kapitola vo společen
ském a náboženském životě na našem venkově.
Někde na schůzích předáci agrární ve spojení
se všemi protikato'ickými zuřivci jakoby rozdu
pati chtěli všechny ohledy, dávají na jevo, co
děje se v jejich duších a čeho dalším vývojem
ještě lze od nich očekávati. A již nyní předpo
vídáme, že po volbách katolickému hnutí bude
se musiti razit oesta mnohem účinněji, nežli se
dělo posavad, a že neponechá se stranou žádná,
byť nepatrnější síla, která buď z nenvědomělosti,
nebo ze hříšné lhostejnosti odpočívala, což zej
ména platí o kněžích, v jejiohž farnostech ka
t:lický tisk živoří, nebo dokonce není o němani
po-uchy. * *

*

Klerikalitm v nejbujnějším roskablu. Nejen Ze
všechny politické strany české v dojemné shodě

míříina křesťanskosociálníj Iandidáty, .kryjíče 20

předmětem.tuhého sporu. mesi "8 
mími Listy. Mladočeský list tvrdil protb Čs
že by český klerikalismbyl: tiše usnul, kdyby:
realistické mradno svými y a blesky Be
bylo mu skýtalo vláhy a rozmachu.. Čas se do

BADáno tunmt můsts popemo ikalismu. tnou.
a že není živitelem klerilraligmu, kdo B otánů,
oož prý strana Mnearykova činila vždy prozíravě
a uvědoměle. Domníváme se, že máme právo
promluvitido sporu tohototaké-my,. tím. spíše,
čím bolestněji všechny útoky.protikatoliché jsme

pociťovali. .
„Jest nesporno, že pravda mají Národní

Listy, jenže ji neřekly jasně- a určitou: formou,
v čemž vidíme neupřímnost, jako jest rozlehlá
neupřímnost v tak zvaném boji protiklerikálním
všady. Národním Listům bylo říci, že hnutí ha
tolické zmobutnělo protináboženskou zuřivosti
Mncharovou a podporou, které se dostává od
strany Masarykovy volným myšlenkářům, ktečí
nemají na zřeteli klerikalisaa ve smyslu znení
vání náboženství, nýbrž kteří podvracejí základy
náboženství vůbec. „Hromy a blesky realisti
ekého mračna“, jak to pověděly Národmí Listy,
jest rčení příliš neurčité a mlhavé.

Nejsme tak medůtkliví, abychom popírali
komu právo, když kritisuje ohyby jednotlivců a

přehmaty, jež postapem doby v církvi se staly.ovše jest před tváří historie, a my jemžá
dáme tolik, aby se soudilo nestranně. Na místo
nestrannosti a pravdy však jsme svědky toho,

šílená přímo demagogie a zabedněná za
vilost všeobno všudy odsuzaje, 00 přímo nebo
nepřímo s dějinami katolické církve soavisí. To
boto pustošení realistická strana jest analá velmí
dokomale. Připočteme-li ještě na její účet prati
náboženské útoky, není nesnadno dodělati se
konečného závěru shodného s úsudkem Národ
ních Listů, že strana Masarykova skutečně
hnutí katolické jak náleží podporuje a živí.

Neméně jest jisto, že Čas sám pěstuje kle
rikalism na velikých které v době vo
lební proměnil v rozsáhlé latifondie. Vytýkárli
Čas Národním Listům, že strana mladočeská
podporuje klerikalism, pak jest to volební lici
tace v nejdokonalejší formě, a její ošklivost
musí vzbuditi hnus v každém, kdo dovede jen
trochu přemýšleti. Národní Listy a mladočeská
strana že podporují klerikalism! Takovébáchorky
možno vypravovati jen lidem, kteří nic nevědí
a nio nečtou. A dovoluje-li si Čas takovým způ
sobem volební boj tamotávati, činí věra velmi
pochybnou poklonu svým čtenářům a stoupen
oům, jejich duševní zdatnosti a rozhledu. To
není jiš nic jiného, než rozklad rozamu do nej
droboějších součástí, to není nic jiného, než re
alistický klerikalism sám, jak si jej Masarykova
škola pro všechny možné příležitosti vypěstovale.

Podívejte so na příklad na realistické kan
didáty, jak se ve volebním boji tuží a jak do
vedou klerikalisgmem zaváděti své posluchače.
„Pozor, přátelé, klerikalism jest příšera, ež choe
zadusiti oelý český námd;. každý po rokový
člověk musí býti na stráži, a my kandidáti ce-
alističtí jeme jediní, kteří dovedeme klerikalismu.
čeliti, proto jedině nám náležejí vaše hlasy. 8.
nikomu jinémo.“ Takovou hude Drti Bouček,.
Lederer, Kohn... To jest realistický klerikalism.
nejhrubšího zrna. Dlouho nás katolíky realističil:
doktrináři poračníkovalia peskovali; snášeli jasne
vše trpělivě. Ale když nás tito národní p >
gové začali častovati surovostmi Maobarovými
a mrskati athoismem volnomyšlenkářským,. po-
cítili jsme bodnutí do živého a musili jsme po
vstati na svou obranu. Mosili jsme roztrhnouti
osnovu lží, kterými nás obtáčeli, a musili: jsme,
pozdvihnouti se v přírodní síle, která posiluje
právo nespravedlivě napadaných a obviňovaných.

A není realistickým klerikalismem, kandi
datura Ledererova a Kohnova? Kdo. pak to
sháněl židovské hlasy s poukazem, že Lederer
a Kohn jsou židé? Byli to přecestoupenci strany
Masarykovy. A proč proti mladočecbu. Čechovi
nekandidovali realisté na příklad dra. Boučka,
proč právě Lederera? Vypočítá si každý na
pratech, že v okresu Čechově jsou velmi četní
židé, na jejichž hlasy Lederer jako. žid speku
loval. Neméně letáky a projevy realistické ži.
dovství Ledererovo náležitě zdůnazšovaly. AČ re
alístům náboženské vyznání kšesťansko-sociál
ních kandidátů jest pořádně.odporno, židovství
Ledererovo jim příjemně vonělo. A oož teprve
Lederer sám! Pamatujeme Be, že proti našemu
lista předpovídal příchod máboženství budono
nosti, hájil potřeštěné amtioké nápady Macha
rovy a pochlubil se, že náleží mezi ty moderní
vzdělanoe, pro něž života posmrtného není. A
tu z čista jasna náboženský tento pokrokář
změnil se v pravověrného žida, jenž na voleb
ním trhu prohlásil: „Jsem víry židovské a od
ní neupustím.“

"Tomu všemu musíme rozuměti ovšem jen
ve světle realistické zásadovosti a kritické dů
slednosti, A při tom měl tento Lederer tolik



»eaáělenti,še vyanávojesvé žilovskénábožen-:
»ství, jednímdeobam (mluvil proti kandidátům:
náboženství katoliolsého. „

<Škraboškydolů; farisoové!Neopovašujte se
imlaviti /žše bojujete proti Demravnosti a neu
přímnosti, kdyžsami vyšlapáváte kde jákou 0e

„stičku,Aterá by vás dovedla k mandátu! „Ne-:
vyyšítejše nikoma mandátovou politiku, kdyě
»sami:jste v: ní dolsonalými mistry, nenadýmejte
-se čistatou zásad, kterých u vás „nelzemalézti
ani drobnohledem, neházejte pe:nikom klerika-.
iamem,: když klerikalism jest nejsilnější vášní:
idské 2 stranické voší přirozemesti!

had 8

:Oplíně mováměbošenství.Čas, jenž se rmá 00,
nejpřátelštěji k efrkvi protestanteké:a Židovské,;
nemá slětování vůči -církví katolické. „„Tady
mení -žádného pardonu'“ jak kdysi volal na vo-,

"jálkyjistý :generál. „Cikkevní moc nemůže být
porašena.wčdou.Může -být poražena jen na -tom
poli, na -leterém jest s1l+,její. Realism Český to
byl, jenž -začal něst::Církev může ibýt poražena
„jen»+náboženstvím,ovšem takovým, které se ne
„příčí vědě a které zaručuje vyšší a lepší mrav
nost;Praváme tedy: myrealisté nekomplikujeme
márodní boj otázkamináboženskými,nýbrž my
-osvobozujeme lid od klerikalismu úkazováním
na pravé náboženství. -A tímto způsobem +boj
národa svého posilhujeme.“| Tolik Čas.

Na nové náboženství vynakládal «šechna
svoo „péči „zejména professor Masaryk, o němé
„Čas“ tvrdil, že jest schopen nové nábaženství
založití. Masaryk vědél dobře, že věc jeet veliká
a proto dal .«e do práce, ale na konec nemohl
Mšinic ,jinébo, než Čím náboženství není, vyslo
vil se tedy jen způsobemnegativním. Tém ovšem
odzovzen,jest od samého„Času“, jenž dí: „

+

Úapěš
ny -boj „proti -biskupům -možno vésti :a národ:
od „zpustošení možno achrániti jen tak, když
boj mebude.negativní.“ 2

„Nové oženství“dz jednouz těchmnohých :frásí,kterými se „Čas“ so volebale boji
zutivé ohání a — jakkoli choe míti všechay:
otázky v Čechásh jasny —:tuto otázku má po
řád sabalenu v:bustých mlhách. Kdyby „Čas“
jeně jest pořád „plný tilosafie, viděl jasně před
sebe .a za sebe, přestal by -o-novám náboženstní
mluviti, protože stálým mlurením bez činu zdů
razňaje jen svojianalomocnost.Také rozkladyo
zpustošení padají zpět na hlavy pánůrealistů,

„kteří památli mladé hlavy a způsobili pravou:
rnábožanskoua mravníspoustu mozi těmi vzdě-|
Janci, kteří na každé slovo svých vůdců uvyklí |
„přísahati. Tím pámi realisté sice náboženství
křesťanské = duší svých stonpenců vytloukli,
ale rumiště nenabradili novou budovou. Až bude

„psána kaitamní histome přítomaé doby, bude za
jisté obsáhlá vtať vyhůzána lidem, kteří popíná
ním na veliké otázky vyvraceli základy vyžší a
Jepší mravnosti. Účet za tyto odvážné a lehko
„myslné pokusy zaplatí ovšem lid...—

Politický přehled.
Poslanecké sněmevněv jetním zasedání, které

pořné 11. července, dle výroku býv. presidenta
posl. sněmovny dra. Pattaie bude dána k vyříze
ní předloha definitivní úpravy jednacího řádu.
Neprovede-l sněmovna do tří měsíců reformu
jednacího řádu, bude opět rozpuštěna. Trůnní řeč
pronese v mpenípanovníkově následník trů
nu arcivévada PrantišekFerdinand, 1

Rakousko zakročilo ve prospěchAlbánců. Ko
nečně po dlobém upozorňování a naléhání se stra
ny katolíků rozpomenulo se Rakousko na svůj hi
storický protektorát na katolickými Albánci. Tu
recké Portě zaslána byla zvláštní nota o neudrži
telnosti poměrů v Albanii. Způsob zakročení ra

ouského vyvolal v Cafihradě značné znepokojen. —
Dr. Waesskirchaer o kulturním boji Ministr

obchodu dr. Wesskirchner 8. t. m. mluvil před
svými voliči. Protikandidátem jeho byl bar. Hock.
Ku konci své řeči pravil ministr: Jestliže bar.
Hocek a soudruzi přijdou do parlamentu s rozlu
kou manželskou, s volnou školou atd., tož se po
diví, jakou bojovnost ukáží křesťanští vídeňáci.
Tobo my nesneseme. Kříže promění se v meče.
Bůh nám také požehná.

Ministerská krise v Belgii. Ministerstvo Schol
laertovo, které vládlo v duchu katolickém, od
stoupilo. Příčinou toho jest odpor sněmovní vět
Šiny proti osnově na upravení vyučování na 0
becných školách. Liberálové byli hned spočátku
prott předloze a brzoodhodtali se k obstrukci. K.
tomu se přidružilo, že také vůdce starých konser
vativců Woeste odepřel vládě nepodmíněnou pod
poru. Tady se jeví vlivy zednářské. Ježto vláda
neměla vyhlídky na vyřízení školního zákona a
ježto král dle všeho rozpuštění sněmovny odmítl,
zadalo ministerstvo za propuštěnou. Král všák mi

2p ——————a. ——

(IFraméletaké (už má ve: svém rozpočtu scho
vděk, ;jejž náěmástr(ftmancí odhaduje na 54 mil. fran
„kú.'Kromě toho však se dá očekávati ještě zvý
šel výdajů.o 180mil. franků. — Právě počal před
porotou pářižšskouskandální proces proti bývalé
mu 'likvidatorovi zabaveného církevního jmění
Duezovi a 'jeho pomocníkům. Celou věc hleděli
napřed ututkat,ale nepodařilo se.

Povstání v Albasál. ProhlášenímMiriditů,že
svrhují se sebe nadvládu tureckou, zdálo se, že
nastávají nové kruté boje v Albanii. Albánci prý
začáli postupovati na celé čáře a oznamovaly se
nové turecké porážky. Najednou však se z Caři
hradu hlásá, že boj proti albánským vzbouřencům

vzdali. 'Jak Matizerové, tak Miridité poslali na Ko
sovo-pole deputace a prosí prý o milost. Očekává
se, že bude udělena všeobecná amnestie. Též prý
"budou-Albáncůmučiněny koncesse jazykové, ber
ní a vojenské. Zprávy neuvěřitelné.

"Marekko. Události v Marokku, zvláště postup
španělského vojska na El Ksar, vyvolaly ostrou

„srážku mezi Španělskem a Francií. Anglie prý ny
ní ještě více než Německo tlačí Španěly do po
předí. Anglie si totiž přeje, aby severní pobřeží
"Marokka připadlo Španělsku, poněvadž se ho má
lo -bojí, kdežto by Franconzi v úžině Gibraltarské
mohlise -státi nekezpečnými.

Uznání českému biskupovi Důkazem mravní
ho :úpadku w jisté české společnosti je také ta 0
kolnest, že ze stranické zaslepenosti vzájemně se
ubíjíme, nešetříce ani nejlepších svých lidí. Kdo je
tak dharakterním v Čechách, Že se prohlásil za
-stoupence pevných zásad, zejména zásad nábo
„Ženských, vydán je v šanc nejpustšímu tupení li
dí bezcharakterních. Ve vášnivém tomto boji je
lkaždý eorostředek dobrým ke zdolání zdánlivého
odpůrce, jehož chyba záleží mnohdy jenom v tom,
že není tuctovitým člověkem a brání se stádovi
té bezcharakternosti.

Vnaší době mluví se v jisté části českého den
riiho tiska o katolických biskupech tonem, jaký
mezi slušnými lidmí není obvyklým. Proti J. E.
nejd. panu biskupovi královéhradeckému Dru.
Doubravoví přinesty nedávno >Venkov« a po něm
>Osvěta Lidu« a jiné židovské listy vylhanou
zprávu, že ma své letošní visitační cestě v Trut
nově odepřel přes žádost tamější české menšiny
kárati česky. Vylhané této zprávy bylo vykoři
sťováno při volbách způsobem svrchovaně ne
mravným. Ač v předešlém. svém čísle původním
dopisem z Trutnova jsme drzou tuto novinářskou
Jež náležitě vyvrátili, neváháme vzhledem k důle
Žitosti věcí samé uveřejniti, jak zachoval se arci
pastýř v Trutnově a ještě jeden pádný doklad, jak
saní příslušníci německé národnosti dovedou po
suzovati našeho diecésního arcipastýře spravedli
věji, nežli vlastní jeho krajané. Uveřejňujeme v
překladu část dopisu, jenž byl otištěn v liberálním
listě »Reichenberger Zeitung< dne 1. června b. r.
Dopis zní:

>Neohroženost vyznání. Na biskupský stolec
královéhradecký již po delší dobu dosazováni jsou
Neněmci. K české národnosti náleželi Hais a horli
vým Čechem byl také Brynych. — Od několika let
má královéhradecký biskupský stolec nového pa
stýře. Jest to dr. Doubrava. Nový hodnostář cír
kevní vzat z kruhů, z nichž v Čechách obyčejně
biskupové se povolávají, z kruhů universitních.
rozumí se, že českých. Mělo tím býti patrně již
předem vytknuto ,jeho postavení, jako učeného
theologa, který o nacionátismu neví a k němu ni
kterak se nehlásí, a který by, jsa Čechem, nikdy
o své příslušnosti národní nemluvil.

celleňce Dr. Doubrava je milý a také moudrý
muž. Ví, že prostřednictvím dítek lze nalézti ce
stu k srdcím žen a prostřednictvím žen cestu k
srdcím mužů. Jest přítelem dítek. Karmkoliv na
svých biskupských visitacích zavítá, jsou to děti,
jež oslovuje a žehná. Tím jímá srdce matek a'
vlivem těchto láme mnohý odpor, který by mu
žové z důvodů politických proti němu stavěli. Ne
ní pochybnosti, že dobyl srdce mnohých a že mno
hý kraj, který byl nepřátelským, pro sebe získal,
a tím ovšem poněkud i pro svou věc. :

Moudrým. jest i potud, pokud dle možností,
alespoň jak známo, na rozhodující místa v něme
ckém kraji ustanovuje kněze německé. Příležitost
ně přizná i malé obci její právo a jmenuje něme

vždy. Je to celkem moudrá politika. Sdílf ji a
staví do náležitého světla křesťansko-sociální tisk
i ve východních Čechách rozšířený.

Skutečný tajný rada Dr. Doubrava nenf žád
ným horlivcem tvrdého rázu, je laskavým bisku
pen, který mluví plynně německy, jako rozený
Němec. Ale má také jiné vlastnosti. Je národov
cem; není tedy jen theologem, jen mužém vědy
a církve, nýbrž hlásí se také ku svému národu,
k národu českému. A M

nistry prosil, aby v úřadě zůstali. Nedávno tak učinil. Událo se to v německém:

městě ve východních Čechách, které má ducho
veustvo německé, do něhož žádný horlivec sí ne
muže slěžovati, muže milé a oblíbené, kteří žijí s
obyvatelstvem v nejlepší shodě. K vůli nim okráš
lily se domy a připravilo se biskupovi uvítání. By
lo tím jistě také náboženskému cítění obyvatel
stva učiněno zadost. Vždyť my, mužové politiky,
poukazujeme stále k tomu, že chceme rozezná
vati mezi náboženstvím a politikou, že považu
jeme za nutně přesně rozlišovati jedno od druhého.

Při hostině uspořádané v tomto německém
městě svědčil první přípitek církevnímu hodnostá
ři. Skutečný tajný rada Dr. Doubrava povstal i
hned k odpovědí. Byla to odpověď -myšlenkově
duchaplná. V tom však nezátežel její význam. ný
brž v tom, že biskup se otevřeně přiznal za Če
cha; klidně, s otevřeností muže, který. mluví mezi
muži. S úctou naslouchali mu všichni a nebylo ni
koho, kdo by si ha vážil mnéně proto, že tak uči
nil. — .

Biskup Doubrava prohlásil se za Čecha v
německém městě, v německé společnosti. Měříme
li toto jednání dle našich německých úředníků a
biskupů, je k tomu zapotřebí mužné odvahy a do
jista síly přesvědčení. Mužnost ceniti jest všude, i
u odpůrce.

My tak činíme a máme úctu k muži, jehož aní
vysoké církevní důstojenství nezbavilo citu, že je
příslušníkem svého národa, a jenž i jako pro
středník idey iníru. jíž má sloužiti, přece se cítí
býti údem národa, s kterým jest nerozlučně spo
jen. Biskup Dr. Doubrava není tedy jenom uče

to by se rozumělo samo sebou; on má též sta
tečnost vyznavače a takových je málo v době na
ší. Biskup královéhradecký je Čechem. to jsme
věděli. Nyní to doznal sám. Přejeme si, abychom
my Němci měli stejně ochotné a věrné vyznava
če v takových a podobných postaveních.

Víme, že značná část příznivých výsledků slo
vanství a zvláště češství spočívá -na tomto naděj
ném optimismu v budoucnost, na tomto neohro
Ženém vyznání, jež v trudných a těžkých. dobách
odkazuje k šťastnější budoucnosti. Každý Slovan,
ať pracuje kladivem nebo dlátem, ať učí s kaza
telny nebo s kathedry, každý: lne citem přísluš
nosti k svému národu. Tím se tvoří. železný, zdat
ný a nepřemožitelný šik. Mají-li se i u nás po
měry zlepšiti, musí stejná důvěra, stejná neohro
Ženost u nás zavládnouti. Pouhou zdvořilostí a
stálým rozpačitými mlčením toho nedosáhnerme.
Všem, zejména však mužům ve vedoucích kruzích
svědčí tato výzva, již pronášíme, poukazujíce k
mužnému jednání biskupa Doubravy: >Vyznej. že
jsi Němec! — G.« .

Klerikální kandidatara masarykov
ská v Praze. Na' dolejším Novém Městě kandi

dovala strana žida p. dr. Lederera.
Proč právě tam?Snad proto, žejest r tom voleb
ním okrese nejvyšší uvědomění vlastenecké a kul
turní dle realistického střihu? Suad ptoto, že tamější
voličové jsou většinou realistickými proticírkevníky,
kteří nemilují lidí hlásících se otevřeně a vařejně
k některé stávající církvi? Anebo že jsou tam aspoň
občané, kteří povačujíce náboženství ra věcsoukro
mou každéhojednotlivoe,vůbecse neptajínaná
boženskon příslušnost kandidátora? ©

I nikoliv,Zoelajiné,zcelavšednía praktické
okolnosti rozhodly, že strana Masarykova i
kandidaturu židovakého právníka právě na dolejším
Norém Městě. Tam se totiž nachází veliký početbohatýchžidů,znichšvětšínasehlásíknárodno
sti německé, Tedy ti lidá, kteří prohlašovali jazykem»protest proti obrím všame, utskli so důvěm pod
ochranný. plášť církve židovské jako kuřátka pod
křídla kvočnina, Masarykovci vytýkali jiným poli
tickým stranám nemravný kompromis. Žatím však
sami čekají podporu své i od židů ně

e planou přomeckých. Jak ti němečtí židé

právačeského národa, toje. patro ztoho,ževětšina těch židovako-německých rodin
z obcí ryze českých. Kdyby tedy na dol. Novém
Městě nebylo tolik něm církevníků židorských,
nelákali by právědo toho místa pokrokářisvého
člověka aš z Jindřichova Hradce.

Ještě 12. t. m. popíral Čas i Ledere
rovou na hlasy. Ale drtirá skutečnost mluvila příliš
hlasitě. Pok i čeští opravdu o hlasy německých
židů zápasili « německým kandidátem sčítacím AL
Richtrem. .

Nár. Listy dne 13. t. m. sdělily, že Zdenvoličům českým i německým na dcl Novém Městě
rozesílán . oběžník nadepsaný »Ž dovští voličové.«
Jest podepsán ahytřenezvčetným »Židovským vol. vý
borem.« V něm so žádají židovští voličové, aby hla
sovali proL:derera. Z jakých důvodů? Z národ
nfoh? Nikoli.Ale proto, že dr. Lederar po 25 let
ostře bojuje proti antisemitismu, v době hilener:ády
vystoupil na obranu židovské cti, podporovalvědy
všecky židy v jich krutém (!?) existenčním boji, bo

iřestní listy
(ez offo)40kusů sa 60haléřůnabízí

Blskapsků kuthtiskárna.
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Zprávy
prganisnč. a spolkové.

Program sociálního, řečnického a
účetulstého kareu v Hiradel Králové

věk16. do 23. červencetoboto roku. Dr. FrantišekŠlo: Program křesťan.sociální v ohledu národním,

borodářském Aa S rámnícíDarvinismus.Spiritismus.VolbáéM Agráríci a katoličtírolafci Dr,

Jindra: altařní význám Eucharistie, Vzděláníčlověka. Dr. : Nauka o řečnictrí. Jednotlivec a
olečnost. Cíš. rada Čermák: Účetniotví bospodář

a obchodní. Dp. Konečný: Čechy a Řím. Soci
úlní demokraté. Katnar: P vky dělnictva,
Všeodborové Sdružení. P. Fait: Požadavky řemes'
nictva, P. Šraro: Požadavky rolnictva. Dp. Vlček:

Hospodářské úkoly. o; : Intelligence a náboženství. P. Šupka: O vůbec. P. Orlický:
Or mládeže. SÍ. Kosařová: Ženská otázka.
P. Koppl: Výzaamtělocviku. P.red. Sahula: Tis
hova akce.Vočary budou věnovány praktickým ovi
čením a zkouškám. Z uvedenéhoprogramu jest jasno,
še kuré podělatněprohloubí náboženské asociální

vědomoní účastníků: do kureu učiňte ihnedkarsu J. Poláka, strojmistra v Hradci

Králové (Adafbertinum)., Přáprák na byt a s'ravuza calý týden 12 Ka zaslati poštovní pou
skou hned s přihláškou.Přihláška ras obsahoválí:jmétoa př taměstaánía bydliště.Po

drobný rozvrh hodin a příslušné instrakce budou
každému zašlány v týdnu před zahéjením kursu.
Doutáme tudůl, le účastenství bude značné,

osa přihláškyo em a D k Rorltosěcí. rokov,
Jós.Jm PAKjedna =

Zprávy
místní a z kraje.

Slavnost Božího Těla. Za příznívé
hedy konalo se theoforické slavné procesní vo
něčem po Velkém náměstí. Před cele
broval slhrnou pontifikální mší ow. a průvod vedl
J. Exo. nejdp. biskup Dr. Doubrava za četné nasi
sfence.Průvoduzúčastnilisezástupcovévšechsamo

správných,At po státníchúřadů,celýdůepini zdejší posádky, žactvo vaděláracích

arů Apre odhalíjy olekpění a dís praporem, s a

odbočka,„iedinném němln tšloovičný| odbor> «, jenž a RCelen

budilnábošanskýchpe osoenost.Valné Z otdapoedravil prapor 0 č. 18

ný m výstřelya sbortrubačů 835 věživými fanfárami. Dlužnopoznamenalikona náměstí byly jakojiná léta

£ případ »pokrokorosti«

Alášiapoliickéh úřadutu ozeno

řiny, ztratila dárno všecskstud a „pro mufoca
čr, I ©Plno vládnevěk Ne a my nemá.

„ny litovatímravníhnilobya sfejmého(Obečnísprávy se tášeme,
aru, jenž projevil v torato

á se Gosavada!dorohéníí ze stůraAE
III. porotní bros přikrajském soudu v Hrad

ci Králové počíná 26. června. K tomu vylosováni

Eon následující pp. porotcové: rolník H. Weisser,onov, továrník K. Reich, Česká Skalice, velko
statkář Ad. Rotter, N. Dvůr, rolník J. Řehák, Sla
tina n. Ú., obchodník J. Matys, Studnice, hotelier
F. Donát, Dvůr Králové, rolník A. Černý, Břez
hrad, obchodník F. Vašíček, Černilov, továrník
AL.Nejedlý, Kukleny, rolník J. Tláskal, Librantice,
rolník J. Pavlík, Piletice, mlynář J. Střecha, Plá
cky, obchodník F. Holub, Pražské Předměstí, Alí.
Ippen, Pražské Předměstí, rolník L. Wunsch, Jo
sefov, hostinský A. Virt, V. Čermá, rolník J. Sta
rý, Příkazy, stavitel V. Kánský, Kostelec n. Orl.,
rolník A. Plha, Těchonín, rolník H. Becker, Červe
ný Potok, lesní K. Vlček, Česká Čermá, majitel
cihelny J. Beneš, Lhota za Kostelcem, rolník J.
Kubeček, Pavlišov, důchodní K. Frank, Dobřenice,
lesmistr V. John, Dolní Přím, sládek F. Škarda,
Sadová, rolník J. Rydlo, Lhota, mlynář Ad. Vy
skočil, Městec, rolník V. Svatoň, Rohenice, rolník

llkvkladů koncem května 15,192.103.55,na lkypotéky
bylo nově půjčeno 211.243.21, na hypotéky bylo
splaceno 50.548.84.Na hypotékách koncem května

12,927.478.88.Zásoba cenných papírů 2492.640.—.Uložené přebytky 196.193.53.
Všestary. (Opozděno.) Minulon neděl byla u

nás voličská schůze, na níž referovati měl pan
Kvasnička, kandidát strany křesťansko sociální.
Všecky místnosti hostince pana Součka byty do
posledního místečka přecpány agrárníky. Když
svolavatel schůze, dp. far. Konečný, zahájil schůzi,
žádaje, aby se :zvolilo předsednictvo, které by
pilně dbalo svobody a slušnosti slova, ozval se p.
Šafránek, agrárník, odmítaje poučování vyspělého
voličstva. Ale nepochodil, neboť pan farář mu od
pověděl: >Mně, svolavateli této schůze, jenž má
povinnost upozorniti posluchače na zákonná usta

obchodník Pav. Gutfreund, Police n. Met., obchod
ník J. Nováček, Javornice, továrník M. Buxbaum,
Úpice, rolník Frt. Keprta, Kunvald. Náhradní po
rotcové z Hradce Králové: pekař J. Formánek,
lesmistr R. Hacker, důch. kontrolor K. Kašpar,
majitel trafiky J. Macák, továrník V. Němeček,
zámečník F. Paulík, vrchní ředitel V. Píša, hote
ler J. Urban, obchodník J. Žaloudek.

Výlet do zahradního hostince p. Špryňara na
Slezském Předměstí pořádá Spolek paní a dívek
>Anežka« v neděli dne 18. června o 3. hod. odpol.
Hudba černilovská. Program pestrý. Vstupné 20
hal. za osobu. Ve prospěch podpůrného fondu.

Mráz v červnu. Povětrnostní poruchy podle

zakazuje pan Šafránek >poučovati« a sám pouču
je inne i přítomné, ač slova nemá.< Průběh schů
ze ukázal, že vyspělost agrárních stoupenců na
mnoze špatně se osvědčila, ač předseda schůze,
agrárník pan Srna, se namáhal, aby pořádek a
slušnost zachovány byly. Z lidí, kteří nejvíc do
řeči p „Kvasničkovi i panu faráři Konečnému ská
kali (i když slova neměli), a kteří útočili nevěcně
a málo slušně, když si slovo vzali, byl p. Šafránek
a několik jeho vyspělých přívrženců. Za agrárníky
mluvil kandidát inženýrství p. Voženílek, jemuž
místní duchovní z matriky dokázal, že nemá vo
ličských let a že tedy do schůze vůbec nepatří.

ho zástupce do schůze této jíti. Pan farář Koneč

tentokráte ze soboty na neděli — mrazíkem. Ve

borovou až na košťál, v Plotištích u Hradce Král.
byl mrazík na bramborových polích vybíravý. Na
jednom brambořišti spálena nať v nejbujnějším
lupení prostředkem pole, po krajích měně, jinde
řádek u samé meze spálen, kdežto přímo sousední
nedotčen; na poli o několik kroků dále nezanechal
mrazík ani stopy, ač brambory jsou téhož druhu
a stejně vyspělé. Nenadálou touto návštěvou vý
vin ranných bramborů se zarazí.

Dar Rudotfinu. Vdp. Ph.Dr. Ladislav Klouček,

nejv á rektor římsko-katol. kostela Panny Marieahany-City v Americe, zaslal zdejšímu ústavu
pro hluchoněmé nejdříve dar 10 K a podruhé 30 K
zároveň s listem dýšícím vřelostí, v němž ujišťu

v jeho osadě. — Ředitelství ústavu vzdává nej

v modlitbách svých dobrodinců vždy pamětlivi
budou. »>Zaplať Bůhl«

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav
veškerých vkladů činil koncem měsíce května. t. r.

Spořitelna Králobradecká. V měsíci květnu
bylo uloženo K 352.099.18, bylo vybráno K
258.730.06, tudíž více uloženo o K 93.369.12. Stav

má žádná spolková korporace, tedy ani agrární,
nájaké moci, aby ustanovení volební o stáří voličů
rušila. Nepatříte sem, a kdo Vás zplnomocnili, jed
nali nesprávně. Je věcí pana předsedy této schůze,
zdali Vás zde po tomto odhalení strpí, neboť před
sednictvo schůze jest zodpovědno za řádné a zá
konité její vedení. Já na nikoho žalovati nikde ne
budu, ale nemá to býti.. — Pan Voženílek odpo
věděl: »Nedám si vzíti slovo« (a měl vůbec ze
schůze odejíti, jsa nevolič. Ten pán chodil však
na schůze agrární, jako hlavní řečník p. Srdín
kův!), »dokud mi je předseda nevzal.c«A pan před
seda panu Voženílkovi slovo nevzal. Pan farář
Konečný prohlásil: >Je mi lhostejno, kdo zde a
jakým právem za agrárníky řeční, nestojím o to,
aby schůze byla rozbita (což by se bylo ihned
stalo, kdyby pan Voženílek byl nucen býval schů
zi opustiti), a povedu si s panem Kvasničkou naši
věc dále. Za řeči pana Kvasničky docházelo k
pěkným i nepěkným poznámkám agrárním, ale náš
kandidát přece řeč svou přednesl a to k uspoko
jení pana Voženílka, jenž prohlásil, že pan Kvas
nička veliký pokrok učinil od prvého vystoupení

různí stoupenci p. Voženílkovi, takže předsedni
ctvo mělo dosti nesnadný úkol, chtíc udržeti schů

valy se do voličské veřejné schůze. Předsednictvo
to trpělo, i když bylo často na nepřístojnost tuto
upozorňováno. Místní duchovní se bránil. Zvláště

trapným dojmem působilo, když na otázku pana
| kaplana, zdaž. obviňující pan Šafránek í ka

planovu na Velký pátekpřítomeň byl, pan Ša

fránek vyznal, že nebyl. A přece je pdsu ovál, naduchovní útoč! Svědkové, jež:vedi“ cttěltovšem
dosvědčovati pravdů panu Šafránkovi, ale jedén
z nich, pan mfstopředseda, opět doznal, Že to má

dd ženy, sám -že v kostele nebyt. Nikdé na "žádné-r

Výnledekcelky dne18. června konané ve volebním:ohresu B:(V.zámescejsouvýsledkyvolěbzroku1907).
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schůzi v tomto okrese volebním neviděli stou
penci naši takové zášti proti duchovenstvu míst
nímu, jako ve Všestarech. Pravilo se po schůzi, že
to nebyli občané všestarští, kteří na kněze tak o
sobně útočili, nýbrž Hdé z okoli, kteří na úkor do
brého jména občanů všestarských takto nechval
ně si počínali. Řeč faráře Konečného, v níž potíral
výtky pana Voženílka a ukazoval rozdíly progra
mů katolického a agrárnického, byla příjata ná
padně klidně, ano i slině byla aklamována i p. Ša
fránkem. Po ní začaly obyčejné přestřelky růz
ných tazatelů na pana Kvasničku, jenž se stateč
ně bránil. Po pětihodinném boji odcházeli naši řeč
níci k vlaku. Shromáždění vypuklo v povyk za
nimi, žádajíc, aby se pan Kvasnička kandidatury
vzdal ve prospěch p. Srdinkův. Naši řečníci to od
mítli a pan Kvasnička volal důrazně do vřavy
svých odpůrců: »Povykem ukazujete svouvyspě
lost? Pamatujte na 13. a 20. červen, tam vám dá
me odpověď volebním lístkem!« Schůze všestar
ská jistě velice zkalila poměr strany naší a agrár
ní v tomto volebním okresu, a to může míti při
doplňovacích volbách účinek neblahý .

Za zemřelým náchodským děkanem Frant.
Ast. Peckou. Jsou lidé, k nimž mimoděk přilneme
opravdovou láskou a na něž nelze snadno zapo
menouti, A k takovým vzácným lidem patřil ze
snulý náchodský děkan Frant. Ant. Pecka, výbor
ný kněz, lidumil, poctivý český člověk. — Ve
čtvrtek, dne 8. června zemřel po Sdenním těžkém
utrpení v náchodské okresní nemocnici, nedoživ
ani 70 let. Bolestně dotekla se zpráva o úmrtí dě
kana Pecky všech, kdož příležitost měli poznati
vzácné jeho přednosti; zdálo se každému, že není
ani možno, aby tak záhy rozžehnal se s životem
muž, jenž až do posledních dnů svého života — na
prvý pohled bravě — vykonával četné a těžké
funkce svého obtížného úřadu. Nikdo netušil, že
ubohý činil tak s napětím posledních sil, že činil
tak jako vojín, bojující věrně a čestně až do po

„sledního vydechnutí své vzácné a šlechetné duše.
Zesnulý děkan byl rodákem jihočeským; po vy
konaných gymnasijních studiích vstoupil roku 1865
do kongregace Redemptoristů ve Štýrsku, kde
pobyl dvě léta, po té studoval theologii v- Če
ských Budějovicích a posléze v Hradci Králové,
kde dne 14. července 1870 byl vysvěcen na kněze.
Po vysvěcení kaplanoval v Novém Hradci Král. a
v Hrochově Týnci; od roku 1872 až 1879 v Úpici,
od roku 1879 do 1854 v Náchodě; v letech 1884 až
1887 byl zámeckým kaplanem v Náchodě, od r.
1887 až 1890 lokalistou ve Studnici, od r. 1890 až
1901 farářem v České Skalici a konečně od. 1.
května 1901 do 8. ervna 1911 děkanem v Nácho
dě. A všude, kde působil, zanechal po sobě světlou
památku. Zesnulý byl výborným řečníkem, ze
jména v mladších letech dovedl posluchače nad
chnouti; nadšenými slovy vychovával lid v lásce
k Bohu a drahé vlasti a sám s kazatelny vlastene

„cké své >Credo« často vyjadřoval slovy: »Jsem
„z vás, jsem také věrným synem české matkyl«
Jako farář ve Studnici a České Skalici přičinil se
svěcomitě o to, aby chrámy, jeho správě svěřené,

"byly náležitě restaurovány; žel — nebylo mn do
„přáno, aby splněn byl nejkrásnější jeho sen, zbu
-dování nového důstojného chrámu Páně v Nácho
„dě! Při vzácných vlastnostech zesnulého nelze
věru se diviti, že těšil se | u podřízených kněží ve
vikariátu náchodském neobyčejným sympatiím;
'kněžstvo nevidělo ve svém nadřízeném vikáři pří
-sného představeného, nýbrž mtlého, otcovského
rádce a přítele. Jako vzorný kněz a vzorný občan
XI zesnulý v přátelském poměru i s representan
ty jiných náboženských vyznání a zpráva o jeho
nepředvídaném skonu bolestně dotkla se i přísluš
níků jmých náboženských vyznání, jak sami pí
semně dosvědělli. Zesnutý byl upřímným přítelem
kolství a učitelstva, byl dlouholetým členem c.
<. okresní školní rady a obecního zastupitelstva a
za své zásluhy jmenován byl čestným občanem
Náchoda a jiných obcí. Za zásluhy, jichž si zvěč
nělý získal, odměněn byl rytířským řádem clsaře
Františka Josela a král. wůrtemberské koruny,
čestným křížem knížete ze Schaumburg-Lippe,
záslužným křížem knížete z Waldeck-Pyrmoutu
atd. atd. Za vzorné pak plnění povinností kněž
-ských jmenován zesnulý vikářem vikariátu ná
„chodského a konsistorním radou. —- Nehynoucí
„budiž čest jeho památce!

Hořice. Mladočeský zdejší >Obzor« přinesl
-číselný přehled, kolik voličů měl každý kandidát
r. 1907 v našem městském okresu; v poslední ru

"brice stojí »kandidát klerikální a roztříštěno<. To
se. rozumí , že jsou cifry, aby věc hodně směšně
vypadala, minimální, poněvadž se doopravdy pou
ze o hlasy roztříštěné jedná. a ne o kandidáta
křesť. sociálního; vždyť takový tenkrát vůbec ne
kandidoval a my své hlasy. soustředili na Mlado
čechy, když nás o to osobně požádali. To vše v
"redakci mladočeského listu musí věděti ale ne

„chtějí si vzpomenouti, jako velcí pánidl aneb imse k nim. hlásí. někdo, za,koho se.stydi, aneb jim

"učiněné dobrodiní So oají Tentokráte však
jsme měli svého kan
John, tkadlec z Jilemnice; na něho soustředili Jsme
své y..

Nemusím vykládati, co má strana
klesťansko sociální nepřátel. Také jest zbytečno

promlouvati o tom, že toto nepřátelství projeví se
nejlépe a nejvýrazněji ve volbách. Jsou však ve
straně samé činitelé, ktéří chtějíče ji prdspěti, ně

ně: Při minnlých volbách poškodil stranu jednot
livec svým neopatrným výrokem o státní němči

program jest tentýž, Jako jiných státoprávních
stran českých. Letos zase veliká chyba byla uči
něna tím, že se psalo a že bylo v letácích vystoupe
no proti úpravě učitelských platů. Kde který kněz
tuto věc zásadně odsoudil a ani jeden z řečníků
křesť.-sociálních, s nimiž jsem mluvil, vystoupení
toho nepochválil. My, jako strana křesťansko-so
ciální, jednoduše máme to hledisko, že každému
náleží, co jest jeho, jak toho žádá křesťanská
spravedlnost, a že důsledně a zásadně nemůžeme
potírati úpravu učitelských platů. Dopsal jsem na
leckterá místa -a leckoho jsem se vyptával, jak
se tato věc mohla státi, a vyrozuměl jsem, že zase
tu hřešil na účet strany jednotlivec, jehož jména
nemohl jsem se dovědětí. Ale budiž on kdokoliv,
prohlašuji zde veřejně, že nejednal v duchu stra
ny a že jí urval spousty hlasů. Slyším odpověď:
>Ale vždyť pokrokoví učitelé jsou největšími fe
drovateli protináboženského tisku, zejména volno
myslitelského«. Já však odpovídám, že tato okol
nost nesmí nic měniti na našem hledisku křesťan
sko-sociální spravedlnosti. My můžeme vážně, slu
šně a důstojně proti takové agitaci vystupovatl,
ale při tom nemusíme upírati, co komu náleží. Ba
naopak, obrana naše proti volnomyslitelské ta
kové agitaci bude tím účinnější, čím spravedlivěj
ší bude hledisko naše k oprávněným požadavkům
učitelským vůbec. Konec konců ten pán, který na
účet strany naší svoji soukromou choutku tímto
způsobem ve volbách uplatnil, připravil nás o
spousty hlasů a projevil, že jest špatným křesí.
sociálem a v politice že jest nejhroznějším břidi
lem. — Ferd. Vlček, farář v Heřmani.

Jičínsko. Dne 3. června konal v Robousích
kandidát strany křesťansko-sociální p. Václav
Vach, rolník z Hoř. Černilova, schůzi. Po řeči Je
ho titulování od agrárních stoupenců přívrženci
strany křesťansko-sociální dobytkem a ještě jiný
mi >pěknějšími« jmény. A pak se odvažují a
grárníci naříkati, že naše strana jim nadává. To
to jednání způsobilo všeobecný odpor a nelibost
všech slušných lidí: Když zde mluvili kandidáti
jimých stran a o straně agrární a rolnících ne
pěkně se vyslovili, tu páni agrárníci zalezli a ani
slovem se neujali rolníků; ale když přijel rolník a
rolníků se zastával, tu byl od agrárníků tak ne
pěkně uvítán; a pak prý jest strana agsární stra
nou rolnickou!

Plsateli agrárního letáku »>Zvláštní telegram
do okresů Chotěboř, Habry, Hlinsko, Přibyslav,
Polná«. Zde veřejně prohlašuji, že pisatel shora
citovaného letáku jest sprostý lhář a nactiutrhač
osoby pana Adámka, křesť. sociálního kandidáta.
„Neboť pan Adámek nestál dne 29. května t. r. před
krajským soudem v Jičíně; jako něm ve zmíně
ném letáku na prvním rnístě' hanebně lháno, nýbrž
konal schůze na Habersku a Chotěbořsku a já sám
jsem v jeho přítomnosti celý den trval. Přál bych
si, by onen prolhaný pisatel se přihlásil a mě po
hnal k soudu, kde bych mu vše dokázal. Věru,
stranníci agrární čistými zbraněmi bojují! — Jo
sef Satorie, rolník a starosta v Sirákovicích, okr.
Habry. .

Humpolec. V minulých dnech 'omyto a oči
štěno bylo krásné fresko P. S. Noseckého z r.
17TT,nalézající se na kopuli chrámu děkanského.
Umělecké dílo podařilo se zbaviti všech nátěrů z
dob rozličných od nepovolaných restaurátorů tak,
že se zaskvělo v původní své kráse. Omýváním
freska pověřen byl ak. malíř J. Filip z Prahy za
stálé účasti a odborného dohledu c. k. konservá
tora B. Dvořáka z Pardubic.

Častolovice. V pondělí svatodušní svolal dp.
Novotný, kandidát strany křesť. sociální schůzí
voličů do Besedy v Častolovicích. Schůze velmi
četně byla navštívena stoupenci našimi a zúčast
nil se jí také kandidát za stranu státoprávně po
krokovou, učitel Hošek z Vamberka, kterému na
jeho schůzi nikdo se nedostavil a později celá
řada národních socialistů s redaktorem Niklem z
Prahy v čele. Dp. Novotný za napiaté pozornosti
i protivníků vyložil program strany křesť. sociál
ní, načež přihlásil se ke slovu p. Hošek a vykládal
svůj státoprávní program. Rozumí se, že dlejeho
náhledu strana křesť. sociální, kterou své ovšem
chudobné kritice podrobil, nejméně se mu za
mlouvá. Ze školy ovšem by osobně náboženství
nevyhodil, ponechal by tam evangelia a třeba i
Písmo svaté, které stavěl na roveň bájesloví ...
O' tom ovšem, co chce učitelstvo s Volnou myšlen
kou a o čem seusneslo ve svých spolcích, totiž o
vyloučení náboženství ze škol opatrně mičel. Na
top. redaktor Nilf podrobil své kritice řeč pana

kandidáta Novotného, v níž neobyčejně se pose
kal svým panthelsmem a pak výtkou, že prý cÍr
kev hledání pravdy ztěžovala. Taky na řadu při
šel chudák Kolumbus a Galfiei. Dp. Novotný svým
zajímavým způsobem rozebral námitky řečníkovy
jednu za druhou a jejich mělkost přítomným u
kázal. Ke cti příslušníků jiných stran | soc. demo

kratické musíme říci, že chování jejich na schůzí
naší bylo vzorné, Celkový úsudek byl: se zásada
mistrany křesť. sociální musí každý souhlasiti,
což i přítomný redaktor p. Nikl uznal. P. Novotný
svým rozhledem a hlubokým vzděláním je nejzpů
sobilejší kandidát našeho okresu. — Vedle toho
pořádány byly zdařilé schůze v Řibinách, v Česti

sie. Jen v Synkově chovali se agrárníci jako divoši. .

Parník u České Třebové. Volební výsledek:
soc. demokrat Havlena 167 hl., agr. Feltl 90, dr.
Myslivec 65 hl., Ve Lhotce: dr. Myslivec 49 hl.
Feltl 30, Havlena 30.

Česká Třehavá. Volební výsledek: nár. soc.
dr. Šviha 614 hl., soc. dem. Holčček 662, křesť. soc.
Trávníček 86, stát. pokrokář Můller 79.

Velký Ouším u Sójaice. (Něm. vol. okres 128.)
Křesť. soc. Bedř. Oehlinger 165 hl., agr. Ansorge
50, soc. dem. Merkel 58 hl.

Želiv. (Sv. mlssle:) Týden od Božího hodu
Svatodušního až do svátku Nejsv. Trojice Boží na
dlouhou dobu utkví farníkům Želivským v pamě
ti. Za vedení vldp. Františka Blaťáka byla v Že
livě od dpp. Redemptoristů z Prahy konána sv.
missle. Účastenství farníků i přespolních katolí
ků bylo po celý týden neobyčejné. I ve všední
dny na všech kázáních a promluvách byl prostof
ný chrám Páně v Želivě velice četně navštíven a
při zvláštních pobožnostech k Nejsv. Svátosti Ol
tářní a k uctění bl. Panny Merie bylo tolik lidí
v kostele jako o největších svátcích. Zdaru svaté
missie napomáhalo i samo počasí, neboť byl jeden
den krásnější než druhý. Radost a nadšení zářilo
ze všech očí a bylo patrno i na samých vdpp.
missionářích, neboť s pílí neurmdlévající konali po
svátný úkol svůj a svými nadšenými, krásnými
kázáními srdce věřícího lidu přímo povznášeli k
Bohu. Korunou však sv. missie byla slavnost svě
cení a postavení kříže misslonářského. Sešlo se
k této slavnosti, která odbývala se v neděli o
svátku Nejsv. Trojice Boží, tolik lidí z blízka i z
dáli, že o nejčetnějších poutích nebývá ho více v
Želivě. Veliký chrám klášterní nestačil pojmouti
všechny účastníky ve svých prostorách; proto
slavnostní kázání bylo na nádvoří ktášterním.
Průvod se sv. křížem poskytoval pohled, na kte
rý se tak brzy nezapomíná. Nesčetné byly ty řady
mužů a žen, jinochů a panen, jež zá zpěvu zbož
ného zúčastnily se průvodu se sv. křížem, osvěú
čujíce tak veřejně sv. víru a své příslušenství ku
katolické církvi. O zdaru sv. missie nejpádnější
důkaz podává účastenství při sv. přijímání, neboť
v posvátném týdnu tom přistoupilo kn stolu Páně
přes 2000 osob! Lidé se slzami v očích loučili se

s ne: missionáři,které jistě doprovázeti bude modiitta, vděčnost a láska všech. Nechf Bůh jim
odplatí a svým žehnáním při těžkém jejich úkolu
je doprovází.

Z Vojjčchova a něce z I Dnes se, pane
redaktore, pevně držte něčeho, abyste neupadl.
Mne samotného ještě dnes přechází mráz, když
si na to vzpomenu. Bylo to na svátek Nanebe
vstoupení Páně, revisor Zemského svazu pořádal
na Ranné schůzi voličskou a v ní, byv k tomu a
grárníkem, předsedou naší Raiffeisenky vojtě
chovské přiveden, četl levity agrárníkům o je
jich hospodářství. Po schůzi jsme šli dolů do >šen

těchova hrůzu (ale ne redaktor a kandidát posla
nectví, to je jiný Adámek). To bylo hrůza, jak za
čal o pa-pež-ské hie-rar-chii . . . Víte, p. redakto
re, to se ani nedá vypsat, to se musí slyšet a vi
dět. Taky vám, p. redaktore, na tu pa-pež-skou
hie-rar-chii volal Husa a Bílou Horu. Víte, náš
Josef Malínských, vl. Adámků, také »handluje«,
vlastně handloval v gumovém zboží. Z gumy se
dělá ledacos, balonky, pláště a jiné věci. Na to se
p. redaktore, můžete zeptat agrárníka, některého
redaktora, ten Vám dá o tom lepší informaci než
já.

BĚ: sPměšiÉ
elpB Hiu Sadmsě4 PORTk

VŽ
ty
! ři5

jvhreEks



její: kalích amoč,dráhý věž. Znak vítěmtví—
—alošena u.nobou ovětice.Nahořezakon

komposicehlavičkami andíikův. Další
vkrušbu ornamentální výzdoboustyliso wo
chého koniklee. Skizru akarton vypracovalmiste
malířFrant.Urbansvrozenoumudovedností.Sklo

malbu provádí firma vPraze —
4. Volté návrhy. 5. Phirání ořpěvků. Za vní

archseologického sboru + Vovele, v Kutné
dne 14 května 1011. Mons. Karel Vorlíček,

t. č. predseda, MUDr. Em. Jůger, t. č. jednatel.
m——

Různé zprávy.
Neochvějná opora židovstva. Při posudku če

skožidovského kalendáře napsal dne 19. října 1910
Čas: »Velice dobře karakterisuje muže toho (prv-.
ního redaktora K. Fischera) V. Rakous ve vzpo
mlínkách na něho slovy: »>Prosvé assimilační zá
měry Karel Fischer nejraději vyhledával pomoc
u vlivných osob. Jeho četné styky s nejpřednější
mi jmény české literatury prokázaly českožidov
skému hnutí velké a trvalé služby.« Tak tomu sku
tečně bylo, takové byly počátky. Fischer sám byl
politickým smýšlením Staročech, proto většinu
prvých svých spolupracovníků získával mezi Sta
ročechy. Ale protože vlivnou osobou byl na př. i
Barák, stál také o jeho jméno, ač bylo radikálně
mladočeské. Souběžně s tímto hledáním jmen, byť
neměla nic ideově společného s hnutím česko-ži
dovským, objevovala se jistá jména českých židů
v kalendáři, po nichž dnes marně pátráte, ač nosi
telé jejich nevymřeli. Byly to osoby (Scharf,
Žalud, Arnstein), které také >nejraději vyhledávaly
pomoc u vlivných osob.« Přišly bouře pražské v
listopadu 1897 a Hilsneriáda 1899, a hledání vliv
ných osob skončilo sklamáním a velikým bankro
tem. Na obou stranách: z těch vlivných osob kře
sťanských nikdo nevydal slova na obranu židů.
Tím si také tábor starých přátel Fischerových
musil bolestně uvědomit, že s vyhledáváním vliv
ných osob je konec a že hnutí musí hledat a mít
přátele v osobách takových, které mají určité zá
sady, třebas ne okamžitý vliv, a které těchto zá
sad nezaprou ani v době kamenování. Jinak ře
čeno: Kdežto kruh Fischerův neodvážil se vyhle
dávat osoby v národě neoblíbené, dnešní kruh če
skožidovský tíhne k ideovému hledání a svazuje
se s osobami jen pokrokovými; a jestliže mnozí
spolupracovníci staří zbyli v kalendáři, zbyli jen
z úctyhodné tradice«. Ano, jen osoby určitých zá
sad, naprosto spolehlivé, pokrokářské! Těmi jsou
masarykovci, kteří se plazí i před německo-židov
skými sionisty a kteří se bojí potepati i nikři
klavější výstřelky židovských lidí, odsuzované
samým židovským >Rozvojem<!Masarykova stra
na jediným náprosto spolehlivým štítem židov
stva všeho — i nečeskéhol Proto také ve 24. vo
lebním okrese židé viděli v dru. Drtinovi svoji nej
lepší, nejspolehlivější oporu. Ta by je nezklamala,
i kdyby znovu začali všichni němčiti. Co se na
mluvil Drtina o potřebách živnostnictva! Sliboval
tolik pomáhati, až se znalci živnostenských po
měrů větrným slibům smáli. Ale o poměru židov
ského měšce k strádajícímu Žživnostnictvu Drtina
nic. Nebylo možno rozčiliti nejvěrnější voliče —
židovské občany, kteří zabírají v našich městech
jednu posici za druhou. A přece Drtina sám nejlé
pe ví, že se nedá otázka židovská luštit ani líbez
nými poklonami ani strohým nespravedlivým se
mitismem, nýbrž pověděním plné pravdy a uká
záním cesty, kterou jest nutno vybřísti ze sociál
ní krise. Sociální demokraté sice tolik židům pře
ce nepochlebují, ale jsou ještě obratnější. Na př.
soc. dem. redaktor >Arbeiter-Zeitungu« Austerlitz,
který kandiduje ve vídeňské čtvrti Leopoldově,
vydal své volební provolání k židům v řeči he
brejské. (Ovšem k českým voličírm nevydá žád
ného provolání českého.) Masarykovci ovšem je
ště na takový velice praktický nápad nepřišli; za
to však hleděli se židům zalíbiti odporučováním
germanisačního Jiidisches Schul-Vereinu a rekla
mou věnovanou židovské pražské synagoze, ja
kož i německé »Talmud-Thora-Schule.

Potrestaní agitátořl. Soc. demokraté rozšíři
li v okrese varnsdoriském letáky, ve kterých se
tvrdí, že při poslední doplňovací říšské volbě v
městském okřesu varnsdoriském předseda voleb
ního výboru německého továrník Brass vykoná
val na dělnictvo. protizákonný nátlak a že je
proto proti němu zavedeno trestní vyšetřování,
Brass pro toto nařknutí podal na soc. demokrati
ckého důvěrníka Baie a soudruhy žalobu pro. u
rážku na cti. Bai byl odsouzen do. vězení na tři
dny. Ostatní obvinění Brassa odprosili. Také jed
nalo se o žalobě téhož Brassa na soc. dem. sekre
táře Čermáka, jenž v březnu „vedi volební. akci
soc. demokratickou a nyní kandidoval v okrese te
plickém, pro urážku na cti. Čermák byl odsouzen
k pokutě 700 K, resp. na 7 dní vězení. — V,Černo
vicích zatčen byl protikandidát dra. Mahlera,
Brunner, z Vídně, poňěvadě se,.zjistilo,že. jeho
hlavní agitátoř“Welt. kupovaj, hlasy. Brugner byl

propaštěn,Alehnedpojeho propuštěníbyl zatčen.elt. K- . de + L 5. (.. 25

Prý klorikallemas vyssává. Zisk velkých ží
dovských bank vídeňských stoupl .v letech 1902
až 1910 ze 36 na 70 millonů korun. Kdo tu zaplatí
ty peníze, které plynou do kapes židovských milí
onářů? Křesťanské občanstvo. Apřece prý jest
upírem národů — klerikalismus.Nejsplše asi ten
Židovský! - ,

učitelskéma vedení. Frumarovy >Uč. Noviny« čtou
v čís. 34. bratrskému »Čes, Učiteli« tyto levity:
»Posl. číslo >Čes. Uč.« je zase jednou nasycené zá
štím, zlobou, jedovatostí a nadávkami proti >U.N.c,
což je vždy neklamným znamením, že v organi
saci vře to nespokojeností se správou spolku a
její taktikou. Učitelské Noviny jsou jediným li
stem stavovským, který nespokojenosti členů
ZŮS (zem. ústřední sdružení pokrok, učitelstva)
dává místo. Členové ZŮS vidí boj německých uči
telů v Čechách o hmotnou existenci a přímo olym
pický klid svých vůdců, pojištěných proti rostou
cí hmotné bídě různými: sinekurami v hospodář
ských podnicích učitelských, jimiž zatěžují svá
bedra a ještě více kapsy. Vidí učitelské mnoho
obročnictví a potírají je přirozeně v Učitelských
Novinách. Nesou těžce, jak správa ZÚS poskvrni
la svůj demokratický štít odhlasováním nedemo
kratických stanov banky »Prahy< a jak právo
členů spolku vydobyté krvavými hmotnými obět
mi degradovala na nejskrovnější právo voliti dele
gáty na valné hromady. Posílají Učitelským Novi
nám doklady —dosud neuveřejněné— o tom, jak
hospodářský ústav organisační prostřednictvím
právního zástupce dělá členům téměř přes noc
celá sta nových právních útrat, když ohlašují, že
obrátili se jinam pro sanaci svých bídných hmot
ných poměrů. Není proto divu, když organisova
ným členům ZŮS víří hlavou otázky: Jaké jsou
to poměry, když při úžasné celkové hmotné bídě
učitelské vzmáhá se v organisaci mnohoobročni
ctví? Jaký právní podklad má organisace, když
masy členů jsou připravovány svými předáky o
práva? Jaká je to hospodářská organisace, když
členové hospodářsky nejslabší jsou hospodářsky
využíváni?<

Pokroková detraudace v | Klosterneuburku.
V Klosterneuburku, kde od starosty až do policajta
je všecko přísně pokrokové, zjištěna byla na obci
defraudace 43.296 K. Komisař zemského výboru
dolnorakouského dojel v sobotu do Klosterneu
burku, „aby kontroloval hospodářství obecní až
do rozpuštění obecního zastupitelstva. |,

Dr. Chalupný a realisté. >Čes. Slovo« píše:
»Celá studentská organisace strany pokrokové
žádala od výkonného výboru strany vysvětlení,
co je pravdy na tom, co dr. Chalupný vytýká výk.
výboru. A na to se jí dostalo odpovědi: »Pánové,
to jsou klepy. My vám to vysvětlíme až po vol
bách«. — Jaké asi je to vysvětlení, které nesmělo
býti dáno před volbami? .

Dědictví po spáleném pokrokář. Blíže Stutt
gartu žil krejčí pokrokář. Když zemřel, otevřena
jeho poslední vůle a tam stálo, že chce ohněm po
hřben býti a za universálního dědice že ustanovu
je zamilovaného svého poslance. Týž se ihned u
vázal v dědictví, jež obnášelo 1400 marek. Proč
by je nepřijal? — Za několik dní přihlásila se paní
ve smutku, jako rozvedená manželka a žádala

platil polovic 700 marek. Na to přihlásila se ke
všemu příslušná obec o 400 M, ježto zemřelý právě
tolik chudinské podpory od ní bral — ty se musely
vrátit. O něco později poslalo krematorium (spalo
vací pec) objemný balík na dobirku „v obnosu
288.75 M za spálení mrtvoly. Šťastný dědic-má je
ště z toho dědictví 11.75 M, ale se strachem oče
kává den, kdy mupošta přinese platební roz
kaz na taxy po dědictví. Tak se dědictví po spá
leném seschlo.

Pokrokovi židé a »Volná Myšlenka«. Sami
křesťanům odporučují odstoupení od církve. Na
volnomyšlenkářském sjezdu v Praze byla valná
většina židů, kteří odešli zrovna s tím rabínským
přesvědčením, jaké si na sjezd přinesli. Dr. Lede
rer, veliký pokrokář, sám veřejně řekl, že by to
bylo zapřením rodičů, kdyby odstoupil od svého
vyznání. Pokrokáři Masarykovi jsou evangelický
mi a židovskými církevníky a to tuhými. >Česko
židovský týdenník »>Rozvoj« rozepsal se dne 27.
ledna o poměru svém k lidem bezkonfessijním.
Vyslechněme některé zajímavé vývody s připoje
ním (v závorce) vlastních poznámek! »>Rozvoj«
píše o upadání citu náboženského u židů: »>Bylo
by to přetvářkou, kdybychom tvrdili, že na tento
rozklad díváme se lhostejně, nikoliv, bolí nás to,
třeba bychom sami k bezkonfesijnosti. neměli
daleko. Mizící pevný útvar neposkytuje pohledu
radostného, je to něco podobného jako představa
vymírajícího národa, hasnoucího rodu,
vymírání a umírání... Kotvíme v tom starém
útvaru příliš hluboko, byl to první zdroj, z něhož
pily naše dětské duše, a nemáme-li již více libého
pocitu utišené žízně, zbyl nám přece pocit osvě
žení pro celý život, (Zdaž však přejí židé pokoje a
duševního osvěžení lidem konfesse katolické? Sa
mi, vzpomínají s tklivou elegií na dětské ideály
náboženské, ale křesťanským mladíkům podstrká

biskupům, farářům, jako by naše náboženství bylo
botovým hrozným jedem. A přece i racionalisté
souhlasnětvrdí,že vírakatohoká-jestdalekodo
konalejší než rabínská.) Rozumúám „může tisíc
kráte říci: vzdejte se těch přežitků,-pro-něž tak
mnoho (!?) trpíte, ale cit tomu brání, nemůšeme
se zpronevěřiti svému dětství, rozžehnati se se
všemi vzpomínkami, přervati všecka pouta, zrá
diti staré svazky přátelské a rodinné a hledati ně
co nového, o čem nevíme, co nám dá, zda utiší
naše duše či znova je rozdrásá pochybnostmi a
dissonancemi. (Zato však čeští pokřtění sluhové
židovstva dovedou zpracovati křesťanskou mlá
dež tak, že se tato přímo do očí chechtá svým
rodičům a dědům pro jejich náboženské vyznání.
Křesťanská mládež se naplňuje bezradným skep
ticismem, plivá na -to, co bylo českým předkům
největší oporou ve velikém soužení — a židé se
do hrsti přitom smějí.) Zvykli jsme (svému užší
mu světu) přespříliš, než abychom se cítili svo
bodnými a šťastnýtni na volném prostranství bez
konfessiinosti, druzí jsou v tomto ohledu ve vět
ší výhodě ... Pro nás bezkonfessijnost není
správným řešením naší krise. Nemůžeme opustiti
těcli, s kterými nás váže tolik vzpomínek na za
šlé boje a překonané útrapy, naše čest nám brání
opustiti tábor napadený a ohrožený. (Trochu mno
ho elegie! Napadá snad katolický tisk tak pepi
cky neurvalým způsobem čistý náboženský cit ži
dovský, jakým jsme napadání my? A jestliže jsme
stíháni za své přesvědčení surovými pošklebky,
pak katolické mládeži nekáže skutečně čest, aby
jizlivce okřikla? Není náš tábor ohrožený?) Naši
souvěrci mají na nás právo, že trpěli i za nás...
Bezkonfessijnost neodpovídá také naší tradicio
nální taktice... Mosaismus.... přísným je toli
ko v jednom ohledu, chce totiž, aby každý poslu
šen byl zákonů své země, smýšlet může jakkoli,
může se rouhati myšlenkami i slovy, ale zákonů
nesmí přece porušovati, i kdyby byly sebe ne
smyslnější. (Proč však právě požidovštělý tisk
tolik horlivě snaží se lháti, že protirozumové jsou
právě zásady církve katolické? Proč se pokouší
o důkazy, že protimyslnost církevní jest jedem

zdánlivým paradoxem třeba se zamysliti; není to
jen ortodoxní (konservativně náboženský) justa
ment, nýbrž hluboká, praktická moudrost, neboť
zamezuje libovůli jednotlivců a umožňujíc kritiku
a agitaci, ke hnutím lidovým, které sbory záko
nodárné donutí ke změnám zákonů přežitých nebo
protimyslných. (Tedy protimyslnost —židovská
odstraňuje protimyslnost jiného druhu! Klín klí
nem se vyráží. A masarykovci na tu nedůslednost
nepoukazuji.) K něčemu tak negativnímu (k nevě
ře), nehotovému a neucelenému není radno se
hlásiti. (Pro gojiiny to však stačí!?) Bezkonfes
sijnost je za dnešních poměrů protestem a nikoliv
programem a proto nechť protestují ti, kteří jsou
k tomu donucení . . . ale u nás třeba více progra
mů, tiché práce, probouzení, uvědomování a to
vše vyžaduje sebezapření, trpělivost a shovíva
vost s těmi, kteří jsou jiného smýšlení a které pře
ce jen chceme pro své snahy získati« — Kdy
však židovské listy napsaly, že jest potřebí i ke
katolíkům snášelivosti? Proč podporují abonová
a tučnými inserty právě ty listy, které proti ná
zoru křesťanskému přímo běsní? A přece jsou židé
živi z peněz lidu křesťanského, z nichž dávají ve
liké procento na podporování Žžurnalistického tu
pení konsumentů. Jen pro židy privilejl Kdy však
kteří židé na veřejné schůzi odsoudili zvrhlé ú
toky protikřesťanské, ač věděli, že takové mon
golské sprostoty vedou k barbarisaci lidu? Uži
tečno, aby každý katolík nad dvojím jazykem ži
dovským vážně se zamyslil. Pak pozná, jakou
bezcharakterní hru s ním vedou placení náhončí
judaismu. Ze všeho vysvítá, jak židé jinému bez
konfesnost přejí, ale sami se drží Talmudu, proto
že ten je udržuje pohromadě. Proč by si jinak ří
kali »židé«, jestliže tvrdí, že ani nejsou zvláštním
národem? Jméno »žid« tedy přijímají jako pří
slušníci positivní církve, náboženské obce. A ty
to židy milují pokrokáři >bezkonfesní« celou duší.

Duez před porotou. Zpronevěry v rozmě
rech tak gigantických jako při likvidaci církevních
statků ve Francii, neudály se doposud v žádné ji
né zemi. Všeobecně se očekávalo, že obnosy z
prodeje církevních statků vyšlé dostoupl při nej
menším milliardy a k všeobecnému úžasu vyka
zují jen několik milionků. Přímo neuvěřitelné je
chování kompetentního soudu, což: vysvítá ze
zprávy podané senátu. Státní zástupcové, kteří
přijímali nepatrné žaloby na každého faráře, zdrá
hali se proti likvidatoru Duezovi zakročiti a bylo
zapotřebí vší energie justičního ministra Brianda,
aby likvidator byl sesazen. Soudy kladly vyšetřo
vání Dueza passivní odpor, něco dosud neslýcha
ného. K žádosti Dučza byla mu přiznána třímě
síční lhůta k dohotovení účtů. Již tehdy bylo vše
obecné přesvědčení, že Duez je podvodníkem, ja
kého slunce dosud nespatřilo. Konečně Duez se
vyjádřil, že ani těch pět mizerných milionů z celé
massy nemůže odvésti, načež teprve byl zatčen.
S velikým finančním závodem >ČreditPoricieře u-.
zavřel prodej domů a zahrad v ceně 60 milionů,
ale z těch nedostalo se státu ani stotiny. Duez dá



le. doznal, že na uplácení francouzského tisku vě
Roval 300.000:franků; tím se stalo, že nejhlavněj
8 listy pařížské ani nehlesly. Dne 12. června, te
dy v pondělí, započalo porotní přelíčení s ním. Ža
loba uvádí 12 mil. franků zpronevěřených peněz,
dále. mnoho padělků v knihách, zpronevěření ve
173.případech, dále v 588 případech.

Když se z květů vše raduje, u věčné trně pra
cují nevidomé dívky v >Útulně slepých dívek,
Praha-Kampa, č. 33.< Navštivte je, zaslzíte. Smí
lujte se!

Všelicos. Nysí i úředně přiznáno, že v Benát
kách řádí cholera. — Milionář And. Carnegie dal
holandské vládě k disposici 500.000 zlatých za pří
činou založení fondu pro záchrance života. — Při
zemětřesení minulý týden v Mexiku zahymulo cel
kem 1300 osob. — V Rusku zatčeno 7 inženýrů a
27 správních úředníků pro zločiny, jichž se dopu
stili v úřadě. — Býv. franc. ministerskému předse
dovi Rouvierovi odepřen arcibiskupem | paříž
ským církevní pohřeb z toho důvodu, poněvadž
za ministerstva Rouvierova projednán a přijat byl
zákon o rozluce církve od státu. — Bierbeckova
banka v Londýně zastavila platy; schodek obná
ší celkem půl 8 milionu marek. Postižení jsou nej
více malí a střední vkladatelé. — Bývalý arcivé
voda Jan Salvator (Jan Orth) ve své závěti s veli
kou rozhodností ustanovil, že nesmíbýti nic k
účelum církve upotřebeno. Při výtržnostech
horníků v Matchuale v Americe bylo 14 osob u
smrceno. — Vzduchoplavec český inženýr Kašpar
za 34 minut (rychlost 90 km za hodinu) přeletěl
z Vysokého Mýta do Pardubic.

Právě zvolení poslanci čeští po volebním bo
ji zahájí mírumilovnou činnost tím, že bez rozdílu
stran složí dary a příspěvky své ve prospěch
Ústřední Matice Školské. Ba dokonce navrhuje se,
aby každý poslanec stal se zakládajícím členem
Ústřední Matice Školské a tak přispěl k sesílení
kmenového jejího jmění a zajistil si trvalou pa
mátku v dějinách našeho nejdůležitějšího obran
ného spolku ečského. Na památku svého zvolení
obdrží diplom zakládajícího členství Ústřední Ma
tice Školské. umělecky provedený, jenž bude za
jisté každému poslanci milou památkou. — Před
kládáme návrh tento českým poslancům k uvá
žení a rychlému uskutečnění.

Z jakých vojáků se skládá turocké
výprava de Albamie. o tomvyprávělidosertéři
ztureckého lešení, makedonštíBulhaři, kteří vtu
reokém šstě a v čerachorské čapce se zjevili v So
fil Vtureckém vojsku vAlbanii vojáky jsouAra

bové, Řeci, Bulhaři, Arméni i cikáni. Turků nejvýše
je 5 procent. Vojáci mají pěknýšat, ale špatnou
stravu. Jich mravní úroveň je nízká. Vojáci věří,še

mezi mi povstalci je mnoho přestrojených
Rusů a to akličuje decha. Křeaťanští vojáci v tu
reckém vojsku bez rozdílu národností dobře se sná

šejí olu, důstojníci netrpí, aby mluvili jinak než
. Je mnoho sp nejvíce meri Řeky a

Bulhary,jimž vdeserci blízkost hranic Bulharska a
Řecka pomáhá. Desertáři, kteří přebíhají k Albán
cům, bratrsky jsou přijati.

© šidovských praktikách při ob
chodu s dobytkem v M. Ostravěsděluje Ostr.
Kraj: »Stížnosti na správu jatek ostravských množí
vo stále. Již častěji ázalo se na různé nepořádky,
které se dějí v to jatkách. Není divu, že po

slední nářky na drahotu majísvůj původ ve správětěchto jatek. Jak se doví jí se tam prapo
divné věci.Polští židé přivezou několik vagonů
bytka na jatky. V neděli a pondělí se obyčejně do

skládá a napájí. V úterý se krmí, při čemž
krmiva dává hojně soli, ale nenapájí se aš ve

středu před trhem. Dobytek vyžízněný napojí se tak,

vypije kus aš na 50 kgvod. úsledkem toho
dle váby cena vyšší. Židé vydělajítak na v»goně600 K.Přívedeli řezník dobytek domů, pozná,

skutečná vába jest o 50 kg menší Dobytek je
následkem náhlého napojení tak zmalátnělý, že ces
tou klesá. Zklamaný řezník nucen jest uskrovniti 06
na váze, aby přišel aspoň na své. Odtud ta drahota,
kterou zaviňují polští židé, jimž ponechána na jat
rách všechna libovůle. Žádáme důrazně, aby se
v této věci učinila náprava.«

| Umělálíhoňpřed2000En
Kaooch"Nlslakých oplorátaů vypraají o Eeypér

starý ických spi vypravují ©
nech, jak dovedně znali chovati drůbež, obzvláště
husí líheň se jim dařila, aniž by k tomu potřebo
vali starých hus k na vejcích. Proto také
měli přebytek drůbeže, Stará líheň nelišila se mnoho
od moderní. Vejce byla v peci v semi vystavěné, po
nenáhlým ohněm zahřívána. Plinius, velký starořím
aký oestovatel, odbaduje počet za rok vylíhlých
kachňátek a housátek v Fgyptě pomocí umělé líhně
na 100 milionů kusů. Slepice nebyly v té době
zoámé, pouze husy a kachny. Husy trořily hlavní
část výživy veškerého tva. Též se vypráví,
že Egypfané vybírali vejce z hofrd divokých ptáků
a tato nechali vylíhnouti v umělých líhních. V celku
bylo drůbežnictví v Egyptě na tehdejší dobu v ne

čejném rozkvětu. —

Vydáváte
zbytečně

peníze,
platíte-li za předmět denní
potřeby 6 haléřů, když jejmůžeteobdržetvlopšíjakosti
jižza5 haléřů.==

MAGGI* kostku

na '/| nejjemnější
hovězí polóvky

a sezzáte, že jo 20 všech

nejlepší!

Estdčsesll 50045958

Nábytek z ohýbaného dřeva,

Židle « obýb. dřeva Křeslu hoapací
v různých.úpra- od... KW
váchod K 370. eM SnPAR

Stojanya věšáky Křeslam 9
z ohýbaného Sedátka na šronbu

dřevaod K 0— od... K12—

a jiné, v nejmodernějším provedení

MB“a < cenách nejlevnějšch “U%
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

=
Proč?

je kněžské náprsenka bez háčků
praktická, pobodlnáa ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsenky této odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u náprs. s háčky nutné.

9. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cepa, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi níská.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zbožím

Hradec Králové, Jiříkova třída. A

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frane
| cogmacu, srémské slivovice jakoži pův. jam
' pamua všech druhů nejjemnějších likérů v cenách

nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
. hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

JF Lanehans
©.ak. dvorní akomor.fotogral

Hradec Králové
(Adalbertinum).

Doporučuje své a dokonalým vkusem prove

dené fotografie kt každé příležitosti.

PE“ Cenymírné. "i

Acetylenový
n aparát©

jest levně na prodej. Týž lz shlédnouti
za pivovarem u vojen. packu v Hradci Král.
Vše bližší sdělí Josef Matátko, vzducho

plavba, t. č. « Hradci Králové.

„E Vklady přes 18,000.000-—

Fillálka v Liberel.

-mÚvěry všeho druhu
Velkoobchod uhlím Vadia a kauce

— Bursovní obchody



=.. ", P,k
' - (| Věkové plocnové |

©. k. dvorní fotograf , Děkujeza přízeňzá- dahu 4 m

JULUSRUSSv HradciKrál. Zam ona hudební nástrojene a: P. T. obecenstvo tuto
dovoluje si tímto oznámiti, že v neztenčené míře i na | | vlastní výroby, nejnovější osvěděenésoustavy, co

předal závod svůj nástupcejeho převede nejpečlivéjipracované,přesaěladící,doporoučí

č renomovanéfirmě StodalzávodavůíPha č Fr Pleskofif : tak světoznáméa vše- U Je
J . F . L ANG H A NS, obecnéobliběsetěšící, v Josefově

která zajisté všem po
e. k. dvornía komornífotograf žadavkůmna ni vze- (dříve IK. J. Saibert.)

: : rtin eným vyhoví. — Tamtéš lze dostati: bub Ikéi malé, é
v Hradci Králové Adalbe um. Sény plně Hhovi turec.činele,basy,čela,maadoliny,kytary,eltery,

bousle, smyčce, pousdra, podbradníky, ladičky a

=—=Vklady na knížky =

We- 4490 m Zubníatelier
zúrokuje | A. M AUD

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě P za rmdcoKrálenéVelké náměstí 151—162 na velké
podsíní.za niž ručí:

: MÉ Plembyvšechdruhů. Umělésaby
L obco Vysokomýtské,2. všichni poplatníci, 3.roservní fond chrapy. C dns plobýn

7 a4.veškeráaktivaspožitolný.-© abyčoné m +Řaačekve

Ord.: 6—1la 2-5.

Pět
POR A l 0m bk)S, 7191910,0.9.019,0.0,010,009,08 1 c.b,0.0,0 | 0,06,

K5.
ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
zato aca V HRADCI KRÁLOVÉ.| zoženn

bal|| | Akciový kapitál K 16,000.000-—. Stav vkladů ca. K 85,500.000-—. | Reservní fondy oa. K 2,400.000-—.

ň Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

AALAA

kM

UVZVPOPL

č Ý Přijimé vklady na běžný účet, vkladní kníšky a pokladn. poukázky oa úrok DE R

8 4 č bře: KAk Jm
Daž důchodkovouplatí ústav sóm. — Vkladní kníškya složní lístky poštovní spořitelny zdarma. Ve

SMENARNA. — BYBSOVNÍI OBCHODY.

Koupě a prodejcennýchpapírů ukládacích,losů,rent, dovis,valat atd. j

: ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho druhu. — Financování podniků »
obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktur a směnek. — Bursovní rozkasy na „7
všechna místa. — Stavebníúvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna koponů. — Inkasso tažených
papírů. — Promessy. — Bpráva cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a sboší. — Seky. — Akkre

07 ditivy. — Bemboursní, daňové a celní úvěry. — Sopčinnost při zakládání nových podalků všeho druhu..
TYC: Skladištěspojenešolouniční snádražím. —Výhodarosxpodice. —Informačníodášlení. —(emeut,

so Pápa, sádra, strojníoleje,potroleja oukr.

: UHELNÁ CENTRÁLA © :
dodává veškeré úraky hl. —Anglický,bolglaký,vostiálský a slezský amthroit. Koksyzlemké a svatatovické. —Brikoty. .— hb

A
r

n

K

Polelen:HradoeKrálové 6. ©a29, Praha č. 4508,Semily č. 21,Turnovč. 27.
Tolegr. adresapro centrálu, jakož 1veškeré filiálky: »Kralobankac.AA
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Majitel: Politieké družstvo tiskové vHradei Králové —Vydavatel asodpovědnýzedaktor Antonín Poobmoa. —Tiskombisk. kaihtiskáray v HradciKrál.



Národnostní poměry vesborech
„ ovangelických

Jako zkažená gramofonová deska ohraptí
do světa ustálená fráze lidí nemyslávých, že prý
katolictví tlumí národnostní cit; prý v národním
ohleda katolík má „přeraženou páteř“, není ná
rodnostaě spolehlivým, slonže „cizí mocnosti.“
Ptejte se takových nemyslících papoušků, jak
-v obleda eacionálním nám může Řím ublížiti,
«eptejte se, zda Vatikán našeptává vídeňským
wolnomyšlenkářům židovským, aby nás národ
nostně utiskovali. Také by vám takový frázista
měl pověděti, zda řvavý Wolf a Schůnerer svým
heslem „Pryč od Říma“ chtěli upevniti půda
české národnosti. Pokrokářský papoušek rozpa
Sitě zmíkne a amad— snad docela začne opravdu
trochu volně přamýšleti, není-li snad zarilým
fanatikem.

Katoliotví prý přeráží páteří My naopak
vidíme, že na př. před něměíoími židy (tedy ci
zinci) chodí se hřbetem velice ohnutým zoela
jiní lidé než katolíci. Zkrátka sebevědomou ná
rodní páteř ohýbá jako rákosku zcela jiná spo
Ječnost než církev katotioká. Těmi hluboce sklo
něnými muži jsou pokrokáři, kteří k vůli tomu,
aby měli horliví židovští stoupenci „Prager
Tagblattu“ radost, snižují a tupí tu českou spo
lečnost, která se hlásí ke katolicismu.

Vidíme, že právě ti mužové, kteří i na ve
řejnosti vystupovali a vystapují jako rozhodní
katolíci, nejupřímněji se starali a starají o ví
deňské Čechy! Jsme svědky nepopěrného ná
rodnostního pohybu mezi Srby Jlužickými. Ta
část Srbů, ktará se hlásí ke katolické víře, da
leko houževnatěji vzdoruje vlnám moře germa“
nisačního než Srbové lutheránští. V krajinách
polských jsou katoličtí kněží v čele obrany ná
rodní. Ve Slezsku bez práce kněžské by živel
česky živořil tak, že by němečtí naoionálové ne
muasili ani jedním uobem naslouchati protestům
a přáním utiskovaných. A oož katoličtí násle
dovníci Strossmayerovi v Chorvatsku? Tam
každý oítí, jak by maďarisace řádila, kdyby
knážstvo s náporem všech sil proti ní nečelilo.
V pruském Slezsku na Ratibořsku přes 60
tito Čechů jest udržováno při vlasteneckém u
vědomění „Katolickými Novinami“, založenými
r. 1893 od kněží. Tento list má 2600 odběra
tel, O družině Sušilově na Moravě,o kněžských
buditelích v Čechách ani nemluvíme. To jsou
věci dávno známé každému průměrnému intel
ligentovi Také tyto řádky mají jiný účel nek
obranu národnostního cítění katolíků specielně
slovanských.

Vizme, jak si úžasně šlapou na jazyk ti,
kteří vidí u katolíka přeraženou národnostní pá
teř! Katolíky naše obviňují z národnostního
chladu a týmž dechem zvedají silný protest proti
národnostnímu fanatismu křest. sooiálů němec
kých. U nás jsou neustálé a z veliké části spra
vedlivé nářky na to, že vídeňští křest. sociá
lové k vůli zachování své národnostní državy
dopouštějíse častých nespravedlností proti české
menšině. Prý pronásledují Čechy někdy ještě
hůře než němečtí radikálové. Je-li tohle prav
dou, pak by bylo největším nesmyslem tvrditi,
že německým katolíkům v národnostním ohledu
přerazil Řím páteř. Vždyť ta páteř proti jiným
národnostem jest přímo ocelová.

Jestliže tudíž Němci svým katolickým vy
znáním pranic nepozbyli na národní pružnosti,
takže až silně přestřelují, proč by měl býti u
spán týmž katoliotvím vlastenecký oit národů
jiných?

Jestliže někde národní sebeobrana ocha

než v příslušnosti ke katolické církvi. Na př.
církev za to také nemohla, že v Praze děly se
při volnomyšlenkářském sjezdě veliké kompli
menty německým židům, kteří při sjezdě tvo
řili většina. Atd.

A všimněme si na drahé straně, jaké jsou
národnostní poměry v církvi evangelické. Po
chlebovalo se dřívo tolik českým ovangelíkům
jako jádru národní sebeobrany. Evangelík za
vlády liberalismu mladočeského měl vlastenectví
velice pohodlné. Vypustil několik frází o Hu
sovi, Žižkovi a Prokopu Velikém; a dobří mla
dočeští vlastenci slzeli hned pohnutím, netážíce
ge, oo konají evangeličtí fanatikové pro vlast
positivního. Jestliže tito sekali do katolíků, to
již stačilo.

A ve skutečnosti ovangeličtíextravlastenci
právě pro své ofrkevní příslušenství byli svírání
velice neomaleností německých souvěrců, tře
baže se k tomu dlouho nechtěli upřímně při
znávati. Příslušnost k církvi evangelické dávala
českým protestantům na rmoe značně tísnívá
pouta. Sbory evangelíků českých tolik připou
tány spolkem Gustava Adolfa k souvěroům za
braničním. A náboženská společnost česká, která

vala tolik peněz od souvěroů německých,
musila býti k nedůtklivým Němoům velice
opatrná. Zvláště tehdy, když pruští pastořípřišli
na slavnost Husovu do Praby konat přehlídku,
bránili protestanté čeští prušácké hosty zuby
nehty.

"Leč pravda nedá se utajiti dlouho, zvláště
když německý skřipec jest stále silněji utaho
ván. A tak zvláště letos ozývají se v evang. li
stech českých stále hlasitější stesky na zpup
nost evangelických velikášů německých proti
souvěrcům českým a polským. V 6. čísle evang.
Husa čteme, že „účastníkům polsko-evangalic
kého sjezdu němčoorský list ovangelický nesty
děl se nadati psích řečníků, kteří do své ná
rodní božnice nasháněli několik desítek ohlu
peného lida.“

Totéž číslo Husa uveřejňuje tyto elegické
řádky:

7Evang sjezd polský v Těšíně konán dne
23. dubna t. r. Útisk, jejž polští evangelioi slez
ští až do nedávna od svých církevních, buď
německých, buď zněmčilých představených tr
pělivě snášeli, přitužen tak, že konečně a při
rozeně vynutil i odpor lidový. Ignorování slo
vanského živlu při volbách do církevních čest
ných úřadů a hodností, persekuce národně smý
Blejícíoh polských duchovních, nepotvrzsní volby
vikáře Michejdy, vypuzení cestujícího kazatele
Sikory ze Slezska, německá vyzývavost při po
slední Gustav Adolfské schůzí Těšínské, usta
novení Němce polsky neumějícího za faráře na
národnostně smíšeném sboru, posléze i laxní
theologie některých němec. duchovních, vše to
způsobilo, že „kalich nalit, až oplýval“, ale ne
medem, nýbrž hořkostí, které polský evang. lid
dal svým sjezdem výraz v trpkých resolacích.
Ačkoliv sjezd byl, jak se říká, Špatně připraven,
takřka improvisován, byv teprve den před sa
mým sjezdem v „Poslu Ewangelickém“ ohlášen,
byl přes to velice četně navštíven. V sále „Ná
rodního domu“ (polské besedy) i na chodbách
tísnilo se přes 2000 lidí, mužů a žen. Všechny
referáty vyzněly v jednomyslné resoluce, jichž
hrot napořád byl obrácen proti g-rmanisujícímu
evang. duchovenstva vůbec a proti slezským
ev. círk. hodnostářům zvláště. Nejvíce proti su
perintendentovi Krzywoňovi a téhož náměstku
Sohmidtovi. Stylisace resoluaí svěděí o hluboké
úotě, jakou evang, lid polský chová Kcírk. úřa
dům o sobě, obraceje se jen proti v jeho (a
všeoh objektivně usuzujících) očích se provini
vším osobnostem. Celý průběh sjezdu dokumen
toval spolu i hluboký cit zbožnosti lidové, Po
zdvihnuto tato hlasu nejen pro polskou národ
nost, alei pro čistou víru. A že obojí jest v ne
bezpečí, dokázaly nejen referáty a resoluce, ale
i ten fakt, že polští evang. faráři národně smý.
šlející a positivně věřící na sjezdu vůbec ne.
byli, nebo aspoň nepromluvili. Bylať ovšem ne
děle k jich farním sídlům je vížící. Myslíme
však, že by byli ani na dni úředním se sjezdu
činně (snad ani trpně) nezúčastnili „pro strach
židovský“, aby jim „biskupské sanhedrin“ nen
valilo na krk disciplinárky, jež dle všeho zna
menají podstatnou část saperintendentní agendy
slezské. Křiví se to v Slezsku a zláme se to
jednou, a nelze polským bratřím nepřáti, aby
se to zkřivené buď narovnalo, nebo zlomilo 00
nejdříve.“

Proti sjezdu evang. Poláků v Těšíně svo
lali němečtí evangelíci z Moravy a Slezska ně
mecký ovang. sjezd do Suchdolu na Moravě na
den 7. května. Tomuto sjezda, obeslanému od zá
stapoů skoro všech něm. evangelických sborů
a. v. předsedal známý zuřivý gormanisátor a
člen panské sněmovny H. Brass, továrník ze
Zábřehu. Dle tohoto si můžeme učiniti jasnou
představu, jakým „evangelicky snášelivým“ du
chem německý sjezd se nesl. Usnesena resoluce,
dle níž se má docfliti rozdělení superintendence
slezsko-moravské na část slovanskou a němec.
kou. K německé by se připojily sbory, které by
se zavázaly místním statutem k německé řeči
úřední a matriční. Rozumí se samo sebou —
dle ustálené prakse Němoů — že rozdělení
značí útisk českých menšin ve sborech, jež bu
dou přičleněny k superintendenci německé. Ba
germanisační lačnost sahá ještě dále. „Vždyť
Němci chtějí ku své superintendenci přičleniti
netoliko sbory ty, v niobž jest vážná většina
Němců, nýbrž i sbory „Němcům příznivé“, totiž
vlastně sbory polské! Známo, že zvláště ve Slez
sku Poláci velice snadno se dávají navnaditi
od Němců proti Čechům. A nyní by tedy dle
přání Brassova polské sbory přijaly německou
úřední a matriční řeč. Divná hra s utiskovanými
menšinami — a tuto hru provádějí právě ti,
kteří by měli dokázati, jak to jejich „čisté ©
vangelium“ dovede uhladiti nacionální hrany
a ostny.

„Hlasy ze Siona“ dne 29. května v pří
čině sjezdu německého píší: „Ostatní jednání

sjezdu týkalo se resolucí polského sjezdu v Tě
šíně a vyjádřilo se v protiresoluoích. Usnesením,
aby Gustav-Adolfskýspoleki na Moravědle ná
rodností se rozdělil, a to co nejdříve, byl tento
sjezd ukončen. Jest důkazem, jak vysoko vlny
německého nacionalismu v Rakousky se dmou.
Jsme opravdu zvědaví, zdali jest ještě nějaký
břeh, při kterém boudounaceny stanouti, aspoň
v evang. círk7i. Bude jím synoda ?“

Z těchto i z jiných zjevů, již dříve vážně
kritisovaných, jest patrno, jaký hlavní účel
Němci v „evangelisaci“ Čechů a jiných Slovanů
by chtěli viděti. Evangelický klerikál německý
zneužívá svéh> církevnictví k nespravedlivé roz
pínavosti germanisace. Přikazuje mu to snad

helvetská konfesse? Nikoliv. A přece ta národ
nostní chamtivost. Proto nechť jen se nehledá
slídivým okem za pomoci drobnohledu klerika
lismus jen u lidí katolicky pokřtěných. Jest kle
rikálů daleko více mezi protestanty. A jako
sama katolická círker nepůsobí „přeražení ná
rodnostní páteře“, zrovna tak nechrání společ
nost cirkve evangelické před nespravedlivým
národnostním šovinismem. Jak fanatický šovini
smus tak poklesnutí národního cítění může se
objeviti v ofrkvi obojí a oba tyto extrémy ne
blabé mají prameny zcela jinde než ve skuteč
ném evangeliu. Ale chtějíli naši odpůrci mlu
viti dále o „páteři přeražené klerikalismem“,
můžeme jim dokázati, že evangalíci obýbali svou
páteř před cizinci daleko ochotněji a Častěji
než katolíci,
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Kostelnípráno
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, sóch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEE MIEULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetnáusnání od vid. dřadů duchov. kdisposici.
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Kulturní jiskry.
Strana často měnčných a odleše

mých přesvědčení. Ještě žádná česká strana
u inteligencí neprováděla takovou skotač vou, ma
popustní hru, jako strana Masarykova. Dle toho, od
kud vícs popularity kynulo, dle toho, kde se dal
provésti sociální neb politický obchod kompromisem,
převlékala kůži, Který intelligent aspoň rochu my
slil, užasl přímo nad tím měnivým biografem a
zvláště nad tím, jak vždycky obratem ruky dovede
so přišivit Masarykova strana u jiných.

Pozoruje-li kdo nynější radikální tažení mass
rykorců proti katolické církvi, sotva by řebl, že
před 22 lety byli ti'éž I dé na námlovách u kanov
nických residencí a katolické šlechty. Dělo se to
sice způsobem nenápadným, ale kdo dovře tehdejší
masarykorské »pluti proti proudu« promyslí, pozná
hned, na které dvéře Masaryk s Herbenem (akali
s vlídnou poklonou. Ještě tenkráts tito obratní 08
kamotéři dobře norěděli, které straně akcie nejvíce
stoupnou; soc. demokracie byla u nás přece jenom
v plénkách. A prot> zatím nejlíp složit poklonu
staročechům a kanovníkům.

»Nárední L'sty« ze dne 12. tohoto měsíce o
tom píší: .

»Čech« vytýkal Masarykovi, že je proti kato
Jicismu, že napeal známoa kuihu o sebevraždě a j.
»Čas« (roč. 1889 str. 147. a náel.) bájí Mawaryka,
že »n kde se nestaví proti náboženství ani proti ka
tolicismu«, naopak dovolává se klasického prý svědka
»Časopisu katolického duchovenstra« roč. 27. str.
288, dovolává se probošta dra Lenze, který prý
praví totéž, co prof. Masaryk, ře prý »bohužel,
mezi naší intel gancí mizí víra a křesťanská osvěta
a šíří se nevěra v míře úžasnéc; že smysl celého
spisu o samovraždě jest, »že totiž modernípossi
mísm a moderní sebsvražedaost jsou výsledkem ne
zbožnosti a Ihostejností k náboženskému přesvěd
čení a proti této Ibostejncsti proť. Masaryk mluví.«
— A táže te dále »Čase: »Ploč nscitoval denun
ciant v >»Čechu: mís o, kde autor (prof Masaryk)
se za to stydí, že v katolickém Rakousku wá kato
lický »Vaterland« 4000 odběratelů a nekřastanská
»Neue Freie Presse« 30,000? Neví tento list nic
o tom, že při »Atbenseu« za hlavní redakce prof.
Musaryka byl spoluredaktorem znamenitý a obecne
vážený učenec katolický pan krnovník Borový ..
— oč we poctivé katolík zlobí, kdyš vynikající



učenec nekatolík o katotéšiů ' mlarl s takorým

nmáním. © jakým o něm mlavívá a píle professor«

úaleduje vrchol všeho a tov »Čase«
utr. 148 roč. 1889. Tam čte se doslovně: Také ne
zapomeneme známého (fakta,jak profesor Masaryk
uznaně spravedlivě posuzuje dobré spisy katolické;

jest na př. obecně zcámo, že p. biskupbrněnský
Baner spis professora Pospíšila poslal —popeši
roveň s recemsíproj. ka. Ato vše neví pi
satel, hájícíprý církor iokou? . . . Ostatně i
proti »Čechu« chceme býti apravedliví. Jame pře
uvědčení, že to, co se teď v jeho sloupcící páchá,
redakce jen z donucení příjímá... Zadostiučiněním
je pro más, že jinélisty katolické, jako »Pražské
Večarní Noviny«, brněnský »Hlas« avídeňský »Va

peland zavjaly vůči nám stanovisko jiné nežli> <.

Koncem dubna a začátkem května r. 1889
konal se ve Vídni katolický sjezd,jemuž »Čase dne
4, května 1889 věnoval ú článek. »Katolicis
muse — »Čase — snílil se jen zvolna a na

mnozePr oggy MěteprveA vůy„kovynikaj XII« (a j to pa
pěže vylíčil Káuobar ?), »dodělává se úspěchů znač
nějších a patrnějších.«

»Čas« uvedl z programového jednání sjezdu:
»Tedď sbírá uvé rozptýlené síly a promyšleně
po-tupuje dle celkového u, čehož dosud v míře
takové nebylo. Tak i vídeňský sjezd katolíků není
než článkem velikého řetězu, jak viděti uš ztoho,
že současně ve Španělích a Portugalsku odbývá ne
podobný sjezd.« ,

Potom probírá »Úas« programovéjednání na
vjezdu a zejména uvádí: » kolský odbor vyslovil
hlavní přání Sjezdu, aby všecky školy nejen národní,
ale i střední a vysoké staly se konfesionálními: ne
jem akademické bohoslužby mají býti obnoreny,ale
všecko vyučování vědám má býti řízeno v duchu ka
tolickém; proto nemají býti ostanovovánínekatoličtí
professoři, filosofie Tomáše Akvinského má míti
svého zvláštního učitele a hlavně má také býti stu
dntatvo katolicky sorganisováno. Při tom šádána
zatím ryze katolická universita v Salopurku. Konečně
má se soustavně pracovati vědecky; obzvláště má
cítkevním dějepásem jednotlivých zemí a celé říše
šířeno býti smýšlení v pravdě katolické. Sjezd tento
žádá i obnovu světského panství papežova a hlavně

ovšem pkonfesionálněškolu.« MotlK tomu jsty: »Mobli byste si my
uleti, že >Čase bylo ktárikátní pořádarky zamítl
rozhořčeně a limine, že píoti nim vzbouřil český
lid do krajnosti a hnal prudkým útokam,jak to umí,
eoti Římu a pspešencům... Ale toto! To jsou u

» « v roce 1889 všechno věci »dispatábi«, či
jak trrdí »vážné projevy«, i ta kopfesionální škola
jest tehd jšímu »Času« pouze »jednostranná starost

o rozamdtě všlájkýí opsěn in , nám ne
amionné nezamlouvás6 dua křes

Jinak »Času« je pochopiteleé: >koufessionální
národní škola šádá sama od sebs konfesionální
semináře učitelské a těmi pak zme při těané nou
vislosti všeho školství bonfessionálnostškol středních
a konečně i vysokých je dána sama sebou.« To
ašecko bylo »Ča:u« pochopitelné.«

Čánek tento zakončil »Čase takto:
»Pravl přátelésvobody apokroku nesmějí však

podoeňova úsah »Sjezdu«, ale musejí bdíti přev opravdovém zanícení pro ideály člověčen
stra neunavně pracovati o mravním a rozamovém
zvelebení svého lidu. Takto nikdy nep ijdnu v odpor
se vznešenými prardami křesťanství. Přálé bychom
vi, abychom v lomloznamení se potkalisestranníky

, — bohužel všsk k tomu, alespoň z toho,
co se u nás děje ve jménu náboženství, velikých na

( nečerpáme«
Když podal kníže L'echtenstein v říšské radě

návrh na školu konfassjní, oož bylovelice důležitou

konservativní akcíproší liberálům, »Čas« 23. března1889 choval se opatrně, jako vychylralý ticho
. Nechtěl s r.zlíti ocet s těmi ataročechy,

kteří byli rozhodnými katol ky. Psal: »Poláci nebu
dou aspoň proti prvnímu čtení, v němž také my
nesbledáváme nic nebezpečného. Lavice zaujímá
v otázce stanovisko fixol idéje, jskoby Hasnerovský

byl posvátoým a nedotsnnteloým.c Tak na
str. 213. A na str. 223.: »Byla velká ciyba libe
rálů, pokládati novou čk.lu za nedotknutelnou a
tak absolutně dobrou, še se nekritisovala a že 6e
její vady loyálně neuznávaly. Nutná reformy prove
dou ledy neliberálové. Obávráme so však, že mnohé
reformy 06 provedou, jež nejsou nutné a k obavě
té řeč knížete Liechtensteina nejed u nám podává

příšinu.« . .
Velikou řeč dra Ed. G égra prot: návrhu

Láechtensteinovo, kterou nyní >Čas< veleb:,tenkráte
tapil a zcela odevudil. Prý způsob Grégrův »připo
míná banální a nejotřepanější řeči vodnatého lib>
ralisma.< Gi:égr prý »se svého českého stanoviska
nevid. v otazoe Bkolské než otázku Liberal'smua kle
rikalismu; proto »rbl ae do boje 8 takovou elomen
tární, uohvac jící vájní. která mu. nedala mysiti
do hloubky s zírati do dálky!

Prot: radikálcíng, liberálovi Alf, Šťastnému
na str. 580 napsal týž »Uasu:
„My nemáme příčiny, abychom ve jménu to

hoto Vašeho liberalismu nenáriděli šlechty.která,

Koro Koko om n iekem, do Pttomné:vdešetv maseh.„Mví
dáleReichtv hajný a pak jeden člen: PR

řeší, čelo jiš P okr: mrážámmes doma
svévolně a úmyslně drášdila.id ke:
rámus, však v-tom již na šňďliznámý štváč
Pe:galt z Mar; Ostravy, který až'sempřijel: uplat:
ňovat kulturu sociálně-demokratickou a-chtél mluvit.
Kád však. sa proti tomu.obradi], svolávatel pak-zjistřv,
še dotyčný voliíem není, nýbrá posvaným štráčem
na rozbitísobůze, neudělii mu slovo, odkázav jej,.
choe-limlarit,. aby srolal si svon.schůzi s zařídil
jak za dobré uzná, Sehůze pak byla ukončena,
T tom mrštil: kterýni surovec z řad nocialistrokých
sklenicí od: piva vší prudkostí na. místo, kde stál

Bas Kadlčák, kterémuž letěla sklenice těsně
hlavy, ld však chybila a- narazila vší cilou dostěny. Rozlétiy.se střepy-2: jeden. a.nich. zranál:klid

ného jednoho občana a. jej okrravd na hlavě Jako
na. povel počali nyní eocialistá metat aklénicomi a
mranili pět účastníků. všechny do čele. Povstala
hrozná vřava neutuchající, objevila ze na. všech.

stranáchřineucí:krev azdálo se: še vtomběsnění
i lidské šivoty padnou surovými rozbíječí: schůze..
Poslensc Kadlčák stál uprostřed: rozlíveného daru:
úplně sám, jako žulový sloupničím- nechráně», vydán
na pospas surovosti lidské, neztratilvšak ni'tu ducha
přítomnost, postavil se před: štváče Pergelta a.
vlastním životem bo chnánil. Zadržel lid; aby ni
čemníci mohli hledat záchranu v útku. Na útěku:
ještě jeden. z těch surovců neměl: lidské krre dostí
a mrštil aklenicí zokna prudce-do zástopu. Ž.venka.
metali socialisté a. jich spojenci až 2 kg tělké ka
meny do účastníků. Jeden z těchto dokumentů.
agrárně-pokrokové-socialistické kultury uschován. je

letěla stakovouprudkostí,že kdybyjej zasáhla
m-oho nescházelo), bylá by jej okamžitě usmetiša.

Odpol-dat schůzi poslanecKadičák odvolal, jelikož
nebylo lze račíti za to, že by nebylo došlo ještě
k větší arážce, kterouž by tentokráte oprava ně
kteří zaplatili životem, poněradšsoeiáluě sgrárně po

krokové klika. smlouvalakM neví násiší. Tekovon

agrární snad vcelémkrálovstvíČeskémne

Dr. Ant Podlaha: SvašéhoVáciavahrob

knmisi Cyrillo-Method. knihkupectví | Oustava
Erancla, Melanttichova ul. L Cena K 1.20,poštou
K L3. — S pozorností a zájmempovšechným
prozkoumán byl ve dnech nedávno minulých
hrob českého knížete svatého Václava vpamátné
kapli sv.Václavské při chrámu SV. Víta na hradě
pražském. Jestliže — jak v dobré paměti máme —
nález domnělých ostatků Žižkových v Čáslavi na
sebe upoutal, měrou ještě větší rozčeřilonejširší
veřejnost otevření hrobu svatého Václava. Kri
tickým popisem velké této události je tato kniha
našeho učeného dra. Ant. Podlahy. Nejprve autor.
líčí osudy těla světcova a dějiny hrobu jeho. Z.
dřívější úpravy hrobové zbyla posléze chudičká.
výzdoba oltářní, jež ovšem divně kontrastovala
s bohatou uměleckou výzdobou okolních stěn ka
ple sv.-Václavské. | vyskytl se obětavý dobrodi
nec, zvěčnělý probošt metropolitní kapitoly Msgr.
Ant. Hora, jenž věnoval 100.000 K na zřízení. no
vého důstojného oltáře. Nyní došlo k postavení to
hoto oltáře: a to bylo příčinou, že starý oltářbyl
rozbourán a hrob sv. Václava otevřen. Ohledání
hrobu stalo se s největší pietou a vědeckou přes
ností. Z trosek hrobových zejména vyzvednuty
byly součásti domečkovité tumbičky, alověná kra
bička, kterou do hrobu vložil Jan Očko, z Vlašimě
r. 1367, zbytky konsekrační listiny téhož arcibi
skupa, část pečeti jeho a zbytky damaškových lá
tek a pěkná krabička renaissanční. Při dalším usi
lovném pátrání nalezena jest i veliká olověná tru
hla z dob Karla IV., obsahující blínu, jež druhdy
v dotek přišla s kostmi světcovými. Nalezeny i ně
které části kostí mučedníkových — lebka ovšem
chována byla v jiném relikvňáří chrámovém. Zná
mí odborníci dr. Matiegka a dr. Hnátek ohledali
kosti ty. Nade vši pochybnost bylo zjištěno, že se
jedná o pravé relikvie. našeho SV. knížete. Sličná
knihata těší se velikému odbytu. Zasluhuje toko.
Co nejvíce doporučujeme.

Slovácký poslance Fordiš Juriga ©
vadělání lidu. Enčs WerdišJariga, který Již to
lík sa svůj slovácký lid zkusil, stará se horlivě o
ujařmené bratry dále. Dne U.června proslovil v de
batě o rozpočtu uherského minirterstva osvěty řeč,
kterou maďarské listy nazvaly velezrádou; ty ovšem
čenichojí velezrádu všude. Juriga zmínil tenejprve
o nedostatku národních škol, nabeť v Uhrách je do
snd více než 2000 obcí. nemajících nijaké školy, o

špatných platech učitelů (vprežpurnk stolici nádenník vydělá denně 3 koruny, aleučitel mé 2 K
50 h denně!), o stíhání ni'šího alovenského ducho



venstra, o tom, i v Uhrách jest ujařmena
státem. Nato n k odáace národnostní.| Terdí-li

ministr hr. Zichy, še všecka kultura v Uhrách musí ,

z uký Uhenký kecký že má muherský. po
darů, nýbrž ze všech národností dohromady. Pro
Uhry je štěstím, še mojí mnoho národností a tedy
i mnoho národních kultur. Kultura slovenská otvírá
uherskému národu: desta do duševního | světa
140 milionů Slovanů. Ovšem musel by i Maďar u
čiti se jasyku slovenskému, Na to je však příliš
hrdý a řeč lidu pokládá za nízkou Lod sepro po
hodlí pánů nemůže učiti maďarsky; jest povinností
úřadníka, kněze, učitele, aby se přiučil jazyku I'du,
mer. nímž má působiti Za to je od státu placen.
Co Košut, 8:6chenyi, Deák a Ečt- čs uznali za slušné,
a co je J rárodnostním zákoně, aby se kultuře ná
rodnostní dala volnost, to může uznati za dobré i
nynější vlastenec a kdo to ruší, může býti jen de
kadent. V rozpočtu ministerstva osvěty není ani ha
líře na seznamování občanstva s +ulturami domá
cích národností. Ministr měl by se se svého stano
viska povznésti na širokou úroveň všeobecné zemské
kultury, měl by starati se o kultury všech tu žijí
cích národů a dbáti, aby 63 dítě vychovávalo v ma
teřském jazyku. Ať slovenaká, rumunská neb ruská
řeč, každá má tkovou kulturní cenu, jako ma
darština. Maďar, eprsvedlivý doma k Slovanům, byl
by jako obchodník přátelsky vítán u Č chů i na
Balkáně a také v Bosně by se změnily názory na
Maďary. O sblížení mezi Slováky a Maďary nemůže
býti ani řeči, dokud se nedovoloje, aby se slovenské
dítě naučilo alovensky číst, psát a počítat. Dokud
se na slovensky mluvící dítě ve škole zdvihá hůl a
křičí se na ně Mit povedáltál m“gint!, musím na
takového uč tele hleděti jako na kultorního barbara
a ne jako na šiřitele osvěty. Ale ani všem národ
nostem se v Uhrách neměří stejně, Jsau národnosti
prvého, drahého a třetího řádu. Němčina je obli
gátním předmětem ve všech školách; i Rumuni mají
své střední školy a ns unirersitě je stolice rumun
ského jazyka a literatury. Podobně Srbové. Jen Slo
váci nemají sni jediné střední školy, ani na jediné
střední školo se nevyučoje slovenskému jazyku a 0
všem také ne na universitě, »Když jsem minul: žá
dal pro Sloráky gymnasinm, volalo ee: Šibenic je
vémtřebaa ne škol! Násje v Uhráchdesetkrát
tolik jako Srbů a naše slovenská ře“ má takovou
kulturní hodnotu, jako rumuaská ale prosím jen,
abychom měli aspoň tolik práva, jak? jiné národ
nosti. Žádám ministra, aby nám Slorákům dal rovné

„právo s Rumuny a S:by, aby námp skytl nejprostší

ky kulturníh> života Slovenský lid, uvedenýuvětla osvěty, bude rád spolupůsobiti pro blaho
a velikost politického národa uherského.c
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ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ :
ZÚROKUJE VKLADY
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Najednou chtěli pomoci živnostaictvu.
Kdo? Inu oddaní sluhové soc. demokracie, tedy
toho tábora, který usiluje o zničení živnosten
ského stavu. Uvažte, professořimasarykovětí prý
zvelebí živnostnictvo! Začali se o živnostníky
starati jen potud, pokud toho potřebovali k na
býti mandátu ©„Národ“ o těch slibech masary
kovských dne 10 t. m. napsal: „Dne 3. června
napsala táborská „Jiskra“ o tamějším kandidá
tovi své strany p. dr. Matouškovi, o jehož účasti
na hnutí živnostenském nebo iakékoliv práci
pro stav živnostenský dosud přece nikdo ne
slyšel. „Takový zkušený soudce, který se hodně
zabýval zvláště vašimi věcmi živnostenskými,
jako dr. Matoušek, dovede zastávati právo i
dříve, než bylo někomu ublíženo ——“Jest to
kumětýř, ten pan dr. Matoušek, ne? A téhož
dne napsal opět „Čas“ o prof. Drtinovi, že dnes
ovládá živnostenskou otázku tak dokonale, jako
málokterý drahý poslanec a uvedl pak „aspoň
-částečnou ukázku z jeho výkladů“. Pan prof.
Drtina chce „všude“ zřizovati odborné školy, ve
„všech“ městech musea. To by to vypadalo
v praxi! Byly by to karikatury škol, musel, bez
subvence, bez kvalifikovaných sil, bez finaně
ního základu. Pan prof. Drtina nemá patrně ani
tušení o tom jak musí se hověti potřeběodbor
ného vyučování. Dále hornje pan profesor pro
přeměnunynějších společenstev ve společenstva
odborná, nevěda patrně vůbec ničeho o $$ 106.
a násl. živnost. řádu, podle něhož mají spole
„čenstva odborná býti pravidlem, jakož i o tom,
že příslušná činnost organisační již jest v plném
proudu. Značně prospéje živnostniotvu zřízení
živp. rad okresních, jichž zřízení však nebade
asi v dohledné době možné, ale mohlo by se
přikročiti ke zřízení zvláštních oddělených živn.
referátů při okresních hejtmanstvích. Pan pro
-fessor nem4í ani potuchy o $$ 130. c a 130 i

živn. řádu, a také neví ničeho o tom, že rady
+$ynostenské. při ihasnígásů h politickýc
"y -Čechýgh z Willkédásti, na'diipravě vesm

Ezeny jou,atr ve-sm „i živa žá
však jsou potířehu, liw-g'pravidla svět

vinou, doposud institucí nehybnou. Také rozdíl
mezi tak zvanou říšskou radou živnostenskou
(poradním sborem ministerstva obchodu) a zem
skou živnostanskou radou, projelsdevanoujakožto
samosprávnou institucí zemsxou, nezdá se býti
p. profesoru jasným. Požšdavek zřízení samo
statných komor „živnostenských“ (snad řemesl
nických ?) vzat z dřívějšího programu alpských
klerikálů a německých křesťanských sociálů, a
odporuje programu české strany pokrokové
(dřívelidové),a společenstevním i českým zájmům
vůbec. Velmi lákavě a velmi nejasně chce prof.
Drtina „stanoviti pro živnostniotvo zákonné exi
stenční minimum 2000 K!“ Tu by bylo třeba sku
tečně ujasnění, jde-li o demagogické heslo či
vážnou věc, a v druhém případě bylo by nutno
seznati detaily provedení. A tak to jde dále!“

Podvodná statistika soe. demokratická.
Zase nový doklad, jakým švindléřským způsobem
soc. demokraté chtějí zvyšovati ve veřejnosti
svoji reputaci! Ve výroční zprávě svazu dělni
ctva pro chemický a papírnický průmysl (za r.
1910 ve Verbands-Zeitango) udává se ke dni
31. prosince 1909 počet členstva na 15.187. Ale
v jiné statistice, zpracované na základě radých
údajů oznámeno jest k témuž dni 18.780 členů.
K tomu všemu officielní zpráva tohoto svazu,
vydaná ve formě brožury roku předešlého, k té
muž dni vykazuje počet 18.130. Tedy se zde
údaje rozcházejí o 3543 a 2943 členů. Ovšem
Verbands Zeitung tvrdí, že číslo 15.187 jest je
dině správné; praví, že český sekretariát v če.
chách od r. 1906-7 „udával o několik tisíc členů
více.“ Ale i toto tvrzení jest Švindiem z nouze.
Vždyť přece česká část svazu dle officielní
zprávy představenstva svazu měla vůbeo 31.
prosince 1909 pouze 3494 členů. Srovnáním ci
fer vysvitne, že nebylo možno udati počet o ně
kolik tisíc (!!) větší. Proč však najednou soc.
demokraté stlačili ten počet, který sami dříve
udali? Proto, poněvadž roku 1910 jim ubyla
třetina členstva. Roku 1907 čítal svaz 20.007
členů. Dne 31. prosince 1910 však pouze 12.971.
Aby tedy úbytek tolik nekřičel, aby se zdál
menší, pokusili se soc. démokraté cifru z roku
1909 učiniti menší. Dle toho můžeme souditi,
jak jsou statistiky rudého štábu vůbec věro
hodné.

Rudý o otázec -Šivnostenské.
Pověstný, dokumentární Erfurtský program soc.
demokracie praví:

„Udržování malé živnosti vede k takovému
úpadku, k takové bídě, že nastává otázka,
máme-li vůbec právo, zadržeti záhubu malé
živnosti. Přivésti řemeslo a malorolnickou živnost
opět k rozkvětu, jest ve století páry a elektřiny
nemožno. Stav selský a řemeslnický byly od
jakživa nejsilnější podporou soukromého vlast
nictví. Proto všichni, kdo mají na tomto zájem,
nechtějí věřiti že by tyto podpory byly shnily
a že by se rozpadaly. Všechno mastičkářství,
které chce pomoci malorolnictvu a živnostnictvu,
všecky ty prostředky, zachrániti stav selský a
řemeslnický, jsou buď neužitečné nebo škodlivé

loterii; několik málo lidí vyhraje, kdežto většina
prohrává. Pokládal-li by se ohuďas proto, že má
loterní los, bohatým, byl by považován za blázna.
Ale až příliš mnozí maloživnostníci a rolníci po
dobají se tomuto bláhovému chuďasn. Hospo
dářský vývoj (zničení středních stavů) nemůže
nikdo zastaviti. Zánik soukromého majetku jest
jen otázkou času. Dostaví se jistě. Malovýroba
propadla neodvratně záhubě. Sociální demokracie
činí možným, aby řemeslníci a rolníci stali se
alespoň dělníky velkovýroby. Zájmy proletářstva
a zájmy stavů občanských jsou přílišprotichůdny,
než aby bylo lze sloučiti politické snahy obou
těchto tříd na delší dobu. Sociální demokracie
nemá důvodu, proč by se vzpírala zatlačování
malé živnosti velkovýrobou. Všecky pokusy. za
držeti úpadek malorolníků a maloživnostníků,
musí ztroskotati, mohou, pokud vůbec účinkují,
toliko škoditi, nikoli prospěti. Slibovati řemesl
níkům a rolníkům opatření, jimiž by živnosti
jejich staly se sohkopnyživota, znamená buditi
v nich illose, jež se nemohou nikdy uskutečniti.

Pomáhati řemesiníkům a rolníkům jako
výrobcům tím, že se zachovávají jejich zasta
ralé způsoby výroby, to odporuje hospodářskému
vývoji, i nelze toho provésti Povznesení malých
živností není čím dále tím více ničím jiným než
pouhým šálením. Sociální demokracie nemůže
se zasazovati o udržení malé živnosti“

Soc. demokraté mluví tolik rádi o pokroku
a volném myšlení! Zatím však drží se jako vr
tošiví starci ztrnule Erfurtského programu posud,
ačkoli na vlastní“oči stále jasněji vidí, že the
orie Marxovy skutečný vývoj sociálních udásostí
usvědčaje z velikých omylů. Sem tam někde se
ozve v rudých řadách nespokojenec, který nechce
býti hluchý a slepý. A kde toho vyžaduje dobrý

HM

padu soc. demokraté svůj program zrazují.
ito však officielním jejich koranem zůstává Er
furtský program dále. Pyšná soc. demokracie
česká, debatující tolik o pokroku a vývoji, posud
vyznává ztrnuléa nesprávné článzy Erfuriského
programu aniž byrázně se přiblásila k zásadám
rudého revisionisty Bernsteina ©A tak sociálně
demokratické rudé zásady o potlačení malého
živnostniotva posud trvají. Není to tedy pytla
čením v cizím revíru, jestliže obytají soc. de
mokraté na lep živnostníky ? Ještě r. 1907 Právo
Lidu napsalo: „Běží-li maložvnostníkům o Za
chování svého stavu, pa< jim není žádné po
moci, nebude však také pro lidstvo žádná škoda,
přestanou-li jako stav existovati“ Bývalý před
seda poslaneckého klubu socialistického Němec
navrhl r. 1910 na sjezdu odborových sociálně
demokratických organisací resoluci proti živ
nostnictvu, pro vyvlastnění jejich.

Ovšem před volbami jsou soc. demokraté
k živnostniotvu vždycky o maoho přívětivější.
Chytají hlasy, kde se dá a slibují každému —
i rolnictvu.

Óhcefe = výoiněsei
Vyšádejte si ilmed vsory pámských látek
knahlédnutí.(Zvláštěosorlátky»Palměra«)lod fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Premí český uasklalelský udood | soubonného so.

sos sal. r. 1876.

Školský obzor.
Na c k. gymnasim v Hradel Král.

bude zápis do I. (řídy před prázdninami dne 6.
července od 9—10 hodin a dne 7. července t. r.
od 8—9 hod. ráno. Hned na to budou se konati
přijímací zkoušky.

Přijímací ukoušky do prvé třídy
e. k. gymnasia v Něm. Brodé konatise bu
dou před prázdn nami dne 6. července a po prázd
ninách dne 16. září 1911. Od 8—9 hodin bude
zápis, k němuž -dostaví ee žáci v průrodu svých
rodičů neb jich zástup.ů a předloží křestní (rodný)

list a fokrentační vysvědčení z „ooo OUv němž zapsány j známky z..oáboženství,
mluvnice a počáh. Potom podrobí se zkoušce pí
semné, pak — .pokul. toho bade třeba — též ústní.
Ředitelství c. k- gymoasia "Něm. Brodě, dne 9.
čerrna 1911.

Katelici ve-pojemých Státech, abysi
zajistili katolické vychování svých dítek, vydržojí si
5000 škol svým nákladam, na něž platí ročně o
krouhlé 35 milionů dollarů. Mimo to vydršují ještě
225' kolejí "1<996-uirmdemií;-bde-s0-destácá dítkám
katolickým vyšíbho wsdělání, -Na to stát nepřispívá
nie, ač.ed. katolíků. daně oa..š<oly.bere. A byloby
upravedlivo, aby přispíval. Bylo již o tom častěji
jednáno, ale žádáno, aby katolíci potom podrobili
svoje školy dozoru — a jak ten obyčejně dopadá,
bylo ve všech evropských státech už prakticky zná
sorněno, tak že katolíc na to s dobrým svědomím
přistoupiti nemohou Kromě toho by dozorci byli
třebas i úhlavní nepřstelé katolíků. Proto arc:bískup
Messmer z Milwaukeau podátá rávrh te.to: »My
jeme si ty školy bez pomoci státu založili, my je
bez státu vydržujeme; my jsme je bez p moci státní
přivedli na přítomný vysoký stupeň dokonalosti a
s pomocí Boží doufáme v tomt> vznešeném d:le po
kračovati teké beze státu. Ale spravedlivo jest za
jisté, co žádám, Abychom totiž my katolíci nemusili
plauti dvakrát víc, než jin“, j dnou na státní školy
a podruhé na vlastní školy, protože státní školy na
šemu účeli nevyhovují; ať stát naše děti podrobí
zkouškám, a kdy: shledá, že naše práce je taková,
jak stát požaduje, totiž, že děti umějí, co státní
školoí úřady nařizují, pak jménem spravedlnosti
žádám, ať stát našim školám zaplatí spravedlivoa
odměnu za vyučení těchto dětí! A nebude li naše
práce uspokojivá, pak žádné odměny na státu žádati
nebudeme.«

„SO

Pan Gnuyot, rodilý Francouz.
— zahájí —

kursy jazyka francouzského
v Hradoi Králové

jednou týdně v lycen. — Metboda vyučovací bude
konrersační. — Účastniti se mohou páni i dámy.

Honorář K 6— měsíčně.

mínekbude jeosme anglickýobu zahájen
rodilým Angličanem.

Zápis dnešním dnem počínaje u p. knihkupce
Tolmana.

Za stejných
v stejnou



Velkozávod krej=
čovský pro pány

zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a fran

Král :: | COuzskýchvzorů.3 A 0DChod S0UKONÍCKÝ: zyorut krejčí v Hradci
ooo 0600 O0606000600
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IgnáceV,Neškudasm | JENB Horák,

(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P. J. Eoškudiy, faráře vo Yýprachtieleh)

fl doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní |;

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

0.1 8 rm
PRVNÍ ČESKÁ

VZÁJEMNÁ

POJIŠŤOVNA
sal. -. 1807.

Lyravak
ŽIVOTNÍ

POJIŠŤOVNA

lác
KamesnířeProh, SDŘÍCRÍBL,ponton:

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
račiti veškeré kostelní nádoby a
nášínía to: mou-:rance,kalichy
cibáře, nádobky, alénky, pacifikály,

svícny, lampyK ditelnice, Kroponkyatd. své v výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intencí a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na n
kázku franko bes závsznosti koupě
Vše se posílá posvěcené. Prdos ruční

Shled veškorýchslatých a stříbrných klenotů, jako : řetězů.
madonek, kříšků, prstýnků,náramků atd. :: Metářské
protony, tab Vy,jídelní mášiní zestříbra pravého

i čínakého vždy na skladě.

Steré vlato, stříbro a drahokamy kupuje ua nejv Šší ceny

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

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

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílé na požádání vždy

dle roční saisony kolliekci
nejmovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XCE3683XCB3XBOBX663X
Dřlve než koupíte

zahrad. železnýnábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vrata
stavte se u jedí

ného výrobce :

U Plocka v Hradci Král,
(Pětidomí).

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslol, paramenlů:
prádla, praporů. příkrovů, koberců a;
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího|
sávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele |

Jossfa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

X683
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k výběru franko.
Bez velkoměstské rošie ve vlastních dílnách a

pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 20%, neš všade jinde.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.
a“ 3

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho=
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šolozných
náhrobních křížů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím 8e na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

OMP>Závod založen r. 1898. "Ig

OU dl

VARHANY.
elektro-pneumat., poeumat. mechacické. jen
nejdokonalejší soustavy. a
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HARMONÍ důkladněz oejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
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Bohumil Paštika,
v Staré Boleslavi.

Rozpočty a návrhy Nejlepší odporučení.
zdarma a franko. ji | Žáraka pětiletá
Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším sacho
valým varhanám mecban. co nejjednodušeji a levně.
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čeob. úvěrní společnost,
„šapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady mnaknížky
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strojní kamenoprůmysl
v Újezdě Podhorzím.

Otěnému obecenstvu doporučuje

Jan Metelka
v Hradoi Král.

proti Grandhotelu č. 80.

Ryze český odbornzávod.
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Po druhé srážce.
Prý se voličstvo stále více uvědomuj“, národ

projevuje své tužby, svoji politickou vyspělost
volbami; voličstvo prý posílá do Vídně své zá
stupce po zdravém, samostatném uvážení. Tak
by to sice mělo býti. Ale jaká jest skutečnost ?
Intriky, terror, šalba a uplácení hraly nyní (za
všeobecného hlasovacího práva!!) ještě důraznější
roli než r. 1907. Tenkráte strany ohledávaly své
tvrze. A po seznání válečného terénu vrhaly 80
nyní se sbraní nejzákeřnější do míst těch. kd:
cítily proti sobě silnou oposici, kde voliči od
važovali se míti jiné politické přesvědčení Nej
divěji v tom výbojném směru počínala si strana
agráraf. Nyní již se nemusíme posmívati volbám
maďarssým, protože zpupné násilí a šálení sla
vilo u nás příšerné -orgie — a bobažel na ven
kové ve větší míře než v městech. Jestliže o
výsledku voleb rozhodují jak ve Francii tak
v Americe peníze, uplatnil i a nás při ny
nější volební kampani kapitalismos své služby
též měrou svrchovanou © Patrno tedy, že národ
aspoň vwtom směru „pokračuje“ čile v násle
dování národů větších, „pokrokovějších“

A žádná strana nevrazila tolik peněz do
volebního zápasu jako agrární; žádná nedovedla
lesklým kovem měniti rázem „přesvědčení“ ši
rých davů jako agrárníci. Ta dobře znala sku
tečnou sílu toho uvědomění; věděla, že peníze
pomohou i tam, kde se mluvilo hodně hlasitě o
špatném hospodaření agrárních velikášů, o sub
vencování bohatých zemanů, o zneužívání vše
národních podniků k účelům agrárně-politickým.
Své slabiny prozradi'a agrární strana v úžasných
rysech, při samém volebním ruchu sami její bý
valí předáci pověděli tolik drsné pravdy o
agrárním vedení! Ale to nevadilo. Trhliny, které
agrární koráb v boji utržil, ucpávaly 8e celou
spoustou potištěného papíru, běhalo se od obalupy
k ohalupě, vychvalováno a slibováno všemožné,
moalenínové líčeni jako synové slunečního světla.
Kortešové a kolportéři vtírali se všude ae vším
úsilím jako židovští ranečkáři. A hlavní nejjedo
vatější pumy vystřeleny v poslední chvíli, kdy
již nebylo možno ještě před volbou na ně dáti
žádnou odpověď. Na tento divý taneo vyplýt
vány sumy obrovské. Platilo se na všecky stra
ny s tím bezpečným vědomím, že taková „uvě
domovací akce“ jest i nyní nejpraktičtější, nej
výslednější. Ať již potom obloužení voliči nadá
vají, jak byli zklamáni! Jen když uloven man
dát! Ten znamená sílu, moc. A i při reptání vo
ličstva mandát rozhoduje na říšské radě zrovna
tak stejně, jako kdyby sí voličstvo libovalo.

Na Moravě dr. Stránský vydal ve svůj o
sobní prospěch heslo: „Všeoko do kompromisu
proti klerikálůmi“ Nár. Listy dne 20. t. m. se
láší: „Proč tedy učinil za podmínku tohoto
kompromisu odvolání kandidatury Komprdovy,
kdyžtě přece tento sociální demokrat je neméně

V Hradci Králové, dne 23. června 1911.

rozhodným protiklerizálním protivníkem jako dr.
Stránský sám ? Proč v ostatalch okresích, v nichž
stojí proti lidovci anebo agrárníku soc demokrat,
zůstavena otázka mandátu rozbodnutí bojem a
osudím, proč právěv okresu Stránského učiněna
výjimka? Proč tu obětován mandát sociálně
demokratický, zásadně protiklerikální, mandátu
oportunisticky (mírně) protiklerikálnímu, man
dátu lidoveckému ? Poněvadž by byl býval zce.a
najisto zvolen s ciální demckrat Komprda, a
jeho odvolán: z okresu dra Stránského muselo
býti kompensováno (n hražsno) ještě obětováním
hlavy lidovce Votruby, který mohl býti zachován
Jednotnému klnbu, který jest nemenším proti
klerikálem než jeho dosavadní sociálně demo
kratický protikandidát. Poněvadž jen za těchto
podmínek mohl býti zachráněn dr. Stránský, a
na drubé straně proti křesťansko-sociálnímu
prolivníku Staněk! To mení žádný kompromi-, to
mení ani kartel, to jz prosté osobní handl o max
dáty, umožněný trojnásobnou zradou, předně
zradou J.dnotného k'ubu obřma národními stra
nami, potom zradou agrárních zásad moravskými
agrárníky a zradou scc. demokratických zásad
moravskými soc. demokraty !"

Ajestliže k takovému bezzásadnímu handlu
o mandáty, k zaprodávání tisícerých hlav volič
stva se rozhodla strana agráruí na Moravě, ne
byly lepší poměry u nás v Čecbách. Agrárníci
pytlačili v cizích revírech, strhovali do své třídní
strany kde koho, i takové bezzemky, jimž hos
podářství agrárhické co nejvíce škodilo. Však
již byli předem smluveni na výboj i odboj s mla
dočechy. Co se spáchalo na Moravě ve velkém,
to prováděli agrárníci v Čechách hlavně drob
nou prací — zkrá:ka jak se dalo. Agitace byla
tak šílená, tak porná, jako by venkov měl býti
spasen mzřkohúwěsou hospodářskou a národní
prací, nýbrž fanatickým lovením mandátů. V do
bě, kdy strana agrární měla zabrané posice u
tvrzavati pilným a svědomitým prováděním
svého tištěného programu, vyplýtvala dlouhý
drahý čas krutými útoky proti odpůrcům a ú
porným sbáněním r ového členstva, sobeckým lo
vením v'cizích vodách. Proto není divu, že v ča
se nejpilnější agitace politické dostavovaly se
úžasné krachy hospodárské v podnicích, spravo
vaných od agrárníků. Není divu také, že v čase
sobeckého politikaření nad shonem agrárních
lovců diet a einekar spráskli ruce sami vážnější
agrárníci. Ale což na tom? Jen když budou
mandáty, poslanecké mandáty! Dávno před vol
bami celý široce založený stroj volební se všemi
kolečky pečlivě byl připraven a namazán k spu
štění. Tak postaráno se vší pílí o zájem —
agrárních jednotlivců. Jak agrárníci dali do slu
žeb této agitace všecky své smysly, jak pro a
gitační tokání tetřev agrární neslyšel křiky a
sváry ve vlastním táboře, patrno z osudu Práš
kova a Zázvorkova.

Bergman odkryl o Zázvorkoví úžasné věci.
Ale agrární štáb místo rychlého zavedení pořád
ku hleděl vší mocí neblahou aféru ututlati, Zá
zvorku hájiti O Práškově řepě začalo se mluviti
dávno před volbami se silným důrazem znovu.
Ale tetřev tokal píseň politickou nerušeně dále.
Zapomněl setak dalece, že ke konečnému jaké
musi pořádku byl okolnostmi přímo donucen
tesrve ve víru volebním. Propukával rozvrat
strany i na místech jiných právě ve volebním
ruchu. Ale jen když si tetřev vytokal hrabivou
agitací nové hlasy. Agrárnímu štábu hoří nad
hlavou střecha, ale přes to vede do svého pří
bytku celé regimenty zmámených zajatců. To
snad má býti politika strany, která počítá na
delší trvání a jež by chtěla pomoci venkovu
trvale? Tak se snad staví třídní politika rolnic
tva na bezpečný, jedině solidní základ? To přece
znamená zmatek největší, to značí zárodek nej
horšího tříštění venkova.

Taková politika se pěstuje výhradně k vůli
okamžitému zaopatření některých potřebných a
šplhavých existencí bez ohledu na to, bude-li
tím trpěti národ. Když po smlouvání punktací
zvítězili mladočeší nad staročechy téměř na celé
čáře, když politická nemluvňata nad tím jásala,
sám vůdce mladočechů dr. Grégr v temné před
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loserty se počítají levně.

tuše velice vážně se zamys'il, Bylo ma toho
štěstí příliš mnoho; věděl, že mladočeská strana
svým triumfem přejímá ne vážnější zodpovědnost
a že mnozí zvolení nemají dostatečné kvalifi
kace k obrovské práci, která na n) čeká A
přece teckráte celkem zvoleni mužo.é ideálnější,
bystřejší než nyní ve straně agrární.

Agrárníci však jásají — jako děti sedící
nad sopkou. Právě za zády těch agrárníků,
kteří zvítězili, přetvořují se Bergmanovy „Loun
ské Hlasy“ v „Hlas Venkova“. Již od 1. čer
vence začne tak vycházeti nový list, jehož účel
ohlašuje se takto: „Vývojem událostí přestaly
„Lounské Hlasy“ býti krajinským listem a staly
se hledaným orgámem nespokojených českých vemko
vanů, ve všech okresích království českého. Po
přání stoupenců našich z ostatních okresů jsme
nuceni přistoupiti ku změně listu, nejen pokud
se úpravy a obsabu týče, nýbrž i pokud se týče
jeho jména.“

Tedy nad jásající družinou visí ještě bro:
zivěji Damoklův meč než dříve. A k tomu ka
toličtí zemědělci stále více se osvobozují od
agrárního jha přestupováním od agr. ústřední
jednoty ku křesť. soc. svazu.

Nadto agrárníci mají své poslanecké ka
báty pracně sešity z několika kusů různého po
litickébo zbarvení, tak že za své činy nebudou
odpovídati pouze skutečným agrárníkům. Dobrý
politik má věděti, že počet mandátů mí odpo
vídati skutečné síle strany v národě. Není-li
počet mandátů úměrný s příslušným procentem
voličstva strany, jestliže strana shltne mandáty
i v místech, kde většina voličstva náleží jinému
politickému smýšlení, pak nastává trapné sedání
na cizích židlích, pak i třídní polika musí vcházeti
v nezdravé kompromisy s politikou živlů jino
rodých Z toho povstává skokanství, politika
chvilko'é nálady a nutnosti. Costa důsledná se
opouští a — strana Ďyne úbytěmi, protože po
zoruje, jak sami poslanci proti jejímu pr gramu
vážně se proviňují.

Teď sed: agrární poslanci na židlích soc.
demokratických, lidoro-pokrokových, masarykov
ských, nár. sociálních a mladočeskýc:. Jak po
takových úžasných kompromisech uspokojí agrár
níci své voličstvo, jak si při takovém nepřiro
zeném seskupení mohou získati nějaké slávy,
to by neuhodl ani politický kouzelník.

Strana, která u sebe ani část radikálního
pořádku neprovedia, chystá se pořádati celý ven
kov. Strana, v níž jsou trhliny stále zřetelnější
a která právě nyní trpí zlověstnou roztříštěností,
choe podle svých frází učiniti z venkova jednu
rodinu. Jakým způsobem? To možno jenom na
chvíli, jen na zevnější pohled a to — terrorem.
Tolik se načetli agrárníci volnomyšlenkářských
tiskopisů! A čím déle četli, tím více vystupovala
do popředí jejich zpupnost. Z agrár. volnomyš
lenkářů stali se despotové, kteří svolávali nej
hroznější kletbu na hlavy těch rolníků, kteří se
odvážili mysliti jinak než agrární zazobaní die
táři. Nikdo nehanobil samostatně myslící rolníky
takovými lžemi a taxovými tituly při nynější
volební kampani jako agrárníci. Agrární štab
stal se tak despotickým samozvaným soudcem
venkova, že upíral výhradně naší stranš kato
lických zemědělců právo na existenci. Počernil
bezcharakterně rolníka Šabatu, rolníka Šafránka,
rolníka Adama atd. a k hanobení užil pomoci
vrstev měšťáckých. Agrárníci pořádali přímo divé
štvanice na rolníky naší strany. A tomu se říká
„uvádění svobody a jednoty“ do venkova. Tak
přála agrár. strana volnost všeobec. práva hlas.
rolníkům mimoagrárním! A strana taková, která
chtěla, aby se všichni zemědělci točili tak, jak
poroučí švihání jejího karabáče, odvážila ses ve
likou pompou oslavovati r. 1908 zrušení roboty,
zavedení selské svobody! Kdo by nyní s největší
chutí zaváděl poddanství horší než bylo před
rokem 1848, jest zcela zřetelně patrno z řádění
strany agrární.

Ba ani ten kněz nesměl míti svou politic
kou svobodu! Dle příkazu agrárníků byl povi
nen myslit pouze politickým mozkem pražských
liberálních dietářů. Kdyby se odvážil kněz říci
že nekřesťanské řádění agrární strany nemůže



vésti k věčné spáse, agrární pohlaváři by se mu
do očí vysmáli; řekli by, že politika není nábo
ženství a že i příslušník jiné politické strany
(než jest naše) může býti spasen. Ale když na
opak kněz jinak politicky smýšlel a jednal, než
jab si přál agrární velkostatkář, již se ozval fa
Tisejský sykot, že prý tak kněz škodí náboženství,
Že sám podvrací náboženské základy!!

Volba přítomná nebyla na venkověvolbou sku
dečnou, byla — pokud se řádění agrárníků týle —
holorým masakrem. Agrárníci v Čecháchužili rše h
pro tředků, jimiž mohli zbavití 73.000 katolických
voličů parlamentních zdslupců.Vše-becné hlasovací
právo! Zatím však bezmezná despocie agrárnická
postarala se o to, aby za tolik tisíc svéprávných
občanů nesměl na říšské radě hlasovati ani
jediný.

R-finované přepadení v poslední chvíli,
jaké se stalo u nás a na Moravě, vším svým
fysickým tlakem nedovede vykořeniti práva to
lika tisíc občanů. Naopak takový zákeřný ma
névr jenom probudí ty, kteří posud podřimovali.
Lidé, kteří se domnívali dosud, že agrární strana
přeje svobodný vývoj i katolické společnosti,
jsou ze svého sebeklamu nadobro vyléčení. A
tak agrární poslanci, kteří nyní do Vídně půj
dou, budou míti za zády v Čechách a na Mo
ravě obrovskou hradbu reptajících uvědomělých
katolíků. Takové sobecké skokanství, jaké pro
vedla agrární strana, na chvíli sice potěší, ale
jest zároveň počátkem neodvratného konce. Kaž
dý uvážlivý rolník sezná brzy, zda těsné spojení
agrárníků se soc. demokraty zájmům rolnictva
může prospěti. Konfassijní zášti jsou obětovány
stavovské zájmy rolnictva —*

Výsledek užších voleb.
9 našich kandidátů stálo v Čechách v užší

volbě proti agrárníkům a 1 proti soc. demokra
tovi. Nepřátelé proti všem 10 zvítězili. Poměr
hlasů byl tento:

Dr. Horský 5123, Rydlo 5198. — 98 hlasů
neplatných.

Novotný 3587, Chaloupka 6085. — 149 hl.
neplatných.

Dr. Myslivec 4766, Felt! 7026. — 128 hlasů
neplatných.

Dr. Mazanec 3462, Paďour 5972. — 111
hlasů neplatných.

Adámek 5830, soc. dem. Hnátek 5949 —
188 hlasů neplatných.

Šafránek 3586, Hyrš 4890. — 81 blasů
neplatných.

V. Myslivec 3029, Mašata 4879. — 65 hlasů
neplatných.

Holanský 4914, Vojta 5767. — 135 hlasů
neplatr.ých.

Záruba 5369, Donát 5582. — 84 hlasů ne
platných.

Šach! 2664, Krž 4147. — 60 hlasů ne
platných. :

Dobře sluší si povšimnouti, jak našim pro
tivníkům z nouze pomohly „neplatné hlasy“,
když již již se zdálo, že vážka se přikloní ve
prospěch našeho kandidáta. Na okrese dra Hor
ského scházelo témuž do vítězství 75 hlasů.
Ale — právě 98 hlasů uznáno za neplatné.
Adámkovi scházelo 119; našlo se tedy neplatných
hlasů více — 188. — Při prvých volbách schá
zelo Šapkovi do užší volby 17 hlasů. Leč 137
uznáno neplatnými. Šabata potřeboval do užší
volby 90 hlasů. Ale tu bylo uznáno celých 217
za neplatné.

Na Moravě ovšem počtářská smlouva
strany lidovo-pokrokové, soc. demokratické a
agrární obrala katolíky o mandáty v užších
volbách také. Přes to však proti agrárníku S4
blíkovi byl zvolen našinec Šamalík a proti agr.
Vacovi našinec Navrátil. — Ačkoli k vůli S:rán
skému strana soc. dem. odvolala protikandidáta
Komprdo, přece jenom soc. demokraté přes roz
hodautí vrchního štábu šli do voleb a odevzdali
Komprdovi 3725 hlasů. Dr. Stránský tedy zvolen,
obdržev 4156 hlasů. Patrno, že by býval jeho
mandát nadobro ztracen, kdyby bylo rudé ve
dení setrvalo při Komprdovi. :

Při užších volbách zvoleni 4 Mladočeši, 4
nár. sociálové, 21 českých agrárníků, 2 státo
právníci, 2 soc. demokraté a 2 oposiční agrár
níci (Prášek a dr. Zahradník).

Po obojí volbě připadá ze všech 18b -man
dátů v Čechách na Mladočechy 14 (dosud 12).
Na Staročechy 1 idosud 1). Na národní gocia
listy 12 (dosud 8). Na české agrárníky 28 (do

káře 4 (kompromisní kani. dr. Baxa, společný
kandidát dr. Vodňanský, Prunar a Kalina (do
sud 5). Na české sooiální demokraty 14 (dosud
17). Mimo strany (sam. sgr.) 2 (dosud 1, hr. Stern
berg). Na německý národní svaz 8 (dosud 9).
Na německé agrárníky 15 (dosud 16). Na ně
mecké radikály 16 (dosud 12). Na německé kř.
sociály 1 ('osud žádný). Na Všeněmce 3 (dosu
2). Na německou dělnickou stranu 2 (dosad 0).

Na německé sociální demokraty 9 (dosnd 1D).
Na volné socialisty 1 (dosud 1).

Na Moravě 30 mandátů v č+ských voleb
ních skupinách rozděleno takto: Pokroková li
dová strana 3 (dosud 4 mandáty), mezi jinými
zvolen dr. Stránský, autonomní soc. demokraté
11 (dosud 5', katolicko-národní strana 7 (dosud
10 mandátů), čeští agrárníci 7 (dosud 4) Staro
češi, kteří v minulém parlamentě měli 5 po
slanců, nedosáhli tentokráte žádného mandátu.
Také bývalý ministr dr. Žáček, pak dr. Pražák
ztratili své mandáty. Rovněž tak samostatný
český kandidát Reichstádter ztratil mandát Na
proti tomu národní socialisté získali mandát a
to první mora.ský mandát v Brně proti dru Fr.
Slámovi, stoupenci pokrokové strany lidové. Po
krokář dr. Masaryk uhájil svůj mandát. 19 ně
meckých volebních okresů jest zastupováno vý
hradně členy německého národního svazu. Nej
větší ztráty utrpěli soc. demokraté, kterým se
nepodaři:o uhájiti ani jediného z dosavadních
mandátů. Za hlavních voleb ztratili 1 a za
užších voleb 2 mandáty. Také křest. sociálové
ztratili jediný německý mandát, který na Mo
ravě měli.Náměstek zemského hejtmana Jellinek
(něm. pokr.) ustoupil ve prospěch něm. radikála
Teutla.

Ačkoli byl terror našich protivníků hrozný,
ačkoli kuždý náš volič byl chytán od několika
kortešů, přece součet našich hlasů voličských
na Moravě a v Čechách stoupl. A mandátů méně,
v Čechách žádné! To není tedy porážka mravní,
to jest chvilkový ústup některých před přemocí
fysickou. Na Moravě shromážděno na 130.000
hlasů, tak že přibylo proti r. 1907 o 27000 A
tak se ukázalo, že naše strana na Moravě jest
nejsilnější. Obě strany soc. demokratické sebnaly
pouze 102.000 hlasů, agrární 70.000, lidově-po
krokové 25.000, nár. sociální 10.000, staročeské
7000. U nás naše strana zase čestně uhájila ve
stranách počtem hlasů místo třetí. Ale poněvadž
nemůžeme užívati takových pohanských pro
středků jako protivníci, byli jsme odstrčeni.

Jinde pracovaly obrovské spousty peněz;
naši však šli do boje s nejskrovnějšími pro
středky. I chudí kandidáti naši byli odkázání
výhradně na náklad vlastní. Pro ně pracovali ve
schůzích nezištně jiní chudáci. Našinci vyčer
pávali síly ve třech schůzích denně, čelili honfům
dobře placených kortešů. A honorář za tu nad
lidskou námahu byl vyplacen na místě od sa
mých protivníků. Ti bez nejmenšího důkaza
s příslušnou omáčkou lhali o velikých obnosech
bierarchie, která „posílá placené lidi.“ Apřit m
se ještě nádavkem řečníkovi vynadalo. Takovou
odměnu si odnášeli naši zápasníci z1 svou 0
bětavost.

O velké většině našich pronásledovaných
organisátorů věděla hierarchié“nanejvýš tolik, 00
četla náhodou v novinách. Nejvíce ovšem zku
pili naši dělníci. Byli na schůzích štváni, zakři
kovári, banobeni. A když se ze schůze vrátili
do dílny, začaly pošklebky a urážky od spolu
dělníků znovu. To byla jejich odměna jediná. A
ještě k tomu podezřívání těchto hrdinů z braní
peněz! To všecko by se ještě uneslo. Ale což
když v mnohých kollaturách kněží skoro ani
prstem nehnuli, ačkoli velmi dobře mohli? Jak
na „nátlak hierarchie musili“ kněží bez rozdílu
agitovati, o tom podává významný obrázek vo
lební statistika. Z některé farní obce odevzdán
našemu kandidátu 1 blas, z jiné 3, jinde D a
tak to jde dále.

Cifry mluví tu řečí úžasnou. Čtyři až šest
kněží na voleb. okrese pracovalo. A všecka práce
pohřbena netečností všech ostatních. Víme ov
Šem, co zkusili i ti kněží, kteří se aspoň někdy
dostavili na volební schůzi. Ale co dělati v době,
kdy tak veliká hradba nenávistníků útočí v je
diném šiku a kdy k vůli vytrestání církve ve
licí nepřátelští magoáti sami se vystavují volební
palbě různých stran? Ať si nemyslí kněz za
pecí sedící, že střely nepřátelské k němu nedo
niknou. Právě kde se kněz schoval, štvalo se
proti kněžím a oírkvi vůbec, roztřepávaly se
p:otináboženské fráze volnomyšlenkářské velice
pohodlně. A to všecko slyšel katolický lid, aniž
by nalezl nejmenšího zastání z úst nejpovola
nějších. Musi'i odrážeti laikové, jak který uměl.
A ten laik z obrany neměl zádného prospěchu;
byl naopak stihán nepříčetným záštím. A tak
není divu, jestliže v některých kollaturách za
čai naši lidé říkati: „Nač bych se pachtil ještě
dále, jestliže jest všechno jedno samému du
cbovnímu správci?“ Z některých okresů doohá
zely nás zprávy: „Co náš kandidát sám osobně
si získá, to bude míti. Více ani blas.“ Při ta
kovém úžasně jednostranném organisování ovšem
není divu, že se leckdy ihlasy ztrácely. Jestliže
protivníci podnikli útok čtyřikrát, pětkrát, pak
to musilo míti účinek, nestál-li na hradbách
žádný statečný obránce.

K tomu všemu přistoapily vyhrůžky pro
tivníků, podplácení, hromadné šíření otravoých
letáků, které byly opravdu dle pokynů štábu
agrárního všude dodány; agrárníci vydávali na
pomatení voličstva s drzostí neomalenoa v ně
kolika variacích letáky, opatřované podpisem

naší strany. A právě v psslední den před volbou 
prvou i drahou rozhoz>ny letáky nejjedovatější.
Totovšecko musilo neodolatelně účinkorati. A
nyní, kdy již jest po boji, těžko bycha honiti
V některých osadách -dobří katolíci 'sotra o
našem tisku věděli.

Poznali jsme nyní, kde co chybí. Viděli
jsme, jak byla práce katolická nesousťtvná.
Z toho čČerpejmepouč-ní pro budoucnost! Vi
děli jsme, jak u jiných stran zvláště na ven
kově sklon k libera ismu se ještě zostřil. Proto
jest potřebí, aby na naší straně byly stavěny
tim povnější hráze. Právě nynější volby doká
zaly pravdivost předpovědi Brynychovy, že budou
jen strany dvě: věřících katolíků a nevěrců. Již
se ty dva útvary určitěji krystalisují Ale též
jsme se přesvědčili, že přes všecky organisační
nedostatky, přes všecky obrovské vlny nepřátel
ské zloby jsme kmenem velice mobutným, který
ve vichru a bouři stál nezdolně. Všecka čest
těm velikým plukům, které vytrvaly. Půjdeme
s jarou myslí dále. Vždyť již veliké záští protiv
níků dokazuje, jak naše mohutné čety imponují
stranám protivným. A z příštího boje vyjdeme
dalekosilnější. Proto vzhůru s plným nadšením
k práci další!

DĚTSKÁ MOUČKA
odedávna osvědčená potrava

PR
adro 4 Re NE kem:
OBSAHUJE NEJLEPŠÍ ALPSKÉ

LEKO
a

M
KrabiceK.180vkaždélékárněa drog -©

Politický přehled.
Výsledek voleb ve Vidmipro německé křesť. soclály

jest ovšem také žalostný. Z 33 mandátů 13. června
dostali pouze dva a při užších volbách 20. června další
dva. Podlehli hlavní sloupové něm. křesť. strany: mi
mistr obchodu dr. Weiskirchner, princ Alois Liechten
stein. bývalý předseda říšské rady dr. Pattai, i nyněj
ší vůdce strany dr. Gessmann. Porážka něm. křesť. so
ciálů ve Vídní znamená také porážku bar. Bienertha a
jeho systému, poněvadž sbortila se jeho hlavní opora a
nelze ovšem očekávati, že soc. demokraté uvážou se v
dědictví po nejspolehlivější a nejsilnější vládní straně.
Křesťanští sociálové němečtí dávají prý nyní nepokrytě
na jevo své rozhořčení nad jednáním předsedy minister
stva, jenž rozpuštěním říšské rady připravil jim tako
vos pořážku a hodlají prý také užíti první příležitosti,
aby bar. Bienertha svrhli.

Cisař a volby do říšské rady. | Dle vídeňského
»Slav. Tagblattu« panovník sledoval prý s velikým zá
jmem jednotlivosti voleb do říšské rady. Především
zajímala prý jej porážka křesť. sociálů ve Vídni. Když
mu bylo oznámeno, že křesť. sociálové téměř úplně
podlehli, pravil prý: Z 35 mandátů pouze 2! To jest
arciť poněkud málo. Velmi horlivě sledoval císař zprá
vy o volbách v Čechách, a dává si podávat zevrubně
zprávy o úspěchu českých stran, učinivších dohodu, ve
volebních okresích městských. Netajil prý se, že po
rážka německých křesť. sociálů a jednotný postup Če
chů ohrožuje velmi vážně nynější vládu.

První následek voleb. Vládní »Fremdenblatt« po
tvrzuje zprávu, že ministr obchodu dr. Weiskirchner
vzhledem na výsledek voleb ve Vídni podal žádost za
propuštěnou a žádal, aby tato co nejdříve byla císaři
předložena. Baron Bienerth snaží se přemluviti dra.
Weiskirchnera, aby v kabinetu zůstal. Tento však trvá
na svém úmyslu co nejrozhodněji. Činil také bar. Bie
nerthovi ostré výtky, že rozpuštěním parlamentu vrhl:
stranu křesť. sociální do nynější krise. Správcem mini
stra obchodu stane prý se dr. Mataja, který už jeden
kráte tento odbor spravoval a který jest pověstný
svým výrokem o »přípustnosti« češtiny v poštovním ú
řadování, který způsobil krisi tehdejšího zatímního ka
binetu Bienerthova.

Bursa Jásá. Volby nynější znamenají vítězství ně
meckého nacionalismu a velkokapitalismu a zatlačení
zastoupení křesťansky smýšlejících stavů středních. Vý
sledek volby charakterisuje nějlépe to, že bursa Jásá.

Agrárnické komando. Výkonný výbor strany agrár
ní prohlašuje, že klub agrární vstoupí do jednotného klu
bu českého jen pod tou podmínkou, když Prášek a dr.
Zahradník, kteří z agrární strany :byli: vyloučeni, do
Jednotného klubu českého přijati nebudou. Toto usne
sení ovšem příčí se naprosto stanovám jednotného klu
bu českého, ježto do něho může se přihlásiti a být při
jat každý český národní poslanec. Nějaký zákaz té neb
oné české strany neplatí. Ostatní strany české snad se
proti tomuto komandu ohradí.

Krvavé volby v Haliči. Pří volbě v Drohobyczi do
šlo k bouřím. Již dopoledne srazili se několikráte slo
nisté se soc. demokraty. Později přepadli slonisté vo
lební kancelář národních demokratů a zpustošili jí. K

zlednání pořádku byli přivoláni husaři, kteří byli přiví



tání deštěm kamení. Odpoledne rozšířili sionisté zprávu,
že prý se volí dle falešného seznamu voličů,čímž nespo
kojení veličové vrhli se na radnicí. Vojsko přivítáno
zase kamením, několik vojáků vážně zraněno, proto za
hřměl do demonstrantů hromadný výstřel. | Účinek
salvy byl hrozný. 18 mrtvých a 37 raněných zůstalo
před radnicí. Také ve Lvově došlo k bouřlivým de
monstracím a srážkám mezi sionisty a socialisty.

V Ubrách vleče se dále jednání parlamentu o stát
ním rozpočtu na rok 1911, ježto uherská oposice pro
tahuje všemožně projednání státního rozpočtu, aby pře
kazila vyřízení branné reformy ještě do prázdnin.

Portugalsko v národním ústavodárném shromáždění
18. t. m. prohlášeno republikou, a monarchie zrušena a
panovnický rod Braganzův ze země vypovězen. Kdož
padli v bojích proti monarchii, označení jsou jako do
brodinci vlasti. Shromáždění schválí ovšem vše, co
zatím vládnoucí zednářská klika provedla. Protirepu
blikánské hnutí pokračuje však dále, a vláda činí vše
možná opatření, aby se udržela.

Spalování mrivol v Prasku. Panská sněmovna při
lala zákonnou osnovu o fakultativním spalování mrtvol
90 hlasy proti 84.

Povstání v Albanil jest prý ukončeno. ©Amnestie,
která byla pří návštěvě sultána na Kosově Poli udě
lena, byla ohlášena zvláštním zákonem, dle něhož bude
dána milost všem osobám. které minulého roku byly
válečnými soudy v Kosovu, Skadaru a Bitolji odsouze
ny. Do amnestie pojati jsou také uprchlíci, kteří se
do měsíce vrátí. Milost prohlášena pro celé území mali
sijské a miriditské a slíbeno, že vláda vyhoví potřebám
země.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Program sociálního, řečnického n
účetnického kursu v Hradci Králové
od 16. do 23 črvence tohoto roku, Dr. Frant š-k
Šalo: Program křesťan. sociální v ohledu národnír,
hospodářském a kulturním. Darvinismus, Spiritismu«.
Vo'ná Mtělenka. Agrárníci a kstoličtí rolníci. D
Jirdra: Kulturcí význam Euctaristie. Vzd lání čl 
věks. Dr. Rel: Nauka o řečnctrí. Jednotlivec 4

společnost Cís. rada Čermák: Účelniotvíhospodat6 a obohcdní. Dp. Konečný: a Řím. Soci
úlní demokratá FP.Katnar: Požadarky dělnictva.
Věeodb rovré Sdružení. P. Fait: Pořadavky řemesl
nictva. P. Švarc: Požedavky rolnictra. Dp. Vlček:

é úkoly. P. Pícko: Intelligence a nábo
šenatví. P. Šapka: Organieace vůbeu P. Orlické:
O:ganisace mládeže. SI. Kosařová: Ženská otásk-.
P. Keppl: Výzvam tělcerika. P. red. Sahula: T.s
kova akce. Večery budoa věrovány praktickýmc- i
čením a zkouškám. Z uvederéhoprr gramu jest jasn...
že kurs ně prchloutí náboženské a sociální
vědomosti účastníků. Přihlášky co kursu učiňte ihned

Krá'ové (Ada'bertinom) Příspěvek 1a byt a sravu
za ojý týden 12 K a račte zaslati poštovní jo.
kázkou hned s přibláškov. Přihláška musí obsubo
vati: jménoa příjmení,zaměstrání a byd 'ště. Po
drobný rozvrh bedin a příslušné instrukce budou
každéru zaslány v týdnu před z -bájením bursu

Doufámetudíž, že dčabonatrí budetačné, ročučiňte přihlášky 00 nejdříve, m ivykona i
nutné přípravy ubytovací. Dr. šek Reyl, rekt :,
Jos. Polák jednatel.

Sdružení české mládeže křesťansko sociální se si
dlem v Hradci Králové pořádá v neděli dne 25. červ
na 1911 v Dobrušce sjezd mládeže a dospělých. —
Pořad: Od 7 hod. ráno do půl 10. hod. dopol vítání spol
ků na náměstí. O "+10 průvod do chrámu Páně, kde
slavnostní kázání vsdp. Th.Dra. Frant. Šulce a slavná
mše svatá, kterou sloužiti bude vldp. P. Rozínek. Po
mši sv. rozchod a ve 12 hod. oběd. O 1 hod. odpol. slav
nostní schůze okresního výboru mládeže ve spolkové
místnosti místních katol. spolků »U Labutě«. O 1 hodině
řadění průvodu před měšťanskou školou, odkudž o
půl 2. hodině průvod přes náměstí do parku, kdež o
půl 3. hodině odpolední koncert. Mezi okncertem pro
mluví redaktor Frant. Šupka na thema: »Proč byla vy
budována organisace křesť. mládeže. — Zábavné pod
niky: střelnice, rybolov, pošta, buffet, panáčkové di
vadlo, tombola, zvěřinec. flašinetáři, cikáni, posvícen
ské pondělí atd. -—-Večer v 8 hodin v sále »U labutě«
slavnostní představení »Teta místra Štycha«. Fraška
o 3 jednáních od A. Bognera. Po divadle věneček.
Vstupné do koncertu v předprodeji (u důvěrníků) 30 h,
u pokladny 40 hal., vstupné do divadla: I. místo 1 K,
Ji. místo 60 hal., III. místo 40 hal., do věnečku 60 hal.
— Přátelé! Nepřátelé naši s napětím a nedočkavostí 0
čekávají náš sjezd, jak dopadne. Záleží na Vás, abyste
dokázali, že pohoří orlické je křesťanské, že mezi Vás
nevnikly dosud idee zrádné, že nenašel u Vás půdu
duch nevěry. A máme ve Vás víru a pevnou naději, že
Jako jindy na jiných místech , tak | 25. června v Do
brušce ukážete svoji ukázněnost a největším účasten
stvím dáte na jevo, že mládež českého východu Je

Jedné víry, jednoho ducha, jedné organisace. Mocni a
silní jděte v neděli 25. června manilestovat veřejně svo
je přesvědčení! Na shledanou v Dobrušce! — Ústřední
výbor mládeže.

Katolickým spolkém. Dne 25 .t. m. vysvěcen bude
děkanský chrám Páně v Semilech. Katol. jednota Se

milech zve uctivě bratrské spolky k hojné účasti.

žitesti té použiti k prohlédnutí krásných partií turisti
cké nové stezky Riegrovy, která jest přečetně navště
vována.

Zprávy
místní a z kraje.

Božitělový průvod z kostela Panny Marie vydařil
se v neděli velice zdárně. Počasí bylo příznivé. Prů
vod vedi vsdp. kahovník Msgre. J. Barták s assistencí.
Cirkevní zpěvy doprovázela hudba. Oltáře pěkně byly
upraveny. Eucharistické té slavnosti zúčastnili se čle
nové III. rádu sv. Františka, Mariánské kongregace
mužů a dam, družičky a velice četní jiní věřící. Prů
vod ukončen ve chrámě požehnáním.

2bleté jubileum kněžství oslaví letos v diecési krá
lovéhradecké tito vldpp.: Em. Balcar, farář v Cholti
cích, J. Etrich, farář v Harrachově, V. Fremuth, farář
v Jedlové, J. Hanzlík, farář v Kunvaldě, G. Čenský,
farář v Konárovicích, Ant. Hrubý, ředitel bisk. knih
tiskárny v Hradci Králové, J. Jakubička, farář v Jen
šovicích, K. Janský, farář v Uhersku, V. Jelínek, farář
v Hořiněvsi, L. Kalina, farář v Oumyslovicích, Frant.
Kameník, farář v Lipnici, dr. J. Kašpar, katecheta na
gymnasiu v Jičíně, Fort. Kořínek, farář v Hnátnici, J.
Kořínek, farář v Habrech, Jos. Machka, farář ve Što
kách, J. Martinek, farář ve Zbýšově, Frant. Matouš, fa
rář v Bystrci, J. Melichar, farář ve Vraclavi, Fr. Mi
mra, farář v Českých Heřmanicích, Ed. Neumann, fa
rář ve Sv. Jiří, Jos. Pleštil, kněz na odpoč. v Loučeni,
F. Prokůpek, farář v Uhelné Příbrami, P. Aem. Remeš,
O. S. B., professor na gymnasiu v Broumově, Jos. Stří
brný, farář v Branné, Frt. Sychra, farář v Jablonné n.
0., Frt. Vacek, farář v Borohrádku, J. Vík, katecheta
ve Smiřicích, Jos. Zahálka, farář v Karle.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 19. čer
vna 1911 tato usnesení: Za účelem odvodnění luk dá
se nově vyházeti příkop rybníkem březhradským. —
Uděleno bylo povolení k obývání dvoupatrového do
mu p. Emila Pravdy, na parcele čís. 14. v bloku XV.
pcslaveného. — Vše mstavebníkům staveb rozestavě
ných se sdělí. že se nepřipustí obývání novostaveb, do
kud nebudou kollaudovány. — Požitek nadání Karla
Collina, určeného pro pilné a mravné děvče při vystou
pení z obecné dívčí školy, udělen byl za r. 1911 Fran
tišce Šalandové, žákyni V. třídy obecné školy. — Panu
Frant Chrudimskému uděleno bylo povolení ke zřízení
nového vchodu na straně domu č. pop. 287, zřízení ka
várny a přeměně posavadních bytů v hostinské pokoje
v domě č. pop. 290 (hotel »Merkur<) v ulici Jiříkově. —
Sdělí se s p. AL Vaňurou, professorem c. k. real. gym
nasia v Chrudimi a ředitelem městského dívčího lycea
v Plzni, že byl ustanoven ředitelem městského dívčího
lycea v Hradci Králové a má nastoupiti nové své mí
sto dne 1. srpna 1911. —. Po dokončení dodatečných
prací převezme sc betonová část turbin měst. hydro
elektr. centrály od podnikatele p. Dra Ing. Fr. Jiráska.—
Uveřejní se v listech místních, že dle rozhodnutí kasač
ního soudního dvora podléhá trestu dle $ 386 ob. tr.
zák. nejen majitel, nýbrž i nájemce a užívatel bytů v
novostavbě nekollaudované. — Udělí se povolení k 0
bývání domu třípatrového p. Josefa Kieslicha, vysta
věného na čís. parc. 308 v Jiříkově třídě, po prove
dení dodatečných úprav.

Slavná třídenní pobožmost na počest nejsv. Srdce
Páně v kostele Panny Marie v Hradci Králové ve
dnech 23.—25. června koná se tímto pořádkem: V pá
tek (23.) na svátek Božského Srdce jest ráno v 6 hodin
slavná mše Svatá s assistencí; večer v 7 hodin je ká
zání, po něm o půl 8. hodině zpívá se litanie k Srdci
Pána Ježíše, po níž zasvětí se účastníci témuž
Srdci a následuje sv. požehnání. V sobotu (24.) ráno v
6 hodin je mše svatá s požehnáním; večer o půl 7. hod.
jest obvyklý růženec; v 7 hodin je kázání a po něm
o půl 8. hod. litanie k Srdci Páně a sv. požehnání. V
neděli (25.) v 6 hodin ráno pří mši svaté přistoupí vše
chny Mariánské družiny společně k sv. přijímání; od
poledne o 4. hodině je kázání, po něm o půl 5. zpívá se
litanie k Božskému Srdci, následuje zasvěcení se Je
mu, Te Deum a sv. požehnání. Po požehnání uctívají
se ostatky sv. Aloisia, patrona mládeže studující. —
Thema kázání jest: »Význam pobožnosti k Srdci Pána
Ježíše pro dobu naši.. — Všichni ctitelé nejsv. Srdce
Ježíšova získávají v těchto dnech plnomocné odpustky

za obvyklých podmínek. Též lze přihlásiti se do bratr
stva nejsv. Srdce Páně.

Výlet spolku paní a divek zdařil se poměrně dosti
dobře 1 při nejistém počasí. Odpolední déšť zdržel mno
hé účastníky, proto nedostavili se mnozí, kteří se chy
stah na vycházku, ale během odpoledne zaplnila se
přece útulná zahrada a přátelská zábava ocitla se v pl
ném proudu. Čilý odbyt byl v buffetu a zábavné výstu
py střídaly se s rušným tancem za zvuku černilovské
hudby. Spolek vzdává upřímný dík všem, kteří oběta
vě příspěli činností aneb dary ku zdaru výletu.

Chlapecká výchovna české zemské komise v Hrad
ci Králové. Kuratorium konalo dne 26. dubna a 28. květ
nu schůze, aby se uradilo o nejnutnějších potřebách ú
stavu. Konstatovalo, že ústav za 1. rok svého trvání
byl by téměř naplněn, kdyby jiné okolnosti nezadržo
valy jeho vývoj. Byla to zejména naléhavá potřeba
zřízení druhého učitelského místa, které konečně bylo
vyhověno. Druhým učitelem na chlapecké výchovně
jmenován byl známý odborník p. Jan Mauer z Vyso
úan. Zřízením 2. místa nastalo náležité roztřídění ho
chů, čímž velice slibné výsledky, jak se u chovanců ú
stavu již po tak krátkém pobytu jevily, bude možno
stupňovati. Jeť nyni v ústavě celkem 36 hochů nejrůz
nějších druhů — lehčích i těžších — duševních abnor
malit rozumových i mravních. Výsledky pobytu u vel
ké většiny jsou zejména ve směru výchovném velice
značné. Mnohdy jednalo se o případy, ve kterých se
zdál každý pokus marným. Tím potěšitelnější jest, že
ústav již během prvého roku svého trvání i v tako
vých případech vykazuje úspěch nemalý. Ze 36 cho
vauců jest 8 z Prahy. Zařízení ústavu pro 47 dětí jest
již skončeno. Letošním rokem přibylo výchovně ú
stavní pole (za regulační ohradou), kdež chovanci na
sli zdravé a účelné zaměstnání. Celkový náklad na za
řízení ústavu byl asi 10.000 K; okresní výbor králové
hradecký poskytl mimořádnou subvenci 1000 K, jíž ku
raterium užije k modernímu vystrojení školy a mimo to
k rychlejšímu opatření výbavy pro hochy (počtem 16),
jež má ústav zcela na starosti.

Z naší pošty. Piše se nám: V posledním čísle »Ra
tibora- vyskytla se zpráva o přeložení poštovního ú
řadu z dosavadního místa na Malé náměstí, kdež má
k tomu účelu adaptována býti celá řada domů proti
obecním úřadům. Tímto přeložením byla by pošta
vlastně vzdálena od centra města, které se přirozeně
rozvíjí a i v budoucnosti rozvíjeti bude směrem ku
dráze. Je zde celá řada velkých obchodníků a závodů
průmyslových, již obmýšleným a bezdůvodným přelo
žením pošty nejsou právě nadšení a budou se brániti
ku všem nejvyšším instancím. Pošta je důležitým čini
telem v obchodě a musí vyhovovati umístění její po
třebám obecenstva nejširšího a ne lokálním přáním ně
kolika majitelů starých domů. Nájem v dosavadní bu
dově, kde je pošta umístěna a kde by eventuelně je
šté o hořejší poschodí mohla býti rozšířena, je velmi
mzký a bude se poštovní erár brániti vyššímu nájem
nému, které by obec musela požadovati, aby úrok z in
vestovaného kapitálu nejnutněji kryla. Poplatníkům 0
všem připadne příjemný úkol, aby jevící se differenci
niczi docíleným nájemným a úrokem z kapitálu, jež po
tltí drahá přestavba na drahých stavebních místech
fdemolováním několika domů), zaplatili. Dlužno uvážiti,
ze má obec vlastní pozemky v dolejší části města, kde
by se poštovní budova postaviti mohla, když se již o
jeji přeložení má jednati; pak by byla poštovní budova
uinístěna tam, kde leží střed budoucího velkého města.
Rozhodně máme za to, že je žádoucno vyslechnouti před
důležitým krokem, jako jest přeložení pošty, též zájem
níky ostatní z dolejší části města.

Matiční slavnost, dne 11. t. m. konaná, důstojně sa
řadí k předchozím podnikům obou odborů Ústřední Ma
tice Školské. Dopolední koncert ve stinném parku sl.
důstojnického sboru, tímto lask. propůjčeném, těšil se
velmi značné návštěvě vybraného obecenstva. Při tom
to i odpoledním koncertu výkony svými dobrou svoji
pověst uhájila kapela p. Holubova. Cenným článkem
programu odpolední slavnosti staly se krásné sbory,
přednesené sl. Hudebním a pěveckým spolkem, které
muž za ně pokaždé se dostalo odměny spontanním,
živým potleskem vděčného posluchačstva. Čilým od
bytem vykazoval se vkusně lampiony vyzdobený stan
cukrárny, jakož i bohatě opatřené stany s květinami,
medovými výrobky, a bazar. Stále obléhány byly zvlá
ště přáteli veselosti vinárna a čajovna, takže jich zá
soby záhy s večera byly vyčerpány. Naproti tomu ne
méně četní »abstinenti« věnovali svou pozornost vonné
mu moku v kavárně, a levné zákusky buffetu staly se
hledaným předmětem v hodinách večerních. — Po celý

Počet opr. Volby se Odevzdáno hlasovacích lístků
Místo volič súčastnílo neplatných, prázdných, platných Dr. Franta | Chalapa

Hradec Králové. . . 1604 1394 1 6 1387 906 481
Třetechovice. . 825 697 2 2 693 223 470
Opočno m... ...... 534 434 1 4 429 1965 254
Dobruška.. . ... 742 637 1 1 635 335 300

ano nKn .. 960 864 1 2 861 637 224amlek . . .... 812 723 — 3 720 323 397
Kostelec n. Orl.. . 1087 1002 1 1 1000 598 402
Týništěn OL... 526 485 1 — 484 272 912
Nechanice. . ..... 396 853 — 1 352 247 105
NovéMěston. M.. 730 847 1 4 612 509 183
České Stalica. . . . | 724 660 — — 660 349 311
Holice.. . . . . . 1220 1051 3 — 1048 265 788

Oakeu vohčů —.. 10160. 8941 O1e 4 BBIT 4800 1073



čas slavnosti rapidnímu prodeji podrobeny byly — po
sud nezdražené- doutníky a cigarety, a ani nezbytná
pošta nezahálela. Skvostné ceny pak při koulení o ce
ny lákaly četné hráče k živé účasti, a ani vznesší se
balony nepostihl osud »Zeppelinův«. Jest litovati, že
téhož dne konány byly dva jiné podniky, které měly
nepříznivý vliv na obvyklé, imposantní množství ú
častníků »Matiční slavnosti«. Finanční referát uveden
na jiném místě.

Z odboru Ústř. Matice Školské, O voličské schůzi
dp. dra. Reyla, ředitele. bisk. semináře, vybralo se na
dobrovolném poplatku sčítacím na Matici 14.95 K.

Výkaz matiční slavnosti ua Střelnici. Pánský od
bor: vstupné do zahrady 523.30 K, promenádní koncert
233.22 K, mostné 124.71 K, kuželky 61.60 K; dohromady
942.83 K. Vydání: dekorování 30 K, ceny do kuželek
29.54 K, hudbě 230 K, policie 8 K, balony 10 K, tiskárna
32.20 K, různé menší účty 24.16; dohromady 363.90.
Tudíž zisk 578.93 K. — Dámský odbor: sbírka do buf
fetu 394 K, dary 30 K, jidelna 122.93 K, cukrárna 105.29
K, vinárna 62.06 K, kavárna 50.98 K, čajovna 36.08 K,
perník a kytka 45 K, pošta 119.24K, hračky 48.46 K; do
hromady 1014.04 K. Vydání: jídelna 72.04 K, cukroví
41 K, víno 21.45 K, kavárna 12.78 K, čajovna 8.30 K,
perník 15.60 K, pošta 46.93 K, hračky 32.93 K; dohroma
dy 251.12 K. Tudíž zisk 762.92 K. Úhrnný výtěžek obou
odborů 1341.85 K.

Osobní. Pan Vendelín Honzík, professor ústavu u
čitelského a státně zkoušený učitel těsnopisu v Hradci
Králové, podrobil se zkoušce z komorní stenografie a
prohlášen byl komorním stenografem.

Promoce. Inženýr chemie Gustav Souček z Hradce
Králové byl dne 22. června veřejně prohlášen na c. k.
vys. škole technické v Praze doktorem věd technic
kých. .

Nová vlaková pošta z Pardubic do Liberce č. 123.
zařízena bude od 26. června ve vlacích 525 a 526; tím
docíleno bude vydatnějšího poštovního spojení z Hradce
Králové a okolí směrem k Josefovu a Liberci (odjezd
2.30) a k Pardubicům (odjezd 3.35 odp.), načež se u
pozorňují naši čtenáři, zejména kruhy živnostenské a
obchodní ohledně zařízené dopravy pošt. zásilek.

Adresář a schematismus král. věn. města Hradce
Králové obsahuje stručného průvodce, podrobný adre
sář, seznam majitelů domů, protokolovaných firem, ú
řadů samosprávných a úplný schematismus živností,
obchodů, průmyslu a ústavů, škol a úřadů, spolků a
společenstev, s nejnovějším plánem Hradce Králové. U
pravili a vydali: Vojt. Valášek, měst. assistent, J. Ře
záč, účetní ob. zastavárny, Ant. Kvasnička, měst. offi
ciál. Adresář tento jest velmi důležitou příručkou ne
jen každého Hradečana, nýbrž i ve službě obchodu,
průmyslu atd. Cena 2 K. Lze objednati u každého zdej
šího knihkupce.

Dikůvzdání. Nižepsaný projevuje tímto vřelý dík
neznámému pánu (povoláním učiteli) za nadání, je
hož se podepsanému prostřednictvím zmíněného pána
dostalo. L. V. Kavan, kand. učitelství. V Králové Hrad
ci v červnu 1911.

Klub Esperantistů v Kuklenách pořádá v sobotu
dne 24. června 1911 ve spolkových místnostech hotelu
»Černý kůň« v Kuklenách o půl 8. hodině večer předná
šku spojenou s pěvecko-hudební akademií za laskavé
ho spoluúčinkování pí. B. Poznerové z Král. Dvora n.
Lab., slečen: M. Melicharové z Hradce Králové, Jar.
Rakové, M. Kálalové, pp. J. Mácala a Fr. Bradáče. —
Přednášeti bude pan Karel Procházka, zemský úřed
ník z Prahy: Esperanto a Esperantismus. — Program
pěvecko-hudební jest vybraný. — Mezi jednotlivými čí
sly slosují se některé knihy esperantské. — Klub tento
pořádati bude celotýdenní prázdninový kurs Esperanta
pro pp. učitele, spojený s každodenními přednáškami
propagačně-informačními vynikajících esperantistů če
skýéh, spojený s výstavkou. — Vzdálení pp. učitelé bu
dou míti k disposici úplně zdarma po celý týden byty
a levné stravování v místnostech klubovních, hotel
»Černý kůň« v Kuklenách. — Kukleny samy vynikají
svými velikými průmyslovými závody; 20 minut pak
vzdálený Hradec Králové svým rozvojem a pracemi re
gulačními na Labi, blízké pak bojiště z r. 1866 památ
nými místy a pěknou polohou. — Z důvodů těchto mo
hou účastníci kursu týden prázdnin příjemně a užitečně
ztráviti. — Kurs bude uspořádán v místnostech měšťan
ské školy a povede- jej předseda klubu, odborný učitel
pan Jindřich Jelinek. — Žádají se tudiž ti pánové, kteří
by se kursu zúčastniti chtěli, aby zaslali přihlášky co
nejdříve, nejdéle však do konce června, na adresu
»K'ub Esperantistů v Kuklenách«. — Kurs počal by v
pondělí dne 17. července 1911. Přihlásí-li se dostatečný
počet účastníků, bude podrobný program ihned uve
řejněn. — Kurs jest bezplatný. — Dále se podotýká,
že v tomto prázdninovém kursu Esperanta hodlá též
přednášeti prof. moderních řečí Jos. Al. Chudoba z Ji
čína o vynálezu svém: Nouvelle écriture Phonetigue.
applicable 4 la Typographie.

Třebechovice. (Povolební úvahy.) Počet 126 hlasů,
odevzdaných u nás pro našeho kandidáta, není pro nás
příliš čestným úspěchem. Co je toho příčinou, že tak
málo? Příčin je celá řada. Předně hříšná důvěřivost
v energii našich lidí. Dále se zjistilo, že nám bylo soc.
demokraty uzmitto — ať již jakýmkoliv knifem — na
60 hlasů. Z 37 hlasů, které na sebe soustředil dr. Fran
ta v prvé volbě, dobrá polovice byla odevzdána lidmi
katolicky smýšlejícími, což se stanoviska discipliny je
neomluvitelno. Že jisté rocento hlasů, které dostal
Drtina, bylo nám záluďfouagitaci odebráno, to dovo
lime sobě tvrditi vzdor tomu, že pokrokáři počítali, že
destanou 150 až 200 hlasů a nikoliv 154. Dáte sezná

no, že nejméně 30 naších lidí, ať již z jakýchkoliv dů
vodů, k volbám se nedostavilo. Mimo to počítáme, že ze

procento voliti, ale ani jeden tak neučinil. Vše propadlo
bezmezné a dotěrné agitaci soc. demokratické nebo ti
ché, ale vypočítavé agitaci pokrokářské. Nám každá
strana urvala buď massy aneb jednotlivé hlasy, alc
o nás neopováží se nikdo nic podobného tvrditi a do
kázati. Shrneme-li vše dohromady, nepřepínáme, že
hravě mohlo býti odevzdáno našemu kandidátu niko
li 126, ale 250 hlasů. Příště se tahle ostuda nesmí opa
kovati. Agitace socialistů a pokrokářů anise nezasta
vila před místností volební. Na př. obyčejný volič, ne
člen volební komise (aní důvěrník) pokrokář Robert
Abeles, vulgo Arnold, přicházel do volební místnosti,
kdy za dobré uznal. Konferoval s jednotlivými členy a
donášel zprávy před radnici korteši, Neuvěřitelné, ale
pravdivé. Soclální demokrat, občan J. L., učinil pokus
dvakráte voliti atd. Vmysleme se v situaci, kdyby ně
co podobného učinil náš stoupenec, co by se mu stalo!
Zákonné ustanovení praví, že na 300 metrů před vo
lební mistnosti nesmí se agitovati. U nás však dochá
zelo v bezprostřední blízkostí volební místností k bouř
livým výstupům a agitátoři svobodně vlekli své oběti,
které ne dle nějakého přesvědčení, ale dle vnucené ša
blony musely voliti. Tážeme se, kdo má zákonu zjed
nati platnost? Takhle to dále jíti nesmí. — Při druhé
volbě soustředili jsme své hlasy na dra. Frantu a tu
již z reservy vyrukovalo dalších našich 30 voličů a vů
bec lví podíl na docílených 223 hlasech má naše orga
nisace. Za tuto úsluhu k naší žádosti poslán telegram do
volebního okresu dra. Horského, aby v užších volbách
rovněž tak se zachovali národní sociálové. Národní
sociálové však zachovali se k nám nerytiřsky. Tohle
si zapamatujeme. Drtinovci při druhé volbě dali dobře
ze dvou třetin své hlasy sociálnímu demokratu, 10 se
voleb zdrželo a jen nepatrná část z nich volila dra.
Frantu. Z voleb máme mravné naučení: Nevěřiti soc.
demokratům, kteří našincům slibovali, že v agrární
ckých okresích soc. demokraté volí křesť. sociálně.
Drze lhali a ničemně takto agitovali. Na nikoho se ne
smíme spoléhati, pilně se organisovati a nezanedbávat
stránku agitační. V dělnické odbočce energicky vše u
rovnati! Naši nepřátelé vše už mají zpracováno a vy
ždímáno, u nás z valné části vše leží úhorem. A pro
to ku práci!

Nechasice. Křesťansko sociální organisace uspořá
dala dne 1I. t. m. pro své stoupence volební schůzi, ve
které představil se kandidát strany křesť. sociální dr.
Frant. Reyl. Litovati dlužno, že naše intelligence, po
zvaná do schůze, se nedostavila. Tak se přece ten ma
lý lid zajisté nezíská. Schůzi zahájil dp. Michálek a za
předsedu zvolen dp. farář J. Hlavsa, zapisovatelem p.
K. Janč. Zacelou. volební kampaň nebylo tak poučné
schůze, jako byla tato. Pan kandidát jasně a poutavě
vylíčil program strany. V řeči dokázal, že není potřebí
napadati strany druhé. Byloipřed čtyřmi lety uznáno,
že program jeho byl nejlepší, dnes byl přijat i od od
půrců s pochvalou. Od pana doktora byla to opravdu
oběť, že k nám k vůli 13 hlasům, které obdržel v mi
nulých volbách. vážil cestu. Odměnou mu však jest,
že získal nových 14. Na poměry, jaké u nás panují, za
jisté zatím dosti. Kandidát dohodový obdržel 183, re
alistický 103, Chalupa 51, křesť. sociální 27. Jeden lÍ
stek prázdný. Z "celkového počtu 391 voličů dostavilo
se k volbě 365. M

Hořice. Zaplať Bůh, že jsou ty volby u konce! Kdy
by to rozčilení mělo ještě nějaký týden potrvati, mu
siti by přistavěti blázinců a bláto by docela došlo. Kom
promisní poslanec Maštálka prošel — jak známo — ve
likou většinou, posice uhájili v městě našem soc. de
mokraté, strany t. zv. pokrokové získaly nepatrný po
čet a my jsme soustředili na svého kandidáta u nás 105,
tedy ze všech měst nejvíce hlasů a byli bychom získali
nejméně 200 hlasů, kdyby t zv. terror mnohé z našich
lidí neodstrašil. Jeden pan radní netajil se tím pranic a
chlubil se přede mnou: »My jsme vám v poslední chví
li vzali mnoho hlasů.« Zvlášť neopatrně počínal si ten,
jenž svého vlivu využil k příméma komandu, tak že
před samou volbou lístky přepisovali. To všecko platilo
a tomu se říká svobodná volba a tajné hlasovací prá.

lidi činilo, že z Jičína, kde mají přece — jak slyšíme —
také svou katolickou organisaci, přišel hlas pouze je
diný, ač odtud, kde živel konservativní ode dávna je
slušně zastoupen, mohl náš kandidát dostati 150 hlasů.
Nezískali jsme svým kandidátem ničeho, ale mohli jsme
získati, kdyby Maštálka přišel do užší volby a pak by
to byl rozhodl výkonný výbor strany, a Co je do stra
ny, která vyšších pokynů nedbá?! Bylo vydáno jednou
heslo: sečteme se a položíme počátek k budoucím vol

bám ve svém volebním okresu a ukážeme, když jsme
početně třetí stranou, že tu jsme a že není třeba hned
na poprvé práva svého se zbavovati. A toho měly dbá
ti především naše organisace. Pro parádu je přece ne
máme. Jsme politickou stranou a nemáme provozovati
politiku místní, máme ukázati, že ve volbách nerozho
duje u nás jednotlivec, jak se mluvilo, farář, nýbrž vý
konný výbor, jako ve všech jiných stranách. Dnes by
z katolických organisací neposlechla faráře ani živá
duše, kdyby chtěl provozovati místní politiku, ale o
tom musí se naší protivníci přesvědčiti, aby nemyslili,
aneb aspoň nemluvili, resp. neštvali, že farář je na tom
vinen. Jednoho smutného úkazu všeob. volebního práva

nemožno se nedotknouti, a to jsou peníze, jež tu počí
nají hráti hlavní úlohu. Kde ty rozhodují, tam je po
občanském právu, tam není parlament ohlásem vůle

| lidu. [ kdyby to nebylo pravda, co se mluvilo,fiž to je

smutné. že se mluvilo, co ten neb onen dostal za svůj
hlas neb za svou agitací. V tom směru vyvinuly se ne
blahé poměry v Americe, kde parlament je stvůrou
millonářských trustů. Jest mepřípustno, aby k něčemu
podobnému došlo | u nás! Trustů zde nemáme, ale má
me majetné strany, jož rády obětují pár set tisíc, vědí
li, že.jim budou jinou stranou nahraženy.

Josel Svoboda mrtev! Zemřel v Pardubicích kmet
zasloužilý, obecně vřele milovaný. Narodil se roku 1836
v Pardubicích, kdež se oddal reálním studiím. Pak na
vštěvoval v Praze v letech 1854—6 stavovský poly
technický ústav; spolu studoval paedagogiku na uni
versitě. Roku 1858 povolán za učitele na podreálnou
Školu do Hradce Králové, kdež působil i na paedago
giu a pak i na vyšší reálce. Roku 1871 jmenován prv-
ním ředitelem dívčí měšťanské školy v Pardubicích. Za
své svědomité a bystré působení byl mnohokráte vy
znamenán, Dloubá léta zasedal v c. k. okresní školní
radě a prosadil svým vystoupením zrušení zbytečné
německé školy ve Vesce. Býval též zástupcem c. k.
okr. školního inspektora. Jeho učitelským oborem byl
hlavně přírodopis a mathematika. K přírodě lnul s nej
větší láskou; za své pěstění stromoví byl na ovocní
ckých výstavách vyznamenáván. Byl duší místního o
krašlovacího spolku a spolku přátel literatary české.
Náležel mezi nejpopulárnější a nejpilnější pracovníky
pardubské. Do pense vstoupil roku 1904, ale pracoval
bez oddechu zdárně a čile ve prospěch kultury až do
smrii. Zemřel po kratičké nemoci dne 15. t. m. Smýšle
ním svým byl bodrý konservativec. Pohřeb konal se
dne 18. t. m. za tak obrovské účasti, jakou Pardubice
dávno nepamatují. Z široka daleka sjeli se ctitelé ze
snulého prokázati tělesným ostatkům jeho zaslouženou
poslední čest. Ave, anima candida!

K příjezdu Jeho Excellence, Nejdástojnějšího Peer
Biskupa, TE.Dr. Jos. Doubravy, do královského města
Čáslavě dme 28. června 1911.

V to moře zvuků, z varhan jež se šíří,
zas tichámodlitba se kněze vplátá,
již hotov stánek, ku Krista kde kříži
se Církve bojovník s modlitbou na rtech níží
a s nebe síla v chabé nitro slétá.
Ty přijdeš, Pane! Uzříš tváří řad,
těch tváří, z nichž jen láska k Bohu plane, 3
Ty v stánek přijdeš, hlavy zbožné požehnať,
by neklesly pod tíhou žití utýrané
a za kříž Kristův mohly bojovat!
O vítán, dobrý Pastýř, z té doše vítán buď,
a slož na hlavy race k požehnání,
ať silou nezdolnou Bůh naplní nám hruď —
a u oltáře vypros, Pán ať dál nás chráni! —
O vítán, vítán vroucně nám již buď!

: St. V. Hradecký.
Pánám voličůmkřesťazsko sociální strany sa Čá

«lavsko-Chrudimsku! Bojovali jsme čestně a poctivě —

přec podlehli jsme v boji. Zdánlivě zvítězil kníže tohoto
světa. Dá však Bůh, že probudí se časem | ti věřící,
ať katolíci, ať evangelíci, kteří dnes nevěrecké hnutl
podceňují. | tím jsem jist, že budoucnost -poučí mnohě
moje nepřátele. že' jsemjako: poslanec-rolník pro své
okresy poctivě a nezištně pracoval. Uznávaje velikou
obětavost a práci přemnohých nadšených přátel svých,
jak veledůstojných pánů duchovních, tak i lalků, vzdá
vám všem uctivý, srdečný dík! — Pracejme, organisuj
me. doufejme! — Ve Vrbici, dne 18. června 1911. Fr.
Šabata, rolník a starosta.

Čáslavsko. Zápas volební skončen, a ač dal se dle
všech příznaků očekávati, byl přece jenom pro šírou
veřejnost překvapující. Tak výhradně zemědělský o
kres zastupován bude poslancem strany výlučně děl
nické — sociálním demokratem. Nesměl býti za Žádnou
čenu — černý a bude nyní — radý. Nyní hledán bude
všeho toho vinník, pochybujeme však silně, že nalezen
bude vinník — pravý. Už v den výsledku volby všechna
zášť obracela se proti straně křesťansko-sociální, jež
to prý ta zavinila tento výsledek a jsme jisti, že zášť
ta bude se vyvijeti po nějaký čas s náruživostí vždy
stupňovanou, hraničící až k heslu: Vystoupit z církve!
A přece hlavním a pravým vinníkem není nic jiného,
nežli pýcha a pohrdavost vedoucích kruhů agrárních,
které sehnaly všechen drobný venkovský lid na jednu
cestu a vtískly ma do ruky volební lístek se jménem
sociálního demokrata. Vydaný rozkaz »Šabata do užší
volby přijíti nesmí!< odemstil se nyní, že v zápase o
mandát kandidát strany agrární padl. Rolníka, protože
byl smýšlení křesťansko-sociálního, rolníka, kterého
mnohokráte poslanci agrární snažili se pro schopnosti
jeho mezi sebe přilákati, čáslavské agrární rolnictvo
nechtělo, a učiniló tak místo sociálnímu demokratu. Kdo
taktiku tuto jim poradil, kdo je do ní hnal, nechť nese
nyní všecku zodpovědnost. Zpita zdánlivým vítězstvím
svého kandidáta při prvých volbách, domnívala se stra
na agrární ve své domýšlivosti, že odstřelivší Šabatu,
nemá se více čeho báti. Nejen že nepočítala naprosto s
drobným lidem venkovským, rozechvělým do krajnosti
vystupováním agrárních předáků a kortešů, podráždě
ný výhrůžkami a útisky v dny voleb, ale ona o jeho
přízeň a hlasy ani nestála. Mezitím, co kandidát strany
sociálně demokratické vyvinoval horečnou činnost po
celém okrese, strana agrární se vším svým volebním
apparátem trčela v klidu, domnívajíc se, že strana kře
sťansko sociální ji sama pomoc nabídnoutl musí. A te
prve v poslední chvili, když okres již počal rudě ho
řeti, teprve tehdy počala vyjednávati, ale dle přísloví,
aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby sice kleri
kálové pomohli, pokrokový nátěr strany agrární aby tím
však na venek neutrpěl. Pohrdavost tato, spojená S

neupřímností, nemohla přinésti jiného .ovoce, tím spl



tě, když se dokázalo, že v sousedním okrese cho
jibřském agrární strana uzavřela kompromis se stra

sociálně demokratickou a když se rozhlásilo, že v
esu nasavrckém, sousedícím s připojeným k nám
esem chrudimským, vyjednala stejný pakt na výboj

odboj proti křesť. sociálnímu kandidátu. Přes to však
ece 995 voličů strany křesť. sociální odhodlalo se 0
vzdatu hlasy pro dra. Hnidka, ač sebezapření jejich

ylo přímo heroické, když přišly zprávy, že na Mora
č smluven byl veřejně a v Čechách tajně hanebný a
mizerný útok proti českému katolickému lidu. Dnes,
kdy znám Jest výsledek všech voleb a kdy jasně se u
kázalo, že se nejednalo při nich ani o zájmy národní,
ani o vltězství programů, ale o potření křesťanského
názoru světového ve veřejném životě, vzejde snad, to
lik aspoň doufáme, světlo pravého poznání na těch
četných ještě místech, kde Jiknavost a pohodlnost sla
vila trumfy. A to bylo by při smutných výsledcích
oněch jasným aspoň úkazem budoucnosti. Neboť, byť
ná čas nuceni ustoupiti, zůstáváme té pevné naděje, že
budoucnost bude lepší minulosti i přítomnosti! Nože,
k další práci a k další poslle!

Chrudimsko. (Opozděno.) Předseda okresní agrární
organisace p. O. Štěpánek, statkář ve Vestci u Chru
dimi, je tak horlivým fedrovatelem agrárních idel, že
již ani neví, jak a čím by křesť. sociálního kandidáta
p. Šabatu trhal. Tak na schůzí ve Vejvanovicích 28.
května pořádané vytýkal panu Šabatovi, že by ani
nedovedl na Chrudimsku hospodařit; ale špatně pocho
dil, dostalo se mu odpovědí tak přiléhavé, že na ni hned
tak nezapomene. Ostatně p. O. Štěpánek by mohl ne
chat na hlavě, on — a clitít někoho, zvláště pana Ša
batu učit hospodařit Jak pan O. Štěpánek hospodaří,
nejlépe mohou říci lidé z jeho okolí a zvláště ti, kteří
u něho pracují, třeba jen na řepě. Ach, toho vzorného
hospodaření — až musí starý pán zakročit! A což pa
ní Štěpánková, to je pravá česká selka, ta ztráví zají
ste celý den v kuchyni u plotny! Gratulujeme k tomu
vzornému hospodářství a dokládáme: Jen tak dále a
tak dále. Jestliže pan Štěpánek byl vítězstvím agrár
ního kandidáta tolik jist, proč se tak namáhal a proč
verboval všechen agrární dorost zvláštním poslem -a
telegraficky na schůze křesť, sociální? Proč honit Ša
batu? Měli vlastně říci předhánět Šabatu, neboť z Vej
vanovic do Hrochova Týnce jel pan Štěpánek dříve,
než pan Šabata; a z kočáru rozhazoval letáky, tak že
byli všude v údivu.« Bezpochyby chce p. Štepánek na
chytat všechny bejly, vrabce a špačky, a proto jen s
tím do větru, ať si to přečtou!« Pan Štěpánek, jako
vzorný hospodář. přece musí vědět, kdo seje, že také
klidl. Ale přijde-li bouře s krupobitím a všechny ty ná
mahy a všechnu práci zhati, co potom? Proto pozor,
čtyřlístku, abys se nepřepočítal!

Okresní včelařský spolek v Chlumci a. C. Valná
schůze Včelařské jednoty pro okres chlumecký konati
se bude v neděli dne 25. června 1911 o 2. hod. odpol.
v hotelu +Okresní dům“ v Chlumci nad Cidlinou. Vstup
volný. Jest mravní povinností nás organisovaných
včelařů, abychom vzhledem k důležitostí našeho ná
rodohospodářského odvětví a vůči celé české včelařské
veřejnosti, nejen co členové spolku, ale i ve svém vlast
ním zájmu k přednášce této a k přátelskému jednání se
sešli. Rovněž jest čestnou záležitosti nás všech, aby
obeslání výstavy, účastenství při sjezdu včelařů če
skoslovanských a včelařském kursu bylo co nejčet
nější. Vybldněme i jiné pěstitele včel a přátele včelař
ství k hojné účastí na schůzí této.

Váženému vollčstvu křesťansko sociálnímu na Pře
loučsku, Pardubsku a Holicku! Cítím se povinen vzdátí
Vám timto svůj srdečný dík-za obětavost a vytrvalost
při právě uplynulých volbách do říšské rady. V prvé
řadě plně oceňují práci našich nadšených důvěrníků,
kteří, ač v malém dosud kroužku soustředění, vykonali
velkou, uznání hodnou práci agitační. Dále oceňují u
veliké míře vytrvalost našeho váženého voličstva, kte
ré třeba na mnohých místech, odvislé jsouc od »růz
ných pánů«, přece jenom obstálo a věrně při praporu
našem vytrvalo. — Budiž statečnosti Vaší všecka čest!
Úspěch, kterého jsme při letošních volbách na okrese
dosáhli, jest uspokojující. Bojovali jsme proti veliké
přesíle odpůrců, avšak každů místo, kde utkali jsme 60
ve volebním zápase na schůzi, pronikavě vyniká znač
nými, do Jisté míry pro nás odevzdanými hlasy. Ne
utrpěli jsme ztrát; naopak voje naše sesílily ze 495 hla
sů v r. 1907 na 859 hlasů nyni. — Neprohrálí jsme te
dy: v letošním volebním období osvědčili P. T, důvěr
nici naši zdatnost a politickou znalost tak, že i odpůrci
práci naši uznávali. Po nabytych zkušenostech a pro
zkoumání hradeb politických odpůrců pracovati bu
deme ku předu dále. —

Nezadáme dědictví. Bohem svěřeného,
nevěře a podlé Isti — ducha cizáckého.
Svou chcem míti řeč i zem,
katolíky zůstanem! V. Švarc.

Rychoovsko. Jakým způsobem vydobývali si zde
agrárníci říšský mandát, jest věru na nejvýš odporné a
zasluhuje odezvy. Všecky voličské schůze nejen pana
Chaloupky, ale i schůze kandidátů stran jiných Jsou

"toho pádným dokladem. Byli jsme přítomní na četných
schůzích agrárních předáků. a co jsme tam viděli a
slyšeli? Věude dokazována voličům síla, moc, poctivost
a láska ve straně agrární. Dobrý pozorovatel však
vycitil z těch úhořovitých slov vlastní prospěchářství,
terror a demagogické snahy pro získání hlasů volič
stva. Nemínímé tin, že by každý příslušník strany a

-grární měl stejnou kvalifikaci s těmi, kteří s panem
"Chaloupkou a pro něho ve všech jeho i v jiných schů
„zich kortešovali s tím »poctivým= venkovským pro

grameém. Výrok však výše uvedených slov potvrzuje
nejlépe voličská schůze kandidáta strany křesť. soci
ální v Solnici v Kvasinách, v Liblí, v Ještěticích a
Jinde všude, kde i sám pan Chaloupka mluvil a stranu
křesťansko sociální jako vyvrhel lidstva označoval. My
však víme a také to dokážeme, že hlavně terrorem,
násilím, ba nekřivdíme, když díme, že i sprostotou
zlskali agrárníci tolik hlasů. Poctivostí a uvědomělo
stí Jidu nikdy ne. Pan Chaloupka zná slabiny lidské a tu
využívá i komických výkonů a směšných výrazů ve
své kandidátní řeči, aby chytil kde koho. On vypočíta
vě řekne: »Pánové, je nesporno, a vy to víte — že
strana agrární je jedinou poctivou stranou venkovské
ho Jidu.« K tomu podotýkáme, že je to sice »nesporno-.
ale tí pánové to nevědí — poněvadž málo a snad nic
nerozlišují poctivou a čestnou snahu od násilné a ú
skočné agitace, v Jaké jsou agrární korteší mistry. Ví
me, že ten celý štáb křiklounů s p. Chaloupkou han
sírujicích vydobyl svým terrorem a sesměšňováním
kandidátů jiných stran aspoň dva tisíce hlasů, to je
víc, než jisté. Či měl na př. kandidát Novotný také
naverbováno několik terroristů, aby Chaloupku na
všech jeho schůzích pronásledovali, proti němu štvali,
snižovali, tak jako to čínili jistí příslušníci strany a
srární? Což ti intelligenti pp. Bartoš z Javornice, Bar
vínek a Netík z Rovně, Macháň z Merklovic, Machá
ček z Příkazu atd. atd. nebyli tělesnou stráží Jak na
schůzích Chaloupkových, tak na schůzích Novotného?
Voličská schůze křesťanských sociálů v Solnici svědčí
o novodobé inkvisici, jaké jsou schopny jen živly ne
křesťanské. Každý v pravdě vzdělaný, uvědomělý a
poněkud nestranný člověk trnul nad počínáním tako
vým. Takový »čestný« hon po mandátech se strany
křesť. sociální se nepořádal. Říkáte-li, že jen národ
hospodářsky silný prospívá, to vl přece každý myslí
cí člověk. Poukazujte však na ty pravé vyssavače a

te — nenechte si uvědomělost a vzdělání nikým utlou
kat“ — na taková a podobná slova chytáte, kdo se
chytit dá. Jest však trpkou pravdou, že ten váš »Cep«
utlouká nejvíce ten cit slušnosti k bližnímu, důvěru v
Prozřetelnost a čistou snahu po soc. a národní prácí.
Leč lid není ještě tak zaprodán, aby zradil to, co mu

nejdražším a nejsvětějším a to jest vlra v Boha, páni
agrárníci.

Uhelná Příbram. (Volby). Jako pravidelně na ji
ných místech, tak i zde slavné c. k. okresní hejtmanství
jmenovalo sčítacím komisařem muže, o kterém dobře
vědělo, že jest silně zelený aneb poněkud do ruda zbar
vený. Zde jmenován komisařem zdejší řídíci učitel p.
Boh. Veisser, o němž dosud nikdo nic neví jiného než
to, že by byl rád všude pěkný, ale není nikde. Zároveň
jest veliký odpůrce křesť. sociální strany a duchoven
stva zvlášť. Toto nitro své ukázal již často při různých
příležitostech, ale zvláště to bylo viděti v den volby
13. června 1911. Členy komise jmenoval samé agrární
ky až na jediného křesť. sociála p. Karla Vaňka, býva
lého starostu z Příbramě; jedině s timto křesť. sociálem
až dosud udržoval přes nepatrné výstupy obstojný styk.
Dosud jest u lidu lajemství, že se také může srovnati
oheň s vodou. Hned na počátku volby ptal se blaho
sklonně, má-li kdo z přítomných legitimaci, která ho
opravňuje k přítomnosti až do konce volby; nato podali
mu legitimace za stranu agrární p. Kubera a p. Bohá
ček, za stranu křesť, sociální p. Michál Voldán, rolník
a horlivý zastance strany křesť. sociální. Tento posled
ní usedl v lavici; než po malé chvíli sebral se a šel na
chodbu, ničeho netuše, a to velemoudrého p. komisaře
tak rozčílilo, že povstal ze židle a maje na nose cvikr,
šel středem voličů skoro až ke dveřím místnosti a aby
ukázal, jak mocným jest pánem, silně zahřímal: »Nestr
pím, by kdo agitoval a každý případ oznámím hejtman
ství.« Na to odpovídá mu zcela klidně náš důvěrník:
»Já vím, p. řídicí, že nemám agitovati a také neagituji.«
Než tato zcela klidná poznámka přivedla jej do takové
ho rozruchu, že velevážený pan komisař, maje za to,
že má před sebou snad nějakého rozpustilce, zvolal:
»Dost, ani ceknout, já komisař!« To vzbudilo zajisté
u všech voličů útrpnost. Než přes všechny takové pří
hody obdržel pan Josef Adámek z Vojtěchova 67hlasů,
kdežto agrárník Hadinec 45 hlasů, sociální demokrat
Hnátek 13.

Volební skuplua 26. Vys. Mýto-Litomyši. Dne 13.
t m. obdržel ve Vysokém Mýtě Švíha 615 hl., Holeček
462, Můller 125, Trávníček (křesť. soc.) 31 hlasů. —
V Žamberku Šviha 407, Holeček 129, Můiller 2, Trávní
ček 39, — Ve Skutči Švíha 462, Holeček 192. — V
Chocní Švíha 467, Holeček 286. Miller 1, Trávníček 42.
— V České Třebové Šviha 622, Holeček 660, Můller
79, Trávníček 85. — V Ústí n. Orl. Švíha 376, Holeček
373, Můller 17, Trávníček 130. — V Poličce Šviha 423,
Holeček 246, Můller 11, Trávníček 182, — V Litomyšli
Šviha 568, Holeček 500, Můller 71, Trávníček 130. Do
hromady: Šviha 3940, Holeček 2848, Můller 306, Tráv
níček 619.

Litomyšl. Je s podivením, jak naše katolicko-ná
rodní jednota paní a dívek nedá odpůrcům našim spáti.
Dle $ 2. naších schválených stanov účelem našeho spol
ku jest vzdělávati členky wwéve vědění pro život po
třebném, zjednávati křesjmnsko-katolickým| zásadám
náležité platnosti, jakož i členky své slovem i skutkem
podporovati. Není to účel vznešený? Nemůže s ním
každý řádný křesťan a vlastenec souhlasiti? Nač tedy
pan c. k. professor Starý tolik se o nás stará, a jak v
»Litomyšlském ©Obzoru« píše, proti »konkurenčnímu
spolku klerikálnímu« horlí? Chce snad pranýfovati dá
my. které by již členkamí naší jednoty byly neb se ji
mi státi chtěly? Z jeho vášnívého odporu proti všemu

katolickému můžeme souditi, v jakém asi duchu vycho
vává naši mládež jemu svěřenou. Což nemáte, pane c.
k. professore, dosti povinností v gymnasiu, v paeda
gogiu a ve vlastní své rodině, že zaséváte símě nesvá
ru mezí ženské spolky?! Sám jste byl přece svou zbož
nou matkou po katolicku vychován. A ještě na jeden
zjev musíme poukázati. Podle našeho názoru neměl se
pan c. k. okresní soudce Žemlíčka téměř na povel pa
na c. k. gymn. professora Starého o voličské cshůzi kan
didáta dra. Švihy propůjčíti k tomu, aby u naší jedno
ty osobně žádal seznam členek k nahlédnutí a k další
mu sdělování. Což nevěřil své paní, že musil viděti vše
cko černé na bílém? Aby se pak dámy zdejší neobá
valy přistupovatí k našemu spolku, poukazujeéme na
nově ařízený spolek katolických paní a dívek v Bene
Sově, kde jest předsedkyní choť a k. okresního hejt
mana. Její Vysost vévodkyně Hohenbergova, choť
následníka trůnu velmi laskavě převzala protektorát.
M3 v Litomyšli neměly bychom se organisovati na zá
kladě křesťanském a za práva žen? Naší společné prá

Polné. Že nepřátelé naši, jedná-li se o boj proti
nám, jsou hned všickni za jedno, byť i nejrůznějšího
přesvědčení, to ukázalo se nejlépe v neděli 18. t. m.,
kdy uspořádal p. Adámek, katol. kandidát za 63. okr.
voličskou schůzi. Mezi tím co katolický lid dlel povět
šině na průvodě a službách Božích, plnil se zatím sál
u Macháčků samými nepřáteli, zejména agrárníky. Tito
ovšem jako »Jepši katolící« služeb Božích nepotřebují.
O 11. hod. dop., kdy dostavil se lid katolický, zahájil p.
Adámek schůzi, přivítán jsa huronskýmřevem aliance.
již tvořili socialisté, agrárníci, učitelé, pokrokáři a židé.
Strhi se veliký boj o předsednictvo, při němž výši kul
turní vyspělosti dávali na jevo křikem, »ušlechtilým
zpěvem«, tlučením židlemi, rukou šermováním a pod.
Když konečně po půl hodině hluk jakž takž utišen a
předsednictvo zvoleno, ujal se slova p. kandidát, a
představiv se voličstvu, v nedlouhé, avšak promyšlené
mistrné řeči promluvil o volbách a nastínil úkoly pří
štíhc parlamentu a lidové požadavky, vyrušován jsa
stálými výkřiky agrárníků a učitelů. Když ukončil za
potlesku přítomných katoltků, přihlásil se ke slovu a
grárník p. Jaroš z H. Věžnice a uváděl celou řadu ná
mitek jak proti straně křesť. soc. tak i proti osobě p.
kandidáta. Pan kandidát však veškeré námitky hravě
a pádnými důkazy vyvrátil za velikého jásotu našinců.
Pak promluvil p. učitel Komers z Malé Věžnice a líčil
»žalostné následky klerikalismu« pro český národ. Náš
volební okres je prý nejčernější a tudíž skvrnou na těle
národa. Kdyby prý tak Havlíček vstal a viděl ten svůj
kraj, co prý by říkal. (Nu, z Vás, p. učiteli, by asi ne
měl velikou radost.) Dále doporučoval p. učitel, aby vo
ličové následovali příkladu moravského, kde se spojili
všickní lidovci, agrárníci a soc. demokraté proti kle
rikálům. Domlouval dojemně rolníkům, by si prý ne
pletli touto volbou na sebe kulturní karabáč, na což
mu tito odpověděli útrpným úsměvem. Jinak se při téte
promluvě p. učiteli nic nepřihodilo.Pan učitel R. pobíhal
a křičel: »Hanba klerikálům! Proti klerikálům! Pryč s
klerikály!« Pan učitel H. jevil velíkou starost o pana
kandidáta, že má strach a prý se bojí. Na to pan kan
didát břitce odpověděl, odraziv všecky námitky,
feckdy za upřímné veselosti posluchačů. Schůzi kořeníli
vtipy ostatní páni učitelé. Schůze pak o 1. hodině skon
čena za jadrného prohlášení venkovanů, že všichni vo
liti budou pana Adámka. Schůze tato ukázala nám, s
kým máme co činiti. Protivníkům našim rozhodně ne
prospěla, Jak zřejmo bylo z rozhořčení většiny rolníků
a to i agrárníků nad chováním se ostatních a leckomu
otevřela oči. Kráčíme dobám vážným vstříci Dei Bůh,
by se každý v čas probudíl a v rozhodné chvíli byl na
svém místě! Ve zdejším kraji již mnoho o tom mluveno,.
ale činů, činů nám třeba. Zdař Bůh! — Jiskra.

Velká Losenice. Jeden člen obecního výboru po
věřen sepsáním voličského seznamu. Ačkoliv byli a
grární stoupenci až úzkostlivě vyhledávání, takže se
dostalo do seznamu i několik nevoličů, bylo 21 našin
ců z počtu vynecháno. Když na to poukázal jeden naši
nec. odpověděl pan sestavovatel, že kdyby za to byla
pacesátka, pak by to mohlo být správné. Charakteri
stické! — :

Posvěcení nového chrámu v Semilech. Dne 25. červ
na bude zde slavnostně vysvěcen nový chrám sv. Pe
tra a Pavla od J. M. nejdp. biskupa Grossa. Z pořa
du slavností uvádíme: v sobotu 24. června o 6. hod. od
pol. přijede světitel. V 7 hodin kněžské hodinky u sv.
ostatků, v 9 hodin lampionový průvod. V neděli 25. t. m.
v "47 hod. průvod ku svěcení nového chrámu. V 10
hodín kázání a pontif, mše svatá Jeho Bisk. Milostí. —
Odpoledne o 2. hod. koncert v měst. zahradě. Ve 3 ho
diny litanie s požehnáním. V pondělí dopol. o půl 6.
hodině mše svatá s kázáním, o '/+8. farní mše svatá 4
náboženská zkouška žactva škol venkovských. — Slav
nosti budou trvati ještě další dni a ukončí se dne 2.
července. V ten den o 3. hodině odpol. přenesen bude
sv. kříž na původní místo u nového chrámu. Pak bude
kázání a Te Deum. Na to slavné požehnání a ukončení

slavností. :

Různé zprávy.
O židech a soclálmich demokratech měl roku 1893

»Čas« jiné mínění než dnes. Tenkráte totiž ještě her
benovci nevěděli, v které straně květy popularity dají
se trhati pínou hrsti. Sama redakce nevedla si proti ži
dům a soc. demokratům vášnivě, ale popřála místo (na



str. 379 a násl.) těmto řádkům volné tribuny: »Pro
vedení státního socialismu, jaký předáci socialistů ně
meckých káží a věští. bylo by neštěstím lidského po
kolení. Znamenalo by zotročení všechněch ve prospěch
státu či vlastně těch několika, kteří stát by představo
vali a ovládali... A všechny známky nasvědčují tomu,
že nebyli by to jiní, leč — židé, kteří v sociální demo
kracii hrají, byť i nenápadně, rolí vůdčí a také zvláštní
protekci se těší. Takž naplnila by se přípověď Talmu
du, že každý žid bude jednou míti 1100 křesťanských
otroků. A že jho židovské ještě by bylo nesnesitelněj
ším než bývalo druhdy feudálné, tomu nasvědčují ve
škeré viastnosti židů, jich zášti proti lidu ostatnímu,
jich nemilosrdnost. nesvědomitost, jakož i celá jich ně
kdejší i nynější zhoubná působnost hospodářská. A čím
jiným, leč obnovením bývalého nevolnictví a otrokáf
ství mohl by býti život v takových společných dílnách
a snad i v příbytcích státních? Byl by to život v prav
dě kasárnický, neboť jinak než krutou disciplínou vo
jenskou nebylo by lze udržeti pořádek v dílnách, kde
by mnozí ku práci stanovený čas (asi 3 hodin, jak Be
bel si představuje), hleděli jen prolelkovatí, i mimo ně,
kde množství prázdného času bylo by podnětem u
stavičných výtržností, volná láska pak bouřlivých vý
buchů zla. Život takový způsobit by musel znivelisová
ním zároveň značné sesurovění všech vrstev společ
nosti; všechen zušlechťující vliv vychování rodinného
ve společných vychovatelnách státních přišel by na
zmar. jakož ponejvíce i všeliká vyšší činnost duševní,
vědecká i umělecká, již nelze odhadovati určitým mě
řítkem jako práci od kusu nebo za hodinu, a tudíž ta
ké ani poněkud spravedlivě odměniti udělením zná
mek, jakožto poukázek za vykonanou práci sloužícím.
Vedlo by daleko, kdybych vypočísti měl ony přečetné
újmy a ztráty, jež omezením svobody osobní utrpěli by
v zamýšleném státě sociálním nejen ti dnes lépe situo
vaní a jejich rodiny. ale sami slušně placení dělníci,
zvláště ve městech! — Všeliké ty theorie o rovnosti
všech lidí nebo dokonce o nějakém ráji na zemi byly
a zůstanou vždy krásným snem lidí dobré vůle a zlaté
ho srdce; ovšem byly a jsou i také třpytným lákadlem
v ústech podvodníků. ... A na str. 395: Feudální pán
lid sice nemilosrdně vyssával, ale uměl zase peníze
mezi lid pustit — již choutkami a vášněmi svými. Mo
derní nástupce jeho, peněžní baron židovský dnem i
nocí se plahočí a spekuluje jen jak by jmění ještě roz
množil; ke vrozené beztoho semitům hrabivosti druží
se ještě příkaz náboženství, rozmnožovati co nejvíce
jak své pokolení, tak i jeho bohatství a tim ovládati ve
škeren svět nežidovský. Nepravím, že nečiní někteří
křesťané podobně, že i v nesvědomitém vykořisťování
nenásledují příkladu židův, leč oni tak činit musí, chtě
ji-li vedle nich v boji konkurenčním obstáti; kdyby jed
nali opačně, byl by snad již dnes veškerý majetek v
rukou židů. Ono neúnavné hromadění ohromných ka
pitálů, které jest národně-náboženským ideálem všeho
židovstva v rukou několika neb jediných za účelem ho
spodářské a politické všemohoucnosti, je nejhlavnější
příčinou rostoucí bídy širokých vrstev společnosti.«—
-Nyní by »Čas« bez připojení hlučných protestů za živý
svět nepropustil takové řádky. A přece denní zkušenost
svědčí stále markantněji, jak veliký kus pravdy r. 1893
byl v »Čase« napsán. Teď musí »Čas« místo svobodné
kritiky pochlebovati.

Mezi agrárníky. Na zásadovost si agrárníci příliš
mnoho nepotrpí. Jen když se získá mandát. Proti Práš
kovi vzplanul divý boj, ale když už se měly prozrazo
vati věci nejhorší, najednou jako když utne — ovšem
po vzájemné úmluvě. Agrární vedení docela vydalo pro
hlášení, aby voličové oficielního kandidáta agrárního
Zajíčka v užší volbě spojili se s Práškem proti soc. de
mokratovi. Na Lomnicku podobně. Nejdříve velký křik
oposičníků proti faráři Vackovi. A pak pojednou „opo
siční agrárníci přispěchali Vackovi s pomocí proti soc.
demokratovi. Uveřejňujeme dopis z Lomnice nad Luž.,
uveřejněný v »Loun. Hlasech= -dne 13. t. m.: »Voličstvo
okresu lomnického odmítlo kandidaturu faráře Vacka.
Dne 28. května svolal výkonný výbor strany agrární
schůzi lidu do hotelu »U slunce« v Lomnici. Do schůze
dostavil se farář Vacek se smečkou úředníků zeměděl
ské rady jako agitátorů. Dála zem. poslanec Fencl, člo
věk úplně neschopný a u rolnictva špatné pověsti se
těšící. Přišel i několikráte propadlý kandidát poslanec
tví tajemník Korlz z Třeboně a býv. soc. dem. truhlář
Šašek z Veselí. Byli přítomní veškeří starostové okresu,
dále mnoho starostů z okresu veselského a třeboňského
Když blížil se průvod agitátorů po náměstí k hotelu
>U slunce«, byl prostranný sál do posledního místa na
bit. Jakmile se ukázal farář Vacek na podiu, nastal ne
obyčejný rozruch ve voličstvu. Bouřlivé výkřiky na
faráře Vacka působily tak, že seděl jako zařezaný, ne
jsa mocen slova. Bouřlivé protesty propukly stále více,
když inž. zem. rady Mrkvan jako zástupce výkonného
výboru navrhl za předsedu schůze posl. Fencla, jenž
seděl v zadu za shromážděním všecek zkoprnělý. Proti
návrhu Mrkvanovu | protestovalo celé shromáždění.
Když hluk nepřestával, zvolal inž. Mrkvan do shro
máždění, že se chová jako stádo dobytka. Odpovědi
na tuto neslýchanou urážku byla ohromná bouře volič
stva, jež žádalo, aby zástupce výkonného výboru oka
mžitě opustil sál, jinak že bude schůze rozbita. Inž.
Mrkvan s hanbou se vzdálil. Zdálo se, že schůze je
načisto rozbita. PiP. Vacek, věda, že na Lomnicku
už nepochodí, byl všéekk zmaten. Tu vystoupil okresní
starosta Mazanec a -rázem voliče utišíl. Navrhl za před
sedu schůze starostu města Bowdu. Ten udělil slovo
Vackovi, který v řeší velice roztržité mluvil a sliboval

vše možné,jen o d

byla stále přerušována výkřiky: My vás volit nebu
dem! My chcem Mazance! Ať mluví Mazanec! atd.
Když chtěl mluviti zemský poslanec Fencl, byl voliči
okamžitě odmítnut, takže zahanben odešel ze sálu. Na
konec navrhl starosta města Loinnice spolu se všemi
starosty okresu vyzvání k voličstvu, kde odsuzují jed
nání výkonného výboru agrárního, který nepohodlné
roluíky, své nejlepší stoupence hází. přes palubu, dik
tuje rolnictvu koho má voliti, Měšťan Bárta vyzval
shromáždění, aby volilo dne 13. června rolníka Tomá
še Mazance ze Lhoty, který nabyl úplné důvěry volič
stva. Veškeré shromáždění přijalo tento návrh S po
tleskem a s nadšením. Starosta města Bouda pravil,
že jest opravdu litovati, že strana agrární takovým
neslýchaným způsobem zachovala se k nejlepšímu své
mu příslušníku rolníku Mazancovi, jenž, ačkoliv měl
většinu důvěrníků z okresu 73. na své straně, byl pány
z Prahy odhopnut Rozhořčení proti výkonnému vý
boru strany agrární a faráři Vackovi je takové, že sta
lo se usnesení zmařiti stůj co stůj volbu Vackovu, kdy
by přišel do užší volby se sociálním demokratem. 'Rol
níci raději k volbě užší nepůjdou, jen aby zmařili volbu
Vackovi. Na okresu 73. není půda pro faráře Vacka, ale
pra rolnika.«

Moderní vyšší humanita. Místo co by pokrokáři
přemýšleli, jakou humanitu káže zjevně prostý zdravý
rozum a normální cit, listují pilně v paragrafech, kte
rých by mohli zneužíti k pomstě nad bližním. Ačkoli
volají, že jest potřebí -zkostnatělé paragrafy“ zrěformo
vati, chytnou se i toho nejzastaralejšího, vidí-li v něm
záminku k potrestání. Tu jsou jím paragrafy zlaté. —
Moravské pokrokářské listy s velikým gustem ozna
movaly, jak byl odsouzen farář Herbrich z V. Bystřice
dne 7. t. m. pro urážku na cti. Ale nepověděly, kdo
podlc přirozené morálky zasloužil většího pokárání, zda
obviněný, či žalobce. Proti rozsudku podáno odvolání.
Pro jakou aféru kněz byl souzen, o tom 10. t. m. píše
»Našinec«: »Dne 16. dubna stál pan MUDr. Liebiger
se svými bratry před branou kostela ve V. Bystřici a
hovořili mezi sebou. To bylo ráno ve '/9. na Hod Boží
Velikonoční, právě když byla v kostele mše svatá. Pan
farár přistoupil k nim a žádal je, aby odstoupili, poně
vadž ruší příchod a dávají zlý příklad mládeži. Na- to
pan MUDr. Liebiger různým způsobem odpovídal, od
píral panu faráři právo, aby jej tam napomínal a ne
ustoupil. Na jistý výrok pana dra. Liebigra, jejž tu ny
ni úmyslně necitujeme, odpověděl pan farář: »Pane,
to je sprosťáctví'« Toto jest ona hrozná událost. Pan
dr. Liebiger s panem dremn. Fischerem vyčkali 42. den
a teprve dne 27. května podali žalobu . Co to znamená,
jest pro každého jasným, žalobce spáchal urážku, nebo
řekl něco, o čemž měl strach, že jest žalovatelným, na
čež pan farář odvětil »sprosťáciví«. Žalobce tedy vy
čkal, až nemohl žalován býti on, a když minula doba,
teprve žaloval. Pan farář právem odmítnul porovnání,
neboť za takových okolností bylo by porovnání han
bou. Ale každý pozastaví se nad tiri, že této schytralo
sti nedopustil se nějaký nepatrný člověk, nýbrž pan
doktor veškerého „lékařství, tedy intelligent, a musí
pozastaviti se nad tím, jaký pojem o cti má tento intel
ligent, že sám vyčkává poslední den, až více nemůže
býti žalován, a potom teprve hrdinsky rve se o svou
čest. Jak se tomu říká mezi čestnými lidmi?«

Hlasovací právo v Italii. Někdo by se domnival,
jak v zednářské Italii jest upraveno volební právo
spravedlivě pro všecky. Zatím teprve od předešlé so
boty vážněji se rokovalo v ilalské sněmovně o nutné
volební reformě. »Národní Listy« dne 20, t. m, napsaly:
»Oběžník, který ministerský předseda obyčejně vy
bízi přátelské poslance, aby se zůčastnili důležité schů
ze, praví tentokráte, že jde o nejvážnější argument, ja
ký možno předlcžiti úvaze parlamentu. Zákon ten sku
tečně má uděliti volební právo 5 milionům občanů ital
ských, kteří, třeba neumějí čísti a psáti, překročili tři
cátý rok nebo vykonali vojenskou službu. Italie má dnes
sotva 3 miliony voličů. Až nynější předloha stane se
zákonem, bude jich míti 8 inilionů na 34 miliony 0
byvatelů. Nelze upříti, že příliv této massy voličstva
bude míti značný účinek na povahu politického Života
italského, jemuž dodá nové síly a zbaví jei zajisté oné
nchybnosti a lhostejnosti, jaká se v něm jevila v
posledním šestiletí. Krajní strany zápasí o Čest a vý
hodu, aby dostaly pod svůj prapor co největší počet z
oněch 5 milionů nových voličů a lze již dnes předví
dati, že většina jich se rozdělí mezi socialisty a umir
něné. V tomto případě se rozpory mezi těmito stra
nami ještě zvětší a vnitřní politika se tím znova oživí.«

Němců v Praze ubývá. +»Prager Tagblatt« ve své
úvaze o výsledku voleb věnoval také vzpomínku ně
mecké kandidatuře v Praze. Pokud-se Němců v Praze
týče, praví »Prager Tagblatt«, že dne 13. června zů
stali ve své nacionální horlivostí za r. 1907. Společný
kandidát Němců v Praze Alexandr Richter soustředil
na sebe sice slušný počet hlasů, ale úspěch z r. 1907
se nedostavil. Před 4 roky dostal německý kandidát
Richter v Praze a v předměstích 4903 hlasů a německo
radikální kandidát Pacher 747 hlasů, v celku tedy bylo
odevzdáno 5650 hlasů; nyní dostal společný německý
kandidát Alex. Richter 4264 něm. hlasů, tak že se jeví
v české Velké Praze úbytek německých hlasů o 1386!
Demonstrace Němců proti českosti Prahy a důkazy o
vzrůstu jejích síly a významu v české Praze se tedy
důkladně nepovedly.

Největším židovským městem světa jest New-York,
ve kterém bydlí nyní dle »Berl. Tagblattu« na 1,100.000
židů. Počet přistěhovalců stále vzrůstá od té doby, co
židé v Londýně prostě nemají již místa. Židé tvoří již
nyní 26 proc. veškerého obyvatelstva; tak je v Novém

Yorku 3000 židovských advokátů a 1000 lékaříž Ma,N.
ma! College, jednom z největších dívčích i
zapsáno 75 proc. židovských žákyů. Tento stav vys
tluje se tím, že židé neradi se stěhuil dále sa západ,
stávajíce v Novém Yorku; a jedou-li dále, Záse se br
vracejí. Také pokusy, získatí židy zemědělství, n
mají pronikavějších výsledků.

Letošní dovolené na žně ustanovila sborová velite
ství v Praze a Litoměřicích v obvodu sborů č. 8 a“
po případě velitelství zeměbrany v Praze a Litoměř
cích takto: 8. sbor: I. Pro pěší pluky č. 28, 88 a -1(
(doplňovací okresy 28, 88 a 102), pro pol. prapor my
slivců č. 22 (doplňující se z doplňovacích okresů č. 2
73 a 88), potom pro pěší pluk zemské okrany č. 8 (dc
plňující se nejvíce z doplňovacího okresu č. 28) dob

od 16. července do 6. srpna; 2. pro ostatní vojensk
sbory, k nimž dlužno přihlížeti, po případě oddíly: dc
bu od 23. července až do 13. srpna 1911. 9. sbor: pr
pěšší oddíly od 21. července až včetně do 10. srpní
pro jízdu od 16. až včetně do 31. července a pro dělc
střelectvo v měsíci srpnu — 3 týdny — dle přípus:
nosti služby. — Dovolená tato nebude se udíteti n
psané žádosti otců. nýbrž inají se aktivní vojínové hlá
siti ústně o dovolenou u svého pluku. Neopomeňte svý
synům na vojnu dopsati, aby se o dovolenou hlásii
by potřebné šetření se inohlo včas provésti. .

Mest betonový pošlnutý v celku z místa. Mosty be
tonové mají mnoho vlastností společných se železný
mi. Nyní pak dokázáno, že most betonový úplně již hc
tový, lze přešinouti, což bude přičtěno ku vlastnoster
jeho, které jsou v některých. případech velmi vítaní
Most, u kterého tato operace provedena, jest ve Wei
su a bylo jej nutno pošinouti z místa, aby uvolnil cest

pro veliké kusy Strojnické za přestavby tamější elek
trárny. Rozpětí jest 14 m., šířka 4 m., jedná se teď
o most veliký. Vystaven byl již roku 1899 a byl dl
toho úplně utvrdlý i ssedlý. Nejprve odštípnut od obo
podpor, podklínován a usazen na smykadlo, položen
na koleje. Na to byl pomocí zdvihadel dopraven o 2
metrů dále v necelých dvou dnech. Když byly práce

pošinut byl opět na původní místo a postupným vyta
žením klínu na podpory usazen.

Všelicos. Svaz poštovních a telegrafních úředník
z Německa, počtem 200 osob, podnikl minulý týden vy
jížďku do Prahy, kde byl uvítán ij na Staroměstské rad
nici. — Arcikníže Karel František Josef zasnouben by
na zámku Pia Nova u Pietra Santa v Toskánsku s prin
ceznou Žitou z Bourbon-Parmy. Arcikníže 24 rok:
starý, starší syn zemřelého arciknížete Otty, jest *
druhé řadě následníkem trůnu. — Správní soud za
mít! stížnost pověstných Julia Myslika a dra. Bartošk:
v příčině věnování obecního pozemku na stavbu kato
lického kostela na Král. Vinohradech. — V guberni
Ufiské a v sousedních okresích na Rusi rozmáhá s
sekta, která prohlašuje, aby sedfáci jen po tři dni pra
covali a po druhé tři dni statky boháčů vydobývali
kteří prý je bezprávně zadržují. Kdyby jich. vydobýt
nemohli, ať prý je pálejí. — V noci 15. června. zuřila *
Terstu a celém Přímoří strašná bouře.. Zejména způ
sobeny velké škody na lodích zakotvených: m terstskén
přístavu a na vejdě. Několik lodí se potopilo,. při. čem.
zahynulo 19 osob. Na silnici k Miramace vyvrácen:
byly 100leté borovice a do moře vrženy; takéna. po
dích a vinohradech způsobeny velké škody. — Česk:
vzduchoplavec inž. Kašpar zamýšlí provésti let z Víd
ně do Pešti a zpět, na který vypsala vídeňská »Zeit
cenu 20.000 K. — Pověstný likvidátor Duez při. přelí
čení se přiznal, že při jediném prodeji kláštera sv. Sta
slava v Paříži zpronevěřil 2,190.000 franků. — V Číní
napočteno posledně 438,214.000obyvatel, třetina to vše
ho obyvatelstva na zeměkouli. — Dr. Baxa musil s«
zavázat židovským voličům na Starém Městě v Praze
že vydá prohlášení, že nevěří ve vinu Hilsnerovu. —
Ceny rakouských doutníků, které budou od I. červenci
u nás zvýšeny, zůstanou v Německu beze změny. —
Dle úřední statistiky připadá v Čechách ročně na jedni
osobu: v Plzni 207 litrů piva, v Hradci Králové 130|
v Českých Budějovicích 167 I, v Chebu 219, v Liberc
202, nejvíce v Praze, totiž 306 I, nejméně na Poličsku
43 litry piva.

Při stále stoupajících cenách potravin používá prak
tická hospodyně ráda osvědčených kuchyňských po
můcek, jež jí pomáhají spořiti na penězích, času i práci
Především jsou to v celém vzdělaném světě rozšíření
Maggiho výrobky, které zvláště za nynější drahoty
masa prokazují každéniu neocenitelné služby a jež pře:
všeobecné zdražování zůstaly stále stejně levné. Mim«
to dobře ví každá zkušená hospodyňka, každý odborníl
a každá kuchařka, že se na Maggiho výrobky možní
Spolehncuti, poněvadž jsou vždy stále stejné, nedostiž.
né jakosti.

Pouť na sv. Horu a do Prahy. Poutní vlak vyje
de dne 1. července o 7 hod. 50 min. ráno z Hradce Krá.

osob. Výjimečně možno se přihlásiti včetně do 26. červ
na a sice zasláním obnosu za jízdní lístek přímo dě.
kanskému úřadu do Černilova, jenž jízdní legitimací o
bratem odešle. Na jiné objednávky nelze vzít ohled. —
Ku pouti se přihlásilo dosud 6 duchovních.————Ú

(Zasláno).

Pořádek pouti na Svatou Boru u Příbramě.
Poutní vlak vyjede z Hradce Králové v sobott

1. července o 7 hod. 50 mín. ráno a zastaví na stanicích
Praskačka-Urbanice 7 h. 57 m., Dobřenice 8 h. 7 m.
Karanice 8 h. 17 m., Chlumec 8 b. 29 m., Žiželicí



+8 h. 39 min., Libňoves 8 h. 55 m., Velký Osek 9 h. 18
n., Libice 9 h. 23 m., Poděbrady 9 h. 31 m., Nymburk
9 h. 40 m., do Prahy přijede o 11h. 31 m. — V Praze
se poutníci v nádražní restauraci neb v okolních hostin

-cích občerství. Na nádraží plati se za polévku 16 h, u
zenky nebo cerveláty po 12 h, káva 20 h, '/ litr piva
14 h. Vše plaťte hned, O I hod. seřadíme se před ná

«dražím, napřed za sv. křížem muži, pak duchovní, po
sléz' ženy, stále přes celou Přahu v nejpřísnějším čtyř
stapu. —- Půjdeme přes Poříč, Příkopy, sv. Václavské
náměstí, Štěpánskou ulicí a Žitnou na Karlovo náměstí
a přes Moráň a most Palackého na Smichov a přímo
k nádraží Západní dráhy. — Po mostě nutno jíti po pra
vé straně. — Že Smíchova vyjedeme o 3 h. 50 m. Ve
Zdicích bude zastávka vlaku 22 m.; možno tu vystou
pití a občerstviti se. — V Příbrami budeme o 6 h. 15
t.; opět rychle a pečlivě sefadime se ve čtyřstup a za
zpěvu Marianských písní (poutníci vezměte s sebou
»Oltář«) budeme putovati ke sv. Hoře. Tam bude u

-vítání a poutníci budou konati sv. zpověď až do 8 hod.

Hendrycha »U města Březnice«, od Sv. Hory na západ
u v hostinci p. Jos. Dvořáčka pod Sv. Horou -IL —
Jednotlivé noclehy obdržíte na dotaz u osob za tím ú
čelem ku chrámu Páně Sv. Horskému přicházejících.

V neděli započnou mše sv. o půl páté hod. a také se
ráno od 5 IMzpovídá a v kapli Plzeňské na ambitech

dičky Boží a její uctění u císařského oltáře. O 9. hod.
slavná mše sv., po ní venku kázání důst. p. Dra Václava
Havrdy z Černilova, o 11. h. je poslední mše sv. — Od
poledne o 4. h. bude kázání, po něm sv. požehnání u
císařského oltáře, o půl sedmé večer shromáždění tamže
a rozloučení se Sv. Horou.

Příbramě, všichni v čas se tam dostavte; na Smíchově
budeme o 6. hod. 46 m. — lhned půjdeme průvodem
přes Smíchov a Menší Město Pražské na Král. Hradča
ny do velechrámu sv. Víta, kamž dojdeme o čtvrt na
devátou. Zde budou mše sv. u hrobu našich sv. Patronů,
druhé sv. přijímání všech poutníků, úcta a návštěva po
ssátných památek a o 11. hod. průvod k bl. Elektě u
Kaimelitánek, pak do Lorety, načež bude polední ob
čerstvení v okolí Lorety a o půl druhé hod. průvod do

"žehnání N. S. O.

Z Král. Hradčan odebéřemese o 2"/: hod. ve skupi
nách k.nádraží severozápadní dráhy a sice přes Kar
lův most, Křižovnickou ulicí a Mikulášskou třídou ke

třídou k nádraží kolem kostela sv. Petra.

Z nádraží vyjedeme o 4'/: hod. a budeme v Hradci
Yrálové k 8. hod. Vlak opět zastaví na všech stanicích
cd Poděbrad až do Hradce Králové.

Potřebné v čas se sdělí, zvuk trubky signálové
Ga Vám vždy znamení, byste se shromáždili.

Dejte pozor na peníze, zvláště ženy; nekupujte
pověrečných modliteb, kterých se tu celé spousty pro
dává.

GB X 8D XBEDX 580 XBDX

: Jan Horák,
; soukenník
x v Rychnově nadKněžnou |kzssílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
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c Četná uznání zvláštěz kruhůvele
MK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu vice než třiceiletého působení.

Vue, prosím, malou objednávku na
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Ě
ž zkoušku. XiXvarejemné látky na taláry.
n Též na oplátkyber zvýšení cen!

Doporučujeme=

Křížovácesta
na plátně malovaná v uměl. provedení

se za levnou cenu prodá.
OMN*>Zastavení se k nahlédnutí zašle.

Biiřšídělí atelier J. Hlávka, Praha-Vinchrady,
— — P.chraj rova ulice č 68. — —

z Luhačovic!n De
Holel »Litorel« dříve »Victorig« stane
se dojista dostaveníčkem všech bostů

lázeňských a příchozích do Luba"ovic.
Rozšířen je l tos tak, že pos'ytn+ bostům
vše pohodlí. Opatřea je elektric, osvětle
ním, ústředním t-pením, domácími kou
pelnami. Pokojů 48, kavárna, kulečník,
p'ano. Nej čtší sál luhačovický as pře
krásnou vyhlídko“, velmi vhedný k pořá
dání koncertů, sp.lkových echůzí, taneč
ních zábav. Znsmenité lt .ve'ské světlý
i černé. Proslolá domácí kucby:č. Povoz
při kařdím v'abu. T. fn čís. 4

Byt I strava pří delším pobyta
SP*> za aníženou cenu dle dohody.

Vsi úvěrníspolečnostzapsané společenstvo a ručením obmezeným
w Hradci Králové,
= (proti Graodhotelu)

přijímá vklady na knišky

za 400 až 59
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. "UB

Uhlí nejlepšíjakosti
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Zubní atelier
MUDr.

A. MAUDR
Hradec Králové,

Velké náměstí 151—152 na velké
pod:íni.

Plomby všech druhů. Uwměé zuby
u chrupy. C'rany bez plotýnek.
Zuby čípkové Práce v kaučuku

i ve zlatě

Ord.: 8—1l a 2—5.

0005050:

harmonium
v dobrém stavu pro větší mistnosti.

Nabídky na

R. Šimáčka v Hradci Král,
Pospíšilova třída 311.

Proč?
je kněžské náprsenka bez báčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodi každý kolárek.
2 un nky této odpadásamo

zřejmě přešívání báčků, jinak
u náprs. s háčky natné.

8. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s báčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřiznje

FejglAByčiště
r, no a mia zbožím

Hradec Erilové, Jiříkova třída.

o
Účet pošt spoř.

č. 111.510.
Girový účet u Ústř. banky

Čes. spořitelen.

Českoslovanská záložna VPraze,
sapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Zůrokuje vklady 4/,9/—4/,9/, dlevýpo
vědi ode dze vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatě
a nklady na ně učiněné úročí 5*/,bez vý

| Základní vklad obnáší 3 K, který pe ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá zálošna na

požádání složní listy pošt. epořiteloy. Daň

(dAehodkovou platí zálošna 28 pp. vkladateleze svého

Stav vkladů koncem února 191l K 520.000—.

Poskytuje zápůjčky va směnkys ročiteli
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i
na splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném trosoru bezplatně.

Záložna podlébá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od /,B—5.
»

Továrna na cottagová americká

NARMONIA
též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII.kerJózsef- 4
kórát 18 =. — Praha, Joo:
Ferdinandova tř. 48. — ==

Vrdeš=VIL., Mariahilferste. : k

80. m ©

Cennikyzdarmaa A
franko. z m

Nejnižší měsíční
splátky.

m P. T. duchovenstvazvláštní výhody
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Velkozávod krej=
čovský pro pány
: a obchod soukenický:

c. ak.
dvorní krejčí v Hradci
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KX
C.k. dvorní fotograf

JULUS RUSS v Hrade Král.
dovoluje si tímto oznám'ti, že

předal závod svůj
renomované firmě

J. F. LANGHANS,
o. k. dvorní a komorní fotograf

v Hradci Králové Adalbertinum.

Děkuje za přízeň zá
vodu svému po léta
věnovanou a doufá, že
P. T. obecenstvo tuto
v neztenčené míře i na

nástupce jeho převede
a to tím spíše, ježto
předal závodsvůj firmě
tak světoznámé a vše
obecné oblibě setěšící,
která zajisté všem po
žadavkům na ni vzne
seným plně vyhoví. 
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Kaučukovába.
raz i tka urěleckyraženén'lepsy, vignety pro

úřady,
reklamní plakáty, kalendáře, tabulky a pod, kolo
rova: 6 vistky v pestrých barvéch. snoubanky raže 6

v pškném provedení dodáváJosefSkrovný,
strojní koiheřství vyHradel Králeré na pottě.

Pan Guy Of, rodilý Francouz,
— zahájí —

kursy jazyka francouzskéhowHradci Králové
*ednou týdně v lyczu. — Mettoda vyučovací bude
konveraační. — Účastnit: se mmoboupáni i dámy.

Honorář K 6-— m.síčně.

Za stejných podmínek bud- tnký
v stejnou dobu zaháje: kurs an lický

rodilým Angličanem.
Zápis dnešním dmem počínaj wup. knihtupe:

Rozpočty zdarma! Levné cen)! Tolmana.

oOooooo0oOOoOoOoOOoOoOoo©So

zhotovuje oděvy dle nej

novějších angl. a fran

Krát.:: | Couzskýchvzorů.:
oOoooooo000000000

R
Pensionát
Voršilek ::
v České Skalici

obsahuje německou školu s právem
veřejnosti, zřízenou dle osnovy
trojtřídní měšťanky.

Chovanky mobou se vzdělávati v ja
zjce českém, francouzském (učitelka ro
zená Francouzska), anglickém a italském,
cričitt se v malbě, hudbě (na piano,
housle, harmonium, varhany a citeru)
a učiti se různýmše ským pracím, va
ření, praní, žehlení a vedení domácoost.
Též tanci a jemným způrobům spole
čenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, velikou
zahradu, krásnou, zdravou polohua ra
mantické okolí, zvláště » Babiččinoúdalí«
v Ratibořicích.

Měsíční platmírný. — Ostatní v pro
spektu. — Nastoupitimožno kdykoliv. —
Škclof rok počíná 15. září t r.

Představené.
Poznámka. Redakce Obnovy« cdporučuje vřele
»Penaiorát v České Skalici« rodičům, kteří vi přejí,
aby se jejich d tky německy naučily, ale přitom se
neodnárodníly a mravně bez úhony zůstaly. —

O"
AKONT ATA)

ZÁLOŽNÍ ÚVERNÍ
ZALOŽEN R. 1868.

Akciový kapitál K 15,000.000-—. — Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.

ÚSTAV

4-40
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho draho. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadis a kauce. — Eskont fakter a směnek. — Barsovní rozkazy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým.-— Výměna kaoponů. — Inkasso tažených
papírů. — Promossy. — Bpráva cenných papírů. — Záloby na ceané papíry a zboží. — Seky. — Akkre
ditivy. — Rembcnrsví, daňové a celní úvěry. — Součinnost při sakládání nových podniků všeho druhu.
Skladištěspojene želoznišní nádražím. — Výhodarosxpedice. —Iniormační odášlení. —Gemout,

pmo, sádra, strojníSte. Detroleja cukr.

UHELNÁ CENTRÁLA
dodáváveškerýdruhyuhlí. —Aagiský,bolgieký,vestálský4 slosskýsatkravit.Kokrysleekýaoratedoriské.—Belety,

Folefon:HradooKrálovéč. 9 a29, Praha č. 4508,Semilyč. 21,Turnovč.27.
Tologr. adresa pro cemtrálu, jakož i voškoré filiálky: »Kralobazka«.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové — Vydavatel a sodpovědný redaktor AmtemímPoehmom. — Tiskem biak. knihtiskárny ©Hradci Král.



Příloha

Agrární hanobitolé na útěka. Tolik
beacitných lží uveřejněno v »Cspu« a »Venkoru« o
našincích zvláštý v době předvolební! Ale js>u-li
tupitelé volání k z.dpovědnosti, skryjí se jako kapři
do tůně. Surově a nespravedlivě byl napaden re
daktor katolického »Hlasu Lidu« Pariík-Sychra
v Cepu. Hodilo se to ovšem do kráma agrárním
kortešům právě nyní před volbou nejlépe. Leč
Parlík Sychra poslal prostřednictvím svého právního
zástupce JUDra. Srojsíka redsktoru Cspu Vranému
opravu; zpinomoenil zárovrcň JUDra. Svojsíka, aby
v případě neotištění opravy podal ua Vraného ča
lobu. Vraný se oc.tl právě před volbami tím způ
sobem ovšem v situaci velice nemilé Představte si,
až by sgrární důvěřivci četli zrovna před volbami

U rtn Cepu, jak týž rvnvý list dorede směleti
Co tedy či iti, aby nemosil Vraný otisknouti

pravda o katolickémorganiaátorovi? Agrární hrdina
ten, který vybízel jiné k rytířské mysli, volil poli
tiku zaječí dle chytrého hesla: »Kdo uteče, ten
vyhrá.« Stal ee tedy Vraný umělým způsobem ne
zvěstným. JUDr. Svojaík Pavlíku-Sy i ze dne
6. června napsal: »Dovoloji si sděliti, že opravu
nebylo ještě možno red. Vranému doručit. Oprava
přišla jiš po dvakráte zpět e poznámkou, ře adresát
odcestoval, neznámo kam,“

Věru zvláštníchytrost! Urašme! Právěv době
nejpradšího volebního boje starostlivý otec venkova
Vraný si odjede tak daleko, že o něm ani agrárníci
nevědí. A jindesi platí titéž lidé celé řady kortešů,
Kdo to tedyv Cspu rozdával po tu dobu rány ka
tolictru? Zvláštní »náhcda,« že Vraný »odcestoral«
právě v té kritické chvíli, když měl uveřejniti o
prava ! Nikomu o tom nic neoznámii, ani v C:pu
nebylo žádné mky, ač v době volební taková
poznámka by byla velice potřebná a přece — pro

opravu nebyl doma. A zmizel tak dokonale, še oněm nevěděli ani jeho nejbližší přátelé! ? Oršem
ee nemusí nikdo báti, če někde na dalekých ná
hodných cestách Vraný přijde o zdraví. Dr. Svojsík
také sdělil, če »musí v té příčině zahájiti pátrání,

mornánénh so brenenl to s pravrdou.c mě
jm ikým rytířem agrárním jest zodpo

kor bylo plnM-vých Pio noříelb, poslányo plno Hi v o našin y
Nepilému opravy dne 28. května Ale — Nepilý byl
sna dovolené.« Dobráckájest věru ta strana agrární.
Právě v době eré horečné ugitaoe takovým dvěma
sloupům dává dovolenou. Kde tu »dorolenou« Ne
pilý trávil, jest posud největší záhadou,protožec. k.
poštovní úřad učinil marně další pokusy o doručení
dopisu Nepilému. k tomu redaktorovi
bylo doručeno 1000 „ pak by sotra bylo po
třebí tak svízelně po rytířském redaktoru pátrati.
Ale hledat Nepilého « úřední opravou? To uš je
práce velice obtížná, Proto vrátil c. k. pošt. úřad
dne 9. t. m. poštovní zásilku s poznámkou: »D-ru
čení několikrát zkušeno, adresát není k zastiení.«

Agrármíma redaktorovi Sonntsgoví poslali ú
řední opravy kněší Šillinger a Plhal Ale — Sonn
tag opravy zadržel — až po volbách.

Až pošle někdo do »Venkora« dopis hanící
některého našeho kandidáta, pak užNepilý bude

v dakredakci spíš. Takorá byla agrární praktika před
Jak cl zachraňují světový

katelický mázer. Vytýkají naší straně,že prý
tato sama nejvíce poškozuje posice křesťanského
smýšlení, A vytýkají to s hněvem, s čelem zamra
čeným. Podle tohoby se zdálo, že je to velicebolí,ženázorkřesťanskýzvenkovaseztrácíDletoho
by se lidé domnívali, še tedy agrárnická zamračená
tvář unaží se napraviti škody, jaké sspáchali« na
náboženství našinci. Zdálo by se, že sgrárníci proti
pohanskému řádění« našinců tím statečněji zacbra
Řují víru katolickou. Leč — drsná skutečnost do
kazuje, jak ta hněvivá tvář agrárních organisátorů
jest největším farizejstvím. Vědyť přece volnomy
šlenkářští agrárníci by bylinejraději kdyby zvítě
tily všude šivly protikatolické.Agrární rozšiřovatelé
»Havlíčka« tleskají každému (i svému hospodářskému

pepř, kdo podkopává víru vzákladní články
Ú Ve Venkoru= obytrého politickéhomanévru,k vůli nachytáníkatolickýchhlasů tvrdilo

se vrůzných variacích, še strana agrární »nikdy
nevystupovala protikatolickému nábožanství«.

Ale vzápětí sám dorost
amašífovalkužšímvolbámlot, +něm jso ato

skorovšichni národové

urputnějším nepřítelem byl Řím a ten starý, násil
nický Řím do dnes ani dost máloee nezměnil, takže
£ církve katolické vystouplý kněz dr. Augustin Sme
tana volá (citujeme z interpelace posl. Svěceného):
»Dejte dnes římsko-katolickécírkvi tatáž moc, kterou
měla ve středověku, a již zítra bude ve všech
městech, kde jací kacíťové jsou, hranice stavěti a na

otstě fanatismu, které jiš tolik bídy a pohany nalidaké pokolení uvalil, »ke cti a chvále boří«dále
kračovati.« — Justiční vražda spáchaná z návodu

jezovitů (!1) v nedávné době na jednom z nejlepších
lidí, na Franciscu Ferrerovi, je toho nejlepším do
kladem! Všude taw, kde klerikálové jsou dnes u
vesla, všade tam uplatňují svou moc stejně brutálně,
ako v temném středověku A. aby té moci nad

lidatrem opět dosáhli, proto se snaží zajistit si vliv
v zákonodárných sborech států, proto kandidají také
u nás do říšské rady. Každý hlas odevzdaný pro
kler.kálního kandidáta jest posílením klerikalismu,
je krvavou urážkou našich předků a celé naší mi
nulosti, je potupou našeho národa a hanbou dvacá

tého století! © DnesveJí dvacátém, ve stoletía péčio pravou li t není přece možno, aby
národ (Rovný volil za své zákonodárceotroky
Vatikánu. Proto pryč es klerikálními kandidáty!
Pryč s černými de ! Hanba těm, kteří by
v užších volbách ze stranické zášti místo kandidáta
protivné strany politické volili raději klerikála. Hanba
českému okresu, který by dopustil, aby roku 1915,

kdy tomu budePá set let, kdy církev utratila největšího syns o národa, mistra Jana Husa, byl
zastupován na říšské radě — klerikálem. Dne 20.
června každý na sróé místo, jak káže naše česká
če t. Ani jeden klerikál nesmí býti poslancem ná
roda českého. Volte koho chcete, ale nevolte kle
rikála !«

Jest patrno, že ty (fráze a úžasné lži jsou
Š vyčteny z volnomyšlenkářských výpadů. Kdo

upaloval a katsnoral při nabytí plné moci, to

pekrno s agrárnického řádění a spílání při volbách.obylo by větších tyranů nad agrárníky, kdyby
jejich násilnostem a surovostem nepřekážely státní
zákony. A tací lidé dovedou ještě se vší drzostí
markýrovati takovou náladu, jako by so hněvali na
Skůdce katolické víry.

Horaelská politika ma Moravě. T.ď už
každý vidí v plném slunečním jasu, proč vlastně se
dal žid dr. Stránský pokřtít. Stalo te to pouze
k vůli evětské karieře, k vůli politice. Tedy zevnější
změna víry dála se z důvodů čistě klerikálních,
Vřdyt dr. Stránský, který na tak dlouho si zabe
zpečil vůdčí politickou roli v katolické Moravě, pro
jevoval takový odpor proti naší církvi — jako před
svým pokřišním ©Kříu však potřeboval jako vatu
penky do křesťanské společnosti, protože by nekřtě
ného žida přece i vlažní katolíci těžko volili
k vysokým zemským hodoostem.

Dr. Stránský natropil celou řadu polit ckých
zhoubných přemetů, tak žs na konec od něbo za
čali odpadati i nejvěrnější. Aby se jeho osoba udr
žela nad vlnami, musil trpěti národ. K vůli záchraně
osobní reputace Stránský -pil nejnepřirozenější
kompromigy ee živly protichůdnými. Nespokojenost
te semitskými kotrmelci stoupala. Nyní pak, kdy za
cenu svého mandáta MStránskýv kompromisech po
litických zašel do krajnosti, ozvaly se velice důrazně
dne 18 t m. samy Nár. Listy. Orgán dra. Strán
ského oznámil vítězoslavně: »Strany lidově-pokro
korá (slepená nedárno k osobnímu prospěchu Strán
ského ze dvou atran!), agrární a sociálně-demokra
tická dohodly se včera (před užší volbou k vůli
mandátu dra Stránskéhol) na společném postupu
proti klerikalismu,« Nár. Listy nazývají za todra
Stránského démonem Moravy, přičítají mu oslabo
vání jednotného českéhoklobu a pokračují:

»Mandát dra. Stránského v užší volbě se 80
ciálně-demokratickým protikandidátem © Komprdou
jevil se mu býti ztraceným a proto neváhal zakou
piti odvolání soc. demokratického protikandidáta
šesti mandáty, které by na Moravě byly jinak na
jisto připadly členům Jednotného klubu. Toto šej
dířetví starého, ve všech volebních intrikách a kom
binacích protřelého pakléře zakládá se na volebním
kompromisu, jejš hned druhého dne smluvil se živly
politicky i stavovsky tak krajně odlehlými, jako jsou
soc. demokraté a moravští agrárníci, S obvyklým

lombem a svádou politického maatičkáře, který ví,

kde načít přirozenostdava s frází proti polenanepříteli, jímě míní křestansko-sociální kandidáty,
navlékl dr, Adolf Stránský na srou šňůru moravské

, z nichž zvláště Sonntagova frakce vešla
ochotně na smlouru a společnou touto rukou zava
suje se hlasovatipro sociální demokratytam, kde
vužších volbáchpřicházejí vboj skandi kře
stansko-sociálními, proti těmto případným členům
Jednotného klubu.

Dr. Adolf Stránský, který svůj apýnulýmandát děkuje jenom hlasům i
jimž zavázán z tvé hlavy z podpatku 80
ciálně-demokrati mlaví dnes ve svých »Léd.
Norinách« o »růšovémsnu«, jánš sa má státi

skutkem, o třech nejmohutnějších politických stra
nách na M.ravě, o mužích práce dušerní i práce
tělesné, kteří si podali ruce.« Necítíme věru v sobě
ani za mák povolání hájiti stranu klerikální a její
kandidáty, ať v Čechích, ať na Moravě, ale za
svatou považujeme srou povinnost hájiti ze všech
sil před-vším kandidatury Jednstného klubu, nechť
jejich užší klubovní přís.uSenatvríje jakékoli a proto
vidíme v první řadě v zločinu brněnského démona
Moravy okradení Jednotného klubu o ef=ktivných
šest mandátů, jež dr. Stránský hotově v;saz je 80
ciálním demokratům za uskutečnění svého »růžo.
vého snu« odvolátím soc demokratického kandidáta,
který by byl přes politickou mrtvolu Stránského
vešel do sněmovny. Jsou to mandá'y Bulíntv v Brně,
dále mandát boskovický, znojemský, unčovský, pře
rovský, prostějorský.

Že dra Žáčka (Staročecha podporovaného od
našinců) pojal do smluvy jako obět další, (o má
býti pikantní nádavek pro osobní požitek dra Strán
ského, výsledek pětadvacítiletého, takřka životního
souboje jeho e drem Žáčkem, jejž z aktirního života
politického odstraniti jest nejhoroucnějším přáním
mstivého zavilce,

Avšak nejen že avým kletým a nešťastným
komoromi:em, který mohl býti uzavře1 jenom při
slepých očích egrárních, dr. Stránský olupuje Jed
notný klub o čest vyložených hlasů a že ohročuje
mimo to i ma dát Okleštkův, o: zbavuje Jednstný
klub český slušného počtu mandátů, jež při disci
plině stran Jednotného klubu mohly na Moravě do
byty býti, a mezi nimiž nejnadějnější byly na př,
bučovický, osoblašský, třebíčský a j.

Než, co více! Nejen že Jednotný | klub
s pravděpodobným ziskem na Moravě mohl daatou
piti čísla 90 hlasů a takto mohl se státi bezmála
nejpcčetnějším klubem poslsnecké sněmovny, zločin
dra Stránského ohrožuje dosavadní jistou číslici
hlasů Jednotného klubu také reakcí svého hříchu
proti přírodě, jaká ukazuje se neklamnými přízoaky
i v Čechách. Svým kompromisem proti křesťanským
sociálům na Moravě poštval i křesťansko sociální ve
dení v Čechách, které vzchopilo se k odemstění zá
buby svých lidí na Moravě tím, že vyzvalo své vo
ličetvo v království ku protiagráraickým volbám,
takže dnes visí ve vzduchu asi 15 mandítů agrár
ních a Číslice osmdesáti hlasů Jednotného klubu ú
padem uchyluje se na 65 hlasů, (Oršem náš výkonný
výbor vydal své rozhodnutí také i pro nevlastenecké
štvaní agrárníků českých. Pozn, Obn.) Tedy ne
hledě k mandátům, které mohly býti získány, bude
mandát dra Stránského státi pravděpodobně až 16
blasů Spolačnému klubu.

Je snad za takových okolností označení kom

promisní intriky dra Stránského jako zločin přenáno? Bylo v letošním víru volebním věru použito
již mnoho silných slov, ale i nejostřejší slovník ob
sahuje již jen obnošená slova na zachycení tohoto
bídáctví, (Tak silného slova ještě N. L proti semi.
tovi Stránskéru posud neužily!) už proto, že zdán
livě rafinováno, možno jest jenom za naprostého ú
padku veškeré politické prohlédavosti spoluvinníků
Strárského a voličetav obou táborů. Ošklivost z toho,
ak lehkým způsobem, jak pouhým žargonem han
dlíře, vecpávajícího naivně dětinnému kupci slepého.
a na obě přední nohy chromého kompromisního ko
moně, lze provésti nejprohnanější úmysl a zmařiti
k jásotné škodolibosti národního protivníka a k za
dostiačinění chefa vlády čin energie českého národa,
jakým mohl se zastkvěti vradě národů a jak možno
tak zdecimovati Jednotný klub — jest až bolestným
utrpením každého jednotlivce českého'«

Svoji k svému. Když dr. Stránský zřo
telně prozradil, že jsou mu milejší tučně placené
inserty židovsko-.německé továrny na obuv než čeští
obuvníci, voličové samého Stránského, užasli sami
moravští přátelé pokřtěného semity. Ale Čas uměl
kovanými frázemi Stránského hájil. Vždyť se ví, že
Stránský i po křtu zůstal věrný židovské taktice a
židovskému prospěchu. Proto pošidovštělý Čas nesměl
moravskou zpřízačnou duši opustiti.

Kdo jen poněkud vážně bere otázim národní,
musí přítomný politický kšelt Stránského rozhodně
odsouditi. Ale — Čas vidí v politickém egoistovi
statečného rytíře, šlechetného obrance zdravé poli
tiky. Dne 18. t. m. orgán Masarykův napsal: »Ta
dohoda moravská pro užší volby je snad jediná po
těšitelná věc z letošních voleb. Můžeme být vděční
za to okolnosti, že na Moravu vliv dra Kramáře
nedosahuje... Nepopíratelným výsledkem letošní
moravské kampaně je pád Staročechů moravských,
pád už defnitivní... MoravštíStaročeši byli zralí
pro pád, darmo se pletli mezi stranami... Kompro
mis, jejž pro užší volby uzavřely strana ní,

vnáznýa může semmpodařit:abyna Vyškonkuý am se mu it: na

potřen byl páterŠrámek, klerikální zloduch.< Kdyprojevilzálusknapopravudalšíchnašichkan
didátů, dodal: »Ještě vědyby česká Morava byla
zastupována pětiklerikály na říšské radě pro hanbu
národa, Doufejme,šes Lech se nedostanedo Vídně
klerikál žádný.Kdyř neprší, aspoň kape.«



Zde máte nejvěrn de dotajlů vytepanou.
fotografii Češství o:gánů. Ú1s 1. s ra
dostí čekal pád poslance fepresentanta stran
BíIdní,která toliktuhýcha rdárnýchbojůprodě.
lala « německými židy a a Vídní. 2 Dohoda tří

tikatolických útrán, která jest atentátem proti
jednotnému klubu českému, jest pro Čs svěcí po
těčitelnou.c 3. Č+s nazval pilného, byatréhopracov
níka národního Šrámka zloduchem Moravy,ač zlo
duchem téže zsmě natýván jest ode všech soudných
lidí někdo jiný — totiž Stránstý. Obrovská práce
Šrámkova sociální a národní nění u Času ničím.

Vždyt Šrámek jest katolický kněz — a tím wev
avětloje stanovisko »bezkonfesního« Času úplně, Ne
mlaví tu z zarytý církevník židovský? ©Bez

pory církerníků evangelických a židovských totiž
to protikatolické tažení »bezkonfesního« Času by

ao obě nohy. J.ště 1. ledna 1909 napsal týžas v lepší chvíli: »A'e taktice klerikálů všechna
čest buď vzdána. Ukázali znovu, jak jsou velice vy
spělou stranou. Obratní to věru politikové a člí až
radost. Vědí dojista výborně, kam avou pozornost
obrátit', kde třeba práci jejich podpory.c Tato slova
p'atila zvláště katol. národním cům morav

ým, v nichž zaujímal význačné místo poslanec
rámek. Leč — konfesní zloba vedla nyní Čas k tomu,

že slepě hrubou štětkou vlastní alovazamazal, nazý
vaje z konfesního předsudku výtečného národního
praco níka zloduchem. 4. Času líbí se tedy také
agrárník redaktor Sonntag, který jakkoli se dere do

ředí do Jednoty, jež měls hájiti zájmy všená
řodní, prohlásil (10. dubna 1910): »Mrě je milejší
německý agrárník než český klerikální sedlák.c
Tento Sonntag kompromis seStránskýmsílně velebí,
třebaže jindy tolik podrážděně psalčasto proti »po
litické prostituci« 5. »Bezkontesníe« orgán Masary
kův nazývá hanbou národa, jestliže katoličtí Mora
vané čeští měli dosud pět říšských poslanců čes
kých katolického smýšlení A tohle má býti demo
kratické, lidové stáhovisko! Lid musí býti od židov
ského orgánu pohaněn za to, jestliže mu konfesní
stanovisko horlivých pracovníků nepřekáší. Vrpo
meňme, co všecko výkonali na Moravě kněží pro

národní probuzení! V době, kdypředkové Stránskéhoa jejich souvěrci byli baštou Němectva, kněží kato
ličtí v přední Tadě bojovaliza práva českého lidu.
A že tento lid posud osvědčené katolicko-národní
bojovníky volí, jest to prý hanbou.

Patrně ti katolíci nebůdou dříve lidmi uvědo
mělými, pokud za obcpvací řeč nepříjmou
německou bantýrku nebo hebrejštinu. Nyní ee po
staral semita Stránský o »rárodní jednotu« a v U
jednotného klubu českého tak, že tomu není pří

kladu. Ale Čas chválí hlasemvelikým Tat přecedle snaby židovského tisku českým fm vůbso
nepříslulí občanská práva taková, jako židům a ji
ným protikatolickým živ.ům. Sám Mararyk nazral
české katolíky »černou bandou.< Našly se du'e
zpřízněré — Čas a dr. Stránský, Již před prvními
volbami volala massrykovská Osvěta lidu: »Raději
německého liberála než českého klerikála.« Postu
poje se tedy dů.ledně dle daného hesla dále k roz
vratu české společnosti.

Dr. Kramář ©ahuilém kompromisu
a naší straně. Dr. Kramář na aschůrivoličů
v Klatovech řekl: »Před čtyřmi roky měli jsme
krásné divadlo: Když byl ohrožen mandát p. dra
Stránského, tu najednou zapomněl na 20letý boj,
který vedl sklerikály,tu sklonil sepřednimi jen
proto, aby získal mandát (Hlasy: Hanba!) Tenkrát
ještě dovedl hlásati, že musíme míti ve Vídni dele
gaci českou silnou, která by byla s to, čeliti od
půrcům, a sklonil se před klerkály a prosil je o
mandát. Když mu ho dali, hned druhého dne je
kopnul. To jest jeho nejvlastnější vlastnost! (Ve
sslost. Hlasy: Hanba!) A když čtyři roky pracoval

na říšské radě tak, že štvaljednoho proti druhému,když neznal jiné cíle, i znemožniti jednotu
českých klubů, dostal se nyní opět do situace, še
jest ohrožen jeho mandát. A tu p. dr. Stránský
volil jinou cestu a musím mu HMci,že bych mu ji
spíše odpustil, kdyby byl opět prosil o mandát kle
rikály, nežli aby si za svůj mandát zahrál s českými
interessy ve Vídni. (Výborně! Potlesk) Čo znamená

jřo kompromis? Jeho kompromisznamená, že 0taje šest mandátu na Moravě, které dosud byly
v rukou členů Jednotného klubu českého. To zas
mená, že Jednotný český klub bude o šest členů
menší, to znamená, že se dr. Stránský vzdal moč
nosti, kterou atatisticky lze dokázati, abychom na

Moravě dobyli ještě čtyřmandátů. Proč to všechnodělá? Proto, aby prý smelen byl největší škůdce
české věci, totiž strana katol cko-národaí. Mezi námi
a stranou katolicko-národní jest propast a byla vědy.
Než jsme aspoň svobodomyslíjako dr. Strátský a
pro mandát nezapomínáme na to, jako on. Myslíme,
že národní a hlavní povinností každého poslance
českého, který nestojí v táboře sociálním, jest sta
rati se onáš prospěchnárodní. (Výborně!Potitak.)
Když net rovnoprávnost jazykovou, když ne.

máme ještěvšechny re kulturní, zejména dráhouuniversitu na Moravě, kdyžmusíme bojovati pro to,
abychom byli uznáni za rovnocenné v tomto vlátě,

Pak i nječnalo, jako s národemdrhéhomusíme především míti na ip
a, a to naše věc národníHhylí nášho

sena. (Výborně! Boořlivýpotleak.)

jest možné tské dnes.
Jestliže se kde vůbecdá mluvítí o kompro

misu nadobro ron jest to is samityStránakého. mandátový kartel, utvořený Strán
akým, Čas znova 19. t m. bájí: »My i
dra Stránského pokládáme ra zásluhu, neboť jeme
přesvědčení, že prospěl věci národní a posloažil
prospěchu národaímu.« Ano — prospěl věcí národa,
ale židovského. Zkušenosti poučily dra Kramáře

významně, že v zájmu jednotného národníhopostupamusí se počítati s naší stranou dalek) vážněji, neš
jak se dělo. A jestliže dr. Kr.mář prohlásil, še
»naším největším nepříteleme jest klerikalismus,
v markantních rysech vidí, že tím nepřátelským
sjerem jest klerikalismus židovský. Od toho drti
vého klerikalismu nelze jiš nyní odyracsti zrak.

Katelíci čoští ve Vidnl při všoná
rodním praporu. Ačkolimusí tolik snášeti od

českých stran jiných, přece šli volit dna 13. t. m.kandidáty české, Křest noc. vídeňská »Pravda dne
17. t m. napsala: »Bylí jeme donucení postaziti

svoje vlastní kandidáty, protože žádné z obou hlavněmeckých strán ve Vídní nemohli jme podati
ruka, abychomnespáchali vrašdu na své cti« Proč
nedali čeští katolíci hlasy s00. demokratům, to odů
vodňuje »Pravdat takto:

»V časop. »Der Kampí« vůdce něm. soc.

demobrátů v Čechách posl get: »Rornopeáv.nost jest pouze formální princip. V otázce
menšinovéhoškolství a votázce českých menšin
vůbec schází společenství zájmů české i německé
soc. demokracie. Zájmy německé sob. demokracie

jsou jiné třdní zájmy n meckédělné KEY neprostonevyžadují, aby ře! tomu,by z český
přistěhovalých dělo do německého území nestali
se dělníci němečtí. Tento zájem namá německý děl.
ník ani jako dělník ani jako Němec — naopak.«
(Srav. »Naš.« LXVIL č. 11.) To nhopak« značí
tedy, že nětnečtí soc. demokráté tmjí zájem, aby

český příliv doněmeckého území bylregulován ger
názor tento není s

České
ojedinělý, nýbrž je vládnoecí,

to potvrdil jeden z duševních vůdcůsoc. demokracie
univ. docent Lugo Hartman letos dne 10.květnana
vé voličské Wohůsí v VIIL okr. vídeňském, kde
pravil: »Musím 00 nejrozhodněji protestovali proti

kraůiipri potakomcím( oshámv Dol Bakjti pro'i m (! v Dol Rut.
Musím protestovati proti vydržování škol »Komen
skéhox a vůíbeo proti jejich existenci. Národnostní
menšiny musí být obětovány, národnostní menšin
nutno azeřmilovati s celkem.< A vzpomeňte si j
še soc. dam. »Arbeiterstg.« (který psal dne 28. pros.
1910, že obcovací řečí nesmí eb reruměti řeč ma
teřská — aby tak z Čechů mohli zaso podvodně

vyráběti se Němciproti Čechům), že přinesl dne 16.
květoa 1910 článek, oslavující gormanisační činnost

pověstného lupiče českých dětí »Šulferajnu« a do: »Německý Šulforajn může s hrdostí pohlíšeti
na svoa krásnou národcí a kulturní činnost. V u
plytelých 30 letech mnoho negištné a po

fehnané (od Čechů k peoklínané — p. r) práce.Touznárámebezvýhrady.cTatoalora,ježpsal
předákwoc.dem.posl.Pernerstorfera kterájsou
jen dalším potvrzením toho, 00 řekl Seliger, Hart
tiránna00provádíse prakticky.Tétostraněžeby
mohl dáti poctivýČech své hlasy? Téstraně, která

i volbách minulých XV. okr. svým kandidátem
oratn:rem zavázala se k určitým slibům pro Čes

'kou menšinu, a když v užší volbě českými hlasy
ted stranou Luegrovou proti odpůrci křesí soc,
Bchneidrovi zvítě rovers se všemi sliby hodila

rmuchlaný pod noky oklamaným Čechům. To užbycbom byli víc než il«
Naši katolíci také némohli hlasorati z národ

ního ohledu s křesí. seciály německým“, protože
tito právě v posledních letech ovali proti čes
kým menšinám nespravedlivě a násilnicky.

Táké pokroltóvým nacionálům cebylo možno o
Aovedati české blásy. Vědyt německý volnomyšlsn
kář r. 1908 v č. 24. Alld. Wienerwaldu řval bes
ditně: »Pěst Gerttánstva, která medvědy jesrynní a
mamuty zrůčila, měšší bezohledněji poráleti
Čechy, poněrsdě my pánové a tuz mí máme
povinnost bdíti ták čností a čistotou zamě,
tato před novotěkým dolýtkem ochrániti; ohledy
platí jen pro lidi a ne pro Čeobyle Bylo by kloči
netn dáti s vořebním lístkem nabroušenou dýku lu
pičťim, jichž list »ABd tte v srpnu
r. 1909 : »Wše, 00 české, musí býti z pně i
z kóřene vyhub>no, české zpívánía bimsité mleveníVeskyktemíbýtičálo o. V před! Vyplenit!'«
"o jsou, ne slova Hdská, nýbrž zvukyšelám, které

loni viděli na ulicích vídeňských i jinde, kdy or

padání M Bo rahaty Ra řeších m' i (Brédhaty, )

Blmtnkiag, anesa atd), kdy majetekničen
-a kračen v kavámiích arelhteracích, kdy českou
"$koluveTIT.i K, -okresuobkloporalyhordyIndinaů
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vídeňských, chťos je rozráleti a zrovna se samí
urornati.«

Potah výrody »Prarůy«, ješ zde stračně urá
díme. Ovšem ře za národní souručenatví dostane se
zase kalolikům českým od spokrokovějšíché stran
vlasteneckých kopanců.

A již as dělajtá ka'olíků m odmě
ňují. »Menšinový učitele (I. č, 9.) lže aměle, že
vídeňská »Pravda« prohlašovala spolek »Komenský«
sa nepřátslský církvi a Kristu; tatáž »Prarda«
jevila úctu a obdiv po něm. soc. dem.atd. Jsou to
pokrokářské lži, dokazující, Sezavilým našim odpůr
cům jest milejší protikatslické štvaní než jednotná
obrana národních statků.

Kostelní práce
pozlacovačský a řezbářské,

amovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně « solidně provádí

JOSEF MIKULHEC,
uměleský závod v Hradci Králové.

Cetné uzmámí od vid. úřadů duchov. k disposici.

Kulturní jiskry.
Fr. X. Šalda ©antickém Římě. Šalda

má smýšlení pokrokářské, ale není fanatismem tak
zaslepent, aby v křestanetvís rečným předsud.
kem viděl paušálně sjei« V Nár.Listech dne 18.

2 rozmaru; bydleli me £ přinu
: jejich čtvrt byla čtvrtí

chudiny. A meri svými příbytky, vtěchto bašinných
a zimoičných místech, vystavěli sí chrám, když aměli
na slunce boží.

Starý oísařský im byl abratoý k chůdině,
Zle wejí zde žilo, právějako vdnešních velkomě
tech, v Paříži, v Londýně, ve veloměstech ame
rických. Půdy stavební bylo mál> a vykořišťovalos3
jí do krajnosti: mieily být vydáványedikty císařské,
které. rakazovaly utavěti přes určitou výšku. Činže

byly ohromné,žívot těšký, često zoufalý.Snerovidět, byť jen zpovzdálí, pravourelkoměstskou bída

pako nebo londýnskou,abys pochopilzoufalství,se zmocňuje duše i srdos takto mučených...

Jako dnes Armáda spásy v malém, tak tehdy křeaťanství ve velkám bylo výkřik z bdy, hrůzy, tísně
a muky doboré, protest zoufalství proti mravníma
positivismu, mravaí stříslivosti, mravnímu sobectví a
naposledy cynismu. Stačí čísti bes předpojetí řím
skou possii, prosu, filosofii, stadovati římazé právo
a výtvárné umění římské,abys pochopil, jak hotové
v dobrémi ve«lémbylyvšeckytytokultarníú
trary. Celá římská kultura vyvrozolila do dokona
losti, -geniálním - m opravdu, základní egoism
antickéhočlěko“ Řenaké právoprávě jako římská
poesie a římské výtvarné umění scá jen jednotlivce,
jen soukromoíka, sobecké individaum samo sobě sta

semi ssbo milující samo sebe neustále zdoko
nalující. Římské právo jest egoism uved:ný v geni
úlnou socstavu; římská lyrikazná jen hnutí ogoisti
cté, nezhosse nikdyani veroticeveltiti nebormy
lití v milající duši ženinu; a totéž osamocení, táž

po odloučení a životě oobčetačném bovoří

k tobě, dovedeš-li naslouchat, i znky 6 uměnítvárného: v římské malbě stojí vš igury pro
, uzavřené v vobě, bez soucítění s prostorem,
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eszdedovršildokrajnostijedinýprin
vš:cky možnosti, která v něm -byly

roveň,- že bylo třeba, aby se

posici; již jen pro prostý další chod

bylo třeba zorálky, P .raskácísařská kultura byla dovršená ne for

do krajnosti, která a se námiv byla jen smrti, Takový
měl ríno každý i nej

krůček, který udělá ve dne. Rimětífilosof >ró
vé ve svých líst.ch přetřásali formalistické

které unikají dnesnámbarbarům; každý
ha“dá možnost představivostí a obraz

a spoutána,Byla tu todha-do
, dokonalové me snad jiš ani evroáký,

čínský. Nymí přišlo křesťanátví, he jakoná
M jako důjinná Mttnost a: o cá

ko revolta ijáko rtakve; čitová a

HH:
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"reakc> formorá návratem k primitirismu. Bylo třeba
získati nové vývojové prvky umění výtvarnému, vtě
liti v ně nové orgány, a to bylo močn“, jen zača
AJo-li se ab oro. Každý vidí hrubost sa př. reliefů
»starokře.fanských,ale málokdo cházgeže přesto
znamenají proti vyspělému umění římskému vývoj,
porěvadž pojímá se tu již jinak prostor, poněvadž
přestává osimocenost a uzavřenost figar. Dlouho
nedovedli si vysvětlitilog okou výv jevu nutnost to
hoto umění, dlouhonedovredli dobu od IV. do IX
století vývojově učlenit; doby té nebylo pro všee
becné dějiny výtvarné.

Mlavilo se ©„Úpadk, jakož člověk se svéhokrátkozrakého stanoviska rád vidí ve všem úpadek,
-co necdpovídá představám, které on si utvořil o oestě,
kterou se má bráti vývoj; a primitivism starokře
stanskéh> umění vysvětloval se různě a ovšem vněj
škově a pochybené na příklad tím, že prý to byly

práce barbarskýchnárodů.Mluvil>seo úpadkuanci tam, kde byl počátek čehosi nového; ovšem
útek a tím již jest řečeno: cosi primitivního,
ného, tvrdého. Umění starokřesťanské nijak neod

povídalo klássické barmonii římské; o kráse nedalo
ae zde mlaviti; byloli tu co hodného povšimnutí,
byla to jen jakási karakterná ošklivost. Ale časem
přišlo se jí na chut. A dnes vidíme, že nutno po
jem krásy rozšířiti tak, aby objala každou vývojovou
nutnost, každé vyvojové st.dium v jeho typičnosti.«

Zodnářská svoboda. Hadikálně-republi
kánské městské zastupitelstvo v Barceloně usneslo
ee nepovoliti pro průvod na Boží Tělo městakou
hudba,jek +0 +0«5 dosuddále, a noučinitižádných
opatření, zaračujících průvodu volný průchod ulice
mi a bezpečnost, Biskup odebral se 50 stišností ku

citilníma leč ten i še nesrůže
pevzíti žádných záruk za klid a za to, že účast
níti průvodu nebudou. znásilnění. Průvod na Boží
T5lo se následkem toho vBarceloně nekonal, po
prvéod mnoha desítiletí — Apak prý jest Špa
nělsko státem sklerikalisovaným| Před deseti zed
náři straohem se tetelí tizlo katoltků. Zednářské ve
řeýné projevy mají plnou svobodu; zato však ode
plena svoboda a ochrana nevinnému, nepolitickému
přůvodu náboženskému.

Wo k Řimu v „Na sák'adědie
císních zpráv kutotekých bi z1 posledních 5
let přistoupilo v této době k cípkvi katolické 572
čibaů anglikánské oáfibve,22 čenů šketské episko
pální církve, 12 irské epis. církve a 18 Nonkonfir

niistů. V téže perioděpřistoupilo 20mužakýcho58 ženských členů ( angli echty.
členů vůbecn edesst Ttenové
sobých státních řádů. Z vojska přistoupilo306aš
stojníků, 68 z námořních. Osob stupňů atademických
přistoupilo přes 1000, mezi těmi 586 z oxfrdské
university. Z konvertitů vstoupilo 612 osob ku kněž
skému stavu a přes 100 vstoupile do řádu jesuit
ského. Tedy právě rozvášná inteligence avglická
vstupuje do církve katolické valem.

Průvodce pe Tatrách (r slovenčině)vydá
koncem Června te'ství F. Klimeš v Liptov
ském Sv. Mikuláši. Bude to prvý obšírnější prů
vodce, kterému úplně porozumí každý Čech-turista,
a který nahradí i ta nejlepší německá vydání. Při
pojeny badou i 2 mappy Tater Vysokých i Pl
ských. Objednávky přjímá už nyní jmenova6 na
kladatelst(.

V „demokratické“ republice. Již jsme
řekli, že málokde jest tolik davových, vastizrádných
piblů jako právě ve Francii, kde heslo svobody a
rovnosti blabolí od úst k ústům mezi samými bur
žoy Všeobecné hlasovací právo ve Francii jest dávno
dříve neš u nás, ale k uzdravení sociálních neduhů
jest ještě alabším lékem neř v Rakousku. Váží si
pracující lid své vlasti pro toto právo více než jiný
národ, nalézající se pod vládou monarchickou ?
Hrozno mlaviti. Forma na venek vábné, na papíře
stvrzena veliká práva lidu. V praksi však vládno

bezohledněkapitál dále, ten bezoiný kapitál, kterýdovede i na volební řachovnici p i figurky
jako loutky. Proto stále silněji se ozývá lid: »My
jiš od svých poslanců nečekéme ničeho« A hněv

lidu obrací se proti vládě, parlamentu, proti oelé
semi Dne 12. června došla do našich listů z Pa
řífe tato telegrafická zpráva o novém boařlivém
hnutí vinařů:

3Z Bar sur Aube se sděluje, če v obci Ba

a va obecní škole v Colombey szlýčen německý
s edsařským orlem. V Conwig onu

na jednom č povněn nápis, -který četníci
jiš v jiné osadě odstranili: „Tobd, Viléme,pohorky

Okampagne, a“ dato bídmá republika jsethce/“ V jinámbci (iylona jodem dumě anpsóno
»Vive la Prame« (At ŽijePrusko“) -a me+tulegrafní
tyši »Němeoko«. V četných osadách byly vztýčen
ralé prapory, které byly četnictrama vojskemopět
odstraněny.

Tyto okolnosti jsou věru ač příliš výmluvny.
Rescující lid v » « WFimncii, ačkoli 60
valnou většinou rdádý + , Silhá apužehač
pře hranice do militaristiockého Německa! A přece
v'šímž Německu soc. demobraté tolik često bouř
Ufěmluvilipro republika.aproti Měmesku.Kdyby

však oktěli Pražáci své rudé krajanyposlati
Posvobodnůa drmokratické« Praacie,-veplrali

: demobraté tomuto přestěhování ze všech si

Není horšího vysvělčení pro republiku, jako když
smi demokraté v republice usedlí zpívají hymny
na militaristického monarchu, vládnoucího v samém
sousedaty“.

I tu s5 osvědčuje, ře neprospějí změněné, zre
formované řády samy s:b>u, aleže jest zároveň po
třebí slné, důkladně vypěstěné vůle celého národ
ního tělesa, aby se v praksí uváděl duch nových
řádů, čili aby se plnil svědomitě úřel, k vůli němuž

lidové řády bylypřijaty.A še dovede p entarismus padati do téže
korrupoe, do těchže obyb jako vláda absolutické,
o tom svědčí stále čerstvé doklady ize zemí jiných.
Parlament americký nad parlamenty států jiných
značně vyniká. Ale jaká řada nešlechetností i tam

již byla spáchána! Dne 20. t. m. sdělují N. Listy:»V Ohiu, rodném státě pesidenta Tafta, by.
občanům v poslední době nápadno, ře v jejich sné
movně i senátě každá předloha na prospěch širo
kých vr.ter buď se setkala se silným odporem, nebo
nějakým způsobem urázls. Nebylo pochyby,že moc
ní odpůrci pracovali dollary. Aby toto řádění odhalil,
najal si avsz průmyslníků ohijských několik nejzná
mějších detektivů amerických, kteří ve státním ka
pitolu vystopovali jako interesenti a skutečně se jim

za několik neděl podařilo podplatitipro fingovaný(předatíraný) účel 49 senátorů a poslanců sumami
od 200 d> 500 dollarů, až se konečně našel pade
sátý jako první poctivec a ten způsobil poplach. Jak
lid této parlamentní korrupsi uvykl a jaká otupě
lost se v tom směru jeví, vysvítá z článků všech
listů. Tak píše »Brooklin Eagle«: Ethika (mravo
uka) zákonodárných sborů jiných amerických spol
kových států pohybuje se více méně na stejné linii.
Ve všech přijímá část členů tajně i veřejně úplatky
za prosazení nebo zmaření zákonných předloh. —
Stejně soudí »Hartford Times«: Tato obohacovací
methoda, zbudovaná na řemesle lupiče a zákono
dárce, stala se vo všech parlamentech severní Ame
riky kvetoucím průmyslem.«

K tomu všsmu si ještě přimysleme nově zvo
lený parlament republiky Portugalské a spráskneme
ruce nad těmi »lidovými právy.< Fráze z Francie

šířené zůstávají jen frazemi. Vyšeptalými těmi Heevšak se znamenitě obohacují demagogičtí podvod
níci, kteří osnují zradu za tušný úplatek dříve ještě,
než byli svolení. Nikcli parlament sám, ale zasedání
charakterních lidí v něm můře lidu prospěti. Až
všade do parlamentů budou voleni Riegrové, Sko
palíkové a Washingtonové, pak teprve možno čekati
vášré úspěchy. Dryáčníci, intrikáni,ktetí své úžasné
sobectví hledí zakryti různými výkřiky o boji proti
zpátečnictví, o pokroku a lidovosti, natropí v par

lanenté někdy lidu škod více než blaseoraní byti.
———————P ok

Školský obzor.
Zépis žáků de I třídy ©.k. reál

v Hradel Králové konati se budo předprázd
ninamive čtvrtekdneG červenceav pátekdne
7. čerrence t. r. od 8—91/, hod. L v ředitelně
ústavu; zkoušky přijímací konají se po zápise.

Zápis de I—VII. třídy dívčího gym
masla s právem veřejnosti na Král. Vi
mobradech, Korunní tř. č. 4, jakož ido dísčí
daoutřídní obchodní školy koná se dne 7.—8 čer
vence a 15.—16. září vždy od 8.—10. hod. v ředi
telnách ústavu

Při ústavě zřízeny jsou: 1. Jednoroční kwrs
ku vzdělání industriálních wěltelek proškoly obecné
i měšťanské. 2. Praktický kwrs ku vzdělání vycho
valelek. Kromětoho vyučejese hře maklasír a
housle, -opdeu, „měmčími, francouzšléně, | angličišně,
všem druhům praktických iozdobných mičníchprišeí
a malbě atd.

Pro :dísky z venkova zřízen jes: p nelonát.

Přihlášky přijímají se denně.„Prospekty -+chotně zasílají Školské sestry ř. sv. Frant

Ještě řepa Práškova a rodu
Udržalova.

Stále jasněji sám J. Exc. K. Prášek potvrzoval to,
co náš list již dříve podrobně sdělil a po právu zkriti
soval. Bylo vydáno heslo, aby se řepa nesázela. Praši
vou gvcí nazván takový rolník, který by se odvážil ře
pu sázeti. Ale agrárničtí velkořepaři pod rukou prová
děli akci, o které agrární tisk byl tiše, jako žába v
balině. :

Prášek v »Národní Politice< (ze dne 28. května)
„zřejměspaal o blamáži řepařské jedmoty a pokračoval:

»Boj se nezdařil a Řepa se po většině pěstovala.
Řepy cukrovky ze semene dodaného Ústředím bylo
mnoho a není pravdou, že se výslovně řeklo, že se
jedná o řepu krmnou, ba naopak, Já byl přímo vybíd
nut abych větší množství cukrovky pěstoval. Pan
předseda Švehla sám mi řekl, že by takové řepy chtěl
anti třeba amilionmetrických centů i více, ovšem od
obětavých pěstitelů, jak on pravil, lsteří by pak byli
ochotní bez ohledu na výši ceny řepu dodati tam, kam
by. on wečil. Pan gředseda totiž předpokládal, že bude
celá- tetia -eulerovavů-bez šepy,aeb jen 6 tak malým
mncžstvím řepy, že nebudou s to započíti svou kam
paň. Takovým cukrovarům měl předseda úmysl dodati

po 100 až 150.000 metr. ctů. cukrovky s podmínkou, že
vystoupí z kartelu a provedou mimokartelní nákup pro
rok 1910. Uznal jsem tuto myšlenku předsedy za do
brou a uvolil jsem se k tomuto účelu řepu pěstovati.
O tomto plánu předsedy vědělo jen několik zasvěcen
ců, neboť zdar této akce vyžadoval naprosté mlčeli
vosti... Došlo k dohodě s cukrovarníky a řepa na
rok 1910 lacino zaprodána. Nyní jsem vyzval Ústřední
jednotu, aby se svou řepou, kterou jsem vypěstil, dis
ponovala. Bylo by přímo nechutné, kdybych líčiti měl,
jak ti Novákové a Hákové chtěli se mnou jednati a jed
nali. Žádal jsem, aby mi písemně sdělili disposici, kam
má řepa přijíti aneb aby napsali, že na ni nereflektují.
Na toto vyzvání dostalo se vyhýbavé a frásovité od
povědi, jak £ prohlášení páně Hákova je zřejmo. Věděl
jsem. že cukrovky ze semene dodaného řepařskou jed
notou je okrouhle 650.000 g i pátral jsem, jak jednota
naložila s ostatní řepou a čeho jsem zvěděl? Organisa
ce na základě uzavřené dohody s cukrovarníky dovoli
la 640.000 g prodati do cukrovarů, jen těch 10.000 Prá
škových ne. Tu ovšem jsem úplně prohlédl a jasně jsem
viděl, že má řepa byla řepou politickou. Bylo pod mou
důstojnosti, abych s pány Háky dále vyjednával a ře
pu jsem prodal.«

Na popírání »Venkova« odpověděl Prášek znovu
2. června:

»Venkov« si věc udělal pohodlně, prohlásiv šest
krát za sebou »není pravda«, co však a kde je pravda,
nedokázal ničím. Opakuji opětně, že trvám na každé
písmeně v mém zaslánu, a opakuji, že 600.000 až 700.000
metr. ctů. řepy ze semene řepařskou jednotou dodané
ho, bylo se svolením jednoty do různých cukrovarů
prodáno, jen těch 10.000g Práškových nikoli. Důkaz po
dá organisace z okresu mnichovohradišťského, resp.
předseda p. Košek, dále rolnictvo na Lounsku, Slánsku
a j. v. Okresy pardubický, chrudimský a jiné prodaly
hromadně řepu po zákazu, »řepu nepěstovati«, řepař
skou jednotou vydaném, aniž ústředí i jen muklo. O tom
se mlčelo také z toho důvodu, aby se řepaři v jiných
okresích nehoršili, že se všem neměří stejně.«

Dne 4. června ve »Venkově« byla dvě dlouhá pro
hlášení proti Práškovi, ale tvrzení Práškovo o 600.000
centů řepy se již popříti nemohlo. Tedy Udržalův rod
řepu sázeti a zpeněžiti mohl, ale Prášek a malořepaři
nikoli: Malořepařům byla zatajena veliká řepařská ak
ce bohatých agrárníků. Proto boj skončil velikou bla
máží. —

Nyní se stalo o řepní otázce veliké utišení. Agrár
nici zvolení od malořepařů i soc. demokratů jako »přá
telé drobného lidu«. Jak malým lidem pomohou, ukáže
nejbližší budoucnost velice jasně.

-.—...

Hospodářská hlídka.
Dovoz argentinského masa. Proti dalšímu dovozu

masa z Argentiny vyslovil se veterinární (zvěrolékař
ský) úřad, žádaje ministerstvo orby, aby se přičinilo
o zastavení dalšího přívozu, neboť argentinské maso
nevyhovělo vkusu obecenstva a není v prodeji u nás
už bezvadné. Ve Vídni také řezníci odřekli vyseká
vati je dále. Patří k tomu více totiž, než dáti vládní
povolení k dovozu zamrzlého masa. Třeba, aby i pře
voz a rozprodej jeho byl, náležitě upraven. © A toho
všeho u nás nebylo. Maso u nás nepřicházelo do ru
kou obecenstva tak rychle a správně jako se to děje v
Anglii. Také není u nás taková dychtivost masa zako
řeněna, ať je jaké je, jen když je to maso — jako v
Anglii. Pro Anglii ostatně znamená přívoz zamražené
ho masa z Australie a z Ameriky nejen hojnost, ale i
velikou láci. U nás argentinské maso bylo příliš drahé,
takže bylo opravdu škoda ho kupovat, to už každý si
raději přidal na naše domácí. V Anglii zamražené
maso zámořské stojí 30 haléřů anglická libra, tedy nece
lých 60 háléřů kilogram! U nás stálo dvakráte tolik i
více. Proto také v Anglii výživa masitá při této láci
se velmi rychle zvedla od té doby, co se mražené ma
so přiváží. V pouhých 10 letech od r. 1891 do 1901 se
zdvojnásobila! Za 530 neb 60 haléřů kilo by i u
nás bylo šlo na dračku. Ale toho nedovolilo vysoké
clo a drahý převoz drahami z Terstu až do Vídně a
našich měst. Ne tedy ani tak zlá chuť, jako spíše špat
ná organisace prodeje a pak přílišná drahota maso ar
entinské od nás vyhnaly. A nikdo po něm nezateskní!

Argentinské a srbské «maso v uherském sněmu.
Hr. Michal Karolyi podal v uherském sněmu dotaz na
min. orby hr. Serényiho stran dovozu argentinského
masa. Ministr Seréyi odpověděl, že dal souhlas jen k
dovozu 2000 tun. Dovolený dovoz srbského masa, ba
ani překročení dovoleného dovozu nemůže býti poklá
dáno za nebezpečí pro uherské zemědělství. 3 milliony
kusů hovězího dobytka se spotřebují a jen 15.000 kusů
smí se dovézti. Každý rozumný člověk musí uznati,

že dovoz jednoho procenta nemůže míti vlivu na ceny
alebyžka. Je dokázáno, že stouply ceny dobytka po
prohlášené platnosti smlouvy se Srbskem. Otázku masa
argentinského studoval ministr Serényi v Londýně a
v Paříži. V Rakousku a v Uhrách chtějí míti lidé
především dobrou hovězí polévku. K tomu se však ar
gentinské maso nehodí, poněvadž zmrznutím ztrácí
bílkoviny. Proto také ze 3145 fm argentinského masa
do Rakouska dovezených leží 747 tun ve Vídni neproda
ných, v Terstu 260 tun!

Co s cukrovkou? V Německu nespokojení s nízkou
cenou cukrovky přemýšlejí, jak by ji Jépe zužitkovali.
A navrhuje se krmiti ji dobytek místo ječným šrotem.
Zpeněží prý se krmená na 3 koruny. A možno Ji ik vý



jedním převařením z ní něco šťávy cukrové vyssa
je a ostatnií celá zkrmí. Není tak prázdná jako pouhé říz
ky a dává tím dvojí užitek. Němečtí hospodáři praví,
že by řepa v Německu zkrmená dala o polovic větší
obnos, než když se použije na výrobu cukru.

České ovoce. Za součinnosti předních českých pě
stitelů ovoce. Píše okresní pomolog v Chlumci n. C.
Za podpory Ústřední hospodářské společnosti pro král.
České vydává Ovocnický spolek pro král. České. Díl 1.
Hrušky. Sešit 1. Obsah: Č. 2. Červencová hruška. Č.
2, Muškatelka turecká. Č. 5. Solanka. Č. 14. Máslovka
Amanliská. Obrazy »Českého ovoce« jsou fotografovány
v přirozených barvách. Popsáno bude veškeré české
ovoce. Nejdříve vyjdou hrušky, po nich ovoce pecko
vité a bobulovité, a konečně jablka. Celé dílo, z ukáz
ky 1. čísla, bude velmi vzácné a jistě zaslouží si po
zornosti největší, aby české ovocnářství se co nejvíce
rozmohlo ku prospěchu vlasti naší, která jistě rodí o
voce co nejlepší. Na 5 sešitů předplácí se i s poštovným
4 K. Přihlášky k předplacení přijímá jednatelství Ovoc
nického spolku a administrace »Českého Ovoce« na
Král. Vinohradech.

Vzrůst našich družstevních organisací. V poslední
době můžeme opětně s radostí konstatovati přírůst
členů našeho Zemského Svazu. A sice členové-Raiffei
senky přešly částečně od agrární Jednoty, nechtice
podporovati svými penězi naše úhlavní nepřátele a čá
stečně byly založeny nové Raiffeisenky. Od agrární
Jednoty přešly k Zemskému Svazu Raiffeisenky v Br
lohu (měla uloženo u agrární Jednoty na 49.000 K pře
bytků). Delegát na valné hromadě byl dp. dr. Václav
Jirák v Lipě (u Ústřední Jednoty uloženo přebytků na
20.000 K) a ve Stolíně (u Ústřední Jednoty uloženo pře
bytků přes 20.000 K). Převedením těchto Raiffeisenek
přejde od Ústřední Jednoty k Zemskému Svazu na K
90.000 vkladů. Víme, že jest mnohó Raifieisenek, které
jsou v rukou našich stoupenců a které by ihned mohly
přestoupiti k :Zemskému Svazu. Jen trochu přičiniti se
a docíleno by bylo ihned přestoupení Raiffeisenky k
Zemskému Svazu. Míti takové posice v Raiffeisenkách
stoupenci strany agrární, jako v mnoha mají naši stou
penci, jsme jisti, že by v opačném případě přestoupení
docílili. Kromě toho bylo i založeno několik Raiffeise
nek a tím počet náš stoupl. Tak poslední dobou zalo
ženy nové Raiffeisenky v Podmokách u Sušice (dele
gátem p. M. Štěrba z Ostružna), v Bělé u Přelouče (de
legátem dp. dr. V. Jirák, Mžanech u Hradce Králové
(del. Srbek), Radosticích u Českých Budějovic, Král.
Vitějovsi u Poličky, Popovicích u Benešova, Ovčárech
u Kolína, Dašicích u Pardubic (na posledních delegát p.
Zd. Roudnický). Následujte příkladů stoupenců našich
v obcích uvedených a snažte se získati našemu Zem
skému Svazu Raifí. a to jak převáděním jich tak i za
kládáním nových Raiffeisenek. Jest mnoho obcí, kde
by Raiffeisenky založiti se daly a prosperovaly by do
bře. Čiňte se nezávislými na svých nepřátelích! Ne
závislostí k vítězství! hh
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Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Rozluka církve od

státu ve Francii. Sepsal dr. F. Kryštůfek. "Vzdělavací
knihovny katolické sv. 52., seš. 1.—2. Cena 1 K. Zna
menité dílo. — Rádce duchovní. Časopis kněžstva če
skoslovanského. Řídí F. Vaněček. Ročník 18., čís. 7.
Vychází měsíčně za roční předplatné 8 K. — Hudební
listy pro mládež. Ku zábavě a poučení. Řídí A. J. Čer
ný. Roč. III., čís. 6. Vycházejí měsíčně. Roční předplat
né 2 K.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Spisy L. M. Tol
stého. Lidové vydání. Seš. 6—10. Pozoruhodný román
Anna Karenina. Sešit za 20 hal. — Zikmunda Wintra
sebrané spisy. Sv. 1. Rakovnické obrázky. ŘadaI., seš.

6.—10.po 30. hal. — Fr. Heritesa sebrané spisy. DÍLVII.
Seš. 8.—12.: Maloměstské povídky. Díl IX., seš. 1. — 3.:
Jan Přibyl. Sešit za 30 hal. — České knihovny zábavy a
poučení sv. 27.: Národní pohádky. Za školní četbu vy
bral J. Satranský. Výkladem doprovází J. Polívka. Seš.
1.—5. po 24 hal. — Alex.Dumas: Salvator. Ilustrovaný
román. Přeložil dr. J. Sterzinger. Seš. 1. a 2. po 30
hal. — Slavische Roman-Bibliothek. Alois Jirásek: Wi
der alle Welt. Z češtiny přeložil J. Hócker. Seš. 20.—24.
po 32 hal.

Nákladem Jos. R. Vílímka v Praze. Vilímkovy mí
stopisné mapy zemí koruny české v měřítku 1: 100.000.
Kreslil J. Srp. 2. opravené a doplněné vydání. Sešit 8.
Plzeň-Rokycany, 9. MI. Boleslav-Jičín- Mnich. Hradi
ště, 10. Vlašim-Ledeč, 11. Klatovy-Přeštice, 20. Sušice
Eisenštein, 21. Nové Město-Náchod, 22. Domažlice-Týn
Horšův-Kdyně, 23. Budějovice-Krumlov-Třeboň. .Tyto
mapy jsou jistě pozoruhodné a velmi praktické. —

Z nakladatelství R. Prombergra v Olomouci. V Mar
tínek: Pluh života. Dvě povídky z vesnice. Cena 2.20
K. — Nový Obzor. Pozoruhodný měsíčník pro literatu
ru a umění. Řídí F. Dohnal. Roč. 1., čís. 5. Ročně 576

Rembrandta. 3 premie: 2 litografie J. Manesa a 1 B.
Havránka. Roční předplatné 8 K.

Museum. Časopis bohoslovců českoslovanských.
Ročník 45., čís. 3., věnováno jest pražské »Růži Sušilo
vě«. Čís. 4. Ozdobeno jest titulním obrazem msgr. dra.
A. C. Stojana.

Lovci. Pokus o český selský román z doby sou
časné. Napsal M. Leonier. Nkladem B. Melichara v
Hradci Králové. Cena 2.80 K.

Studentská hlídka. List katol. studentstva česko
slovanského. Jubilejní číslo na oslavu Sletého trvání
České Ligy Akademické v Praze. Ročník III., seš, 9.
Řídí J. Novák. Vychází desetkrát za rok. Předplatné
pro nestudenty ročně 3 K, pro studenty 2 K. Nákladem
České Ligy Akademické v Praze-ll.

Eva. Ženský měsíčník pro umění, vzdělání, zábavu
a ženské sociální otázky. Přílohy: »Věstník organisač
ní«, »Naše domácnost«, »Katolická učitelka«. Ročník
VIII., čís. 5. a 6. po 30 hal. Řídí P. L. A. Zamykal v
Olomouci, Dol. náměstí.

a 6. Řídí dr. C. Stojan a A. Jašek. Vychází každého
měsíce v Kroměříži za roč. předplatné 1.50 K.

křesť. charity, zvláště opuštěným dětem. Řídí Ant.
Hoffman. Roč. VII., čís. 5. a 6. Roční předplatné 2.40 K.
Administrace na Král. Vinohradech.

Růže Lurdská. Mariánský měsíčník. Pořádá a vy
dává Leop. Kolísek, farář v Blansku na Moravě. Roč.
III., čís. 5. a 6. Roční předplatné 1.60 K.

Ochrana mládeže. Časopis pro veřejnou i soukro

ochranu dětí a péči o mládež v království Českém. Roč.
1., sešit 1. a 2. Předplatné pro členy České zemské ko
mise 3 K ročně, pro nečleny 4 K přijímá c. k. školní

knihosklad v Praze-ll.
Náš domov, nejlacinější obrázkový měsíčník pro

lid. Řídí J. Vévoda. Roč. 20., čís. 6. Celoroční předplat
né 4 K. Vydává Jednota Našeho Domova v Olomoucí.
Předplatné přijímá Benediktinská knihtiskárna v Brně.

Lectures Irangalses, nový francouzský časopis. ŘÍ
„dí dr. Mikousek. Vychází za roční předplatné 4 K, jež
přijímá vydavatel Kabátník a spol. v Jičíně.

Chemické čistění oděvů. Píše Z. Šíma. Illustrova

ných přednášek čís. 76.—79. Cena seš. 48 hal. Pořádá
a vydává dr. A. Batěk v Plzni.

Přehrada. Román. Z francouzského přeložil J. Va
ňous. Nákladem Gust. Francla v Praze. Cena 2.20 K.
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Zemořená demokracie.
Sotva k uvěření a přece pravda. Cím více

jest dbáno, aby mládež v Evropě se důkladně
vzdělávala v dějepise, tím častěji upadají davy
do těch chyb, jež se vymstily krotě celým ná
národům v minulých stoletích častokrát. Zvláště
výsledky fanatického boje protikatolického kon
čívaly obrovským krachem sociálním a kultur
ním právě tenkráte, když davy se nejvíce roz
jásaly nad „úpl'ou porážkou zpátečnictví a ví
tězstvím svobody.“ Historie učí; ale co platno.
jestliže celé zástupy denragogů sobeckým, úsil
ným podváděnm a úlisným pochlebovánímvy
chovatelskou stránku správné historie kazí a
hubíf tak, jako kalná povodeň pečlivě pěstovaný
sad! Francie mohla poznati po dvou obrovských
proticírkevních revolucích jasně, zdali zdeptání
„klerikalisiou“ jest vš-hojivým lékem na soci
ální rány. Loč demagogové své vlastní zločiny
dovedli tak dlouho sváděti na „klerikalismus“,
placení dryáčníci dovedli tak vytrvale poukazo
vatina „jediné skutečné nebezpečenství národa“,
že známený lid kýval a kýval, svíral pěsti; do
pomohl davovým útokem zahubiti „hydra kle
ribální“, domnívaje se, že tato „stohlavá saň“
brání a hlídá vchod do čarovné zahrady nej
vyššího blaha. „Hydra“ zabita, brána otevřena
— a k úžasu svedených mass objevilo se za ní
údolí slzavé.

Dělnické pluky seznaly příliš zřetelně, že
konfiskací duchovenských statků pomohly vý
hradně kapitalistům. A bezcitný kapitalismus,
který se stal nebetyčnou železnou věží na účet

olapování práv drobného lidu, jádra národa. Mi
lionový zloděj Duez, který nyní přemítá v kri
minále, jak mohl při lepší cbratnosti vyváznonti
z rukou světského práva zrovna tak, jako zištní
chamtivci jiní, jest výmluvným dokladem, kteří
lidé z konfiskace těžili výhradně.

Francouzská demokracie, pozorujíc stále
více, jak jest od demagogů „lidově“ zvolených
napalována, svíjí se v křečovitých záchvatech,
zkouší hned tím hned jiným způsobem dostati
se ze evěrací kazajky kapitalismu; a vždy jest
odražena s krvavým čelem. Na částečné uklid
nění davů změní se ministerský kabinet. Ale to
jest pouze ohytrým advokátským manévrem. aby
se získalo času k novým protilidovým mané
vrům. Vzbouřené davy se aspoň na chvíli vždy
zastaví, prohlížejí si nové vládce, předkládají
jim své žádosti. A ministři s augorským úsmě
vem oddalují následující příboj lidové netrpěl
vosti — ochotnými sliby. Chytrá taktika. „Li
dová“ ministerstva střídají se v Paříži jako ko
čající divadelní společnosti ve venkovském mě
stečku. Přd 3 měsíci padlo ministerstvo Brian
dovo, nyní se loučí s vládou ministerstvo Moni
sovo. Pro strach před lidem. A přece dovedou
podvodníci dryáčnicky vyvolávati: „Národe, jsi

suverénem, jsi vládcem sám nad sebou, protože
si volíá sám muže do sborů zákonodárných!

Hlas soc. demokratický o demokracii
francouzské.

V „klerikálních“ státech scc. demokracie
smí slaziti první květen dle libosti. R. 1906 u
nás jí bylo povoleno docela vykonati všecky po
drobné přípravy k demonstrační generální stávce
jedoodenní. V Pařiži však vyrukovaly celé pluky
vojska proti socialistům, kteří sevodvážili první
květen slaviti dle příkladu zemí „méně pokro
kových.“ Ovšem „Právo Lidu“ samo proti té
nesvobodě se ozvalo silným protestem. A dne
26. t m. tento hlavní orgán soc. demokracie
české napsal o kritických poměrech zamořené
demokracie řádky, jež jsou strašnou obžalobou
protikatolických kapitalistů francouzských

„Právo Lidu“ píše totiž takto: „V parla
mentě (francouzském) nevládnou zájmy stran,
nýbrž několika klik kapitalistických; na prová
dení sociálních reforem pak není ani pomy
šlení. Příčina tohc všeho je prý ve volebním
zákoně dnešním. Poslanci se tu volí tak
jako u nás: dle okresů, v každém okresu
jeden. Jaký to má přímý následek? Prostě
ten, že celá politika stane se postupem doby
výlučně profesionální (z povolání, ze řemesla)
a kapitalistickou v nejhorším slova smyslu.
Dnešní parlament francouzský neovládají po
litické strany; ten je úplně v rukou několika
kapitalistických klik a syadikátů. Psycholcgie
ohromné spousty dnešních poslanců francouz
ských je prostě taková: v politice vidí řemeslo,
jež jim musí co nejvíce vynéví. Jak 83 to nej
lépe podaří? Když hlasy svých voličů zpeněší.
A zpeněží je pravidelně takto: Jedna část po
slanců a senátorů bývá členy správní rady ně
kterého kapitalistického podniku — to je nej
častěji; jiná část jest prostě obyčejným zakou
peným nástrojem takového podniku v parla
mentě, konečně členové poslední části, která se
skládá z advokátů, jsou právní zástupci různých
těch podniků, tramwayových a železničr ích spo
lečností, železáren, dolů, velkých žurnálů atd.
Jedni i drazí m=jí pak v parlamentě jedinou jen
úlohu; pracovat pro ty, v jejichž jsou službách..
Poslanci takoví dají se volit do různých komisí,
zejména rozpočtových. Znajíce dokonale poměry
při rozpočtu, rozhodují o říze:í dodávkovém.
Dnes francouzský rozpočet sáhá už do páté mi
liardy. Je jasno, jaká je tu příležitost pro kapi
talistický plen. Takoví poslanci své hlasy v pra
vém slova smyslu pak vládě prodávají. Poli
tika francouzská se pak otáčí kol zákulisního ří
zení dodávkového. Poslanec dá ministerstvu svůj
hlas, jestli určitě dodávka svěřena bude té a té
firmě, jestli určitá část půdy marocké bude kon
cesována té a té společnosti finančníků, jestli
vláda bude mlčky přihlížet k práci téa oné ban
kovní společnosti. Dnes žádná rozumná kapita
listická společnost fancouzská nevezme si práv
ního zástupce mezi advokáty nepolitiky. Advo
kát- poslanec nejen že jí obstará všecky práv
ní její věci, ale mimo to přivede do jejich
pokladen svou intervencí celé statisíce ....
A k toma všemu teď přistoupí tisk — ten tisk,
nad nějž ve světě snad málokterý korupcí vy
niká. Daly by se o tom vykládat úžasné věci.
Historie takového „Matinu“ nebo „Journalu“ se
dá vyjádřit jediným slovem: kasitslistická ko
rupce. Takové listy nejen že samy jsou výděleč
Dým kapitalistickým tiskem, ale mimo to každý
jeho majitel a akcionář je plně účasten v celé
řadě kapitalistických podniků různého drahu.

A pro U podniky všecky žurnál ten musí pracovat. Zurnályty jsou právě největšími tyrany
politického a parlamentárního života franoouz
ského... A mají své stvůry v nejrůznějších
skupinách parlamentárních, takže jejich vlivu
nikdy nelze se zbavit. Z takových poměrů vy
chází poslaneo, když se má podrobit nové volbě.
Jde do svého okresu a učiní vše, aby byl znovu
zvolen, neboť příjmy jeho jsou takovýmto způ
sobem úžasné. Celý parlamentarism je prolezlý
kapitalistickou korupof, která se nezastaví před

Inserty se počítají levně. Ročník XVII

ničím. Ta působí uyní i ve volbách. Tomu po
slanci nejde o těch 15.000 franků, jež dostává
ročně od státu za svou funkci. Tak skromní
mnozí poslanci francouzští nejsou. Ze svých in
tervencí a svých služeb kapitalismu vytěží ročně
statisíce. Jejich poslanectví a boj o mandát není
také nic jiného nežli boj o tyto Statisíce. A dle
toho také volební boj vyhlíží.

Je běžným zjevem, že poslanec dostávající
ročně 15.000 fr. vydá na svou volbu 200.000 až
300.000 franků. Ty musí pak přirozeně za 4 leta
poslancování několikrát dostat zpět. Před dvěma
lety byl odhalen ro*ní rozpočet senátora Hum
berla, specialisty ve věcech vojenských Obnášel
přes 300.000 fr. A při tom tento politik neměl
nějakého zvláštnho jmění; za to však byl rok
co rok předsedo1 r zpočtové komise věcí vo
jenských! Pro takové osvědčené poslance vrhají
ty statisíce do volebního boje ty jejich kapita
listické společnosti, vrhají se do nich jejich ka
pitalistické žurnály — celý boj je to, co se vi
dělo v posledních volbách v menším měřítku u
nás.“

Politická svoboda lidu u nás.

Kdo pozorně čte ostré osvětlení „lidových
řádů“ francouzských v Právu Lidu, tomu bez
děčně vtírají se do mysli scenerie z voleb le
tošních v Rakousku. „Jak prováděna občanská
svoboda voličů od S'ran našemu hnutí nepřá
telských, o tom by byly dlouhé kapitoly. Která
strana vládla při volbách velikými peněžními
prostředky, té bylo hej! Dělo se uplácení tajné
i veřejné. K tomu ještě peníze proudem se sy
paly na vagony tiskopisů a do rukou celých
kompanií kortešů. Kolika lidem bylo možno hla
sovati tajně, o tom ať přemítají ujařmení.

My však musíme státi o to, aby zde ne
nastaly poměry francouzské, aby chudý nebo
závislý volič nebyl obětí a nevolnickým rnateri
álem zpupných kapitalistů. Nedostane-li strana,
vykazující 83000 voličů ani jedir 6h> poslance,
kdežto jinde 5—6000 hlasovacích lístků plně
stačí na vítězství kandidátovo, pak pozná každý,
jak jest reforma volebnílio řádu nutná. Vidíme-li,
že strana hlásající svabodu a lidové zastoupení,
obrala 83.000 voličů náhlým obchodem se soc.
demokraty o veškeré parlamentní zástupce, roz
bodně lidovému řádu nepřeje. Lže směle, řekne-li,
že přeje širým lidovým vrstvám příslušné za“
stoupení v říšské radě.

Právě „Alldeutsches Tagblatt“ oznámil, že
místodržitel ve Štyrsku bar. Clary dal náměst
kovi předsedy spolku ©„Sůdmark“ Ranterovi
10.000 K, aby při volbách porazil Malika. Prof.
Wastian pravil, že i jemu nabídl Clary 5009 K,
což odmítnuto. Obvinění to posud vyvráceno
nebylo a tak se nám i zde otvírá jasné okénko
do volební dílny.

Katolictvo všeobecnéhohl .sovacího práva
potřebuje, protože by jinak liberální a pokrokáf
ská byrokracie dovedla šněrovati občanskou
svobodu katolíků do nekonečna. Ale s důrazem
pravíme: Chceme skutečnou volnost hlaso
vání pro všecky Ať se ukáže beze všeho ná
silí, jak veliký počet voličetva jde opravdu s
námi! A že by se dala voličská svoboda hájiti
daleko účinněji, vědí nejlépe ti, kteří o svobodě
mooho mluví, ale našince znásilňují. I francouzští
byrokrati, kteří se rozplývali před lidem pochleb
nými úsměvy, znali dobře dávno několik cest
ke skutečnému zlidovění parlamentu. Nehnuli
však prstem, ačkoli měli tak obrovský vliv, pro
tože jejich zlato by rázem ztratilo svou nezdol
nou moc.

Již dříve jsme naznačili, jak by se volba
svobodná projevila daleko pronikavěji než nyní.
Promluvíme ještě více. Ale tolik předem víme,
že ty návrhy nejméně se zalíbí stranám libe
rálním, které — s lidovými hesly na rtech —
provádějí volby maďarské. Zdárná lidová oprava
volebního řádu, zbavená přítěže peněžních měšců,
jest vřelou tužbou poctivého katolictva a bude
také provedena výhradně úsilím naším a všech
vrstev utiskovaných vůbeo.



Welné listy.
Nebyli jsme poražení, jak nepříčetně jásá a

grární tisk, nýbrž přehlasování násilím, které u
" vedli do venkovských poměrů agrární předáci a

novináři. Bývali jsme svědky mladočeského boje
proti straně staročeské, prožívali jsme horečky
a rozčílení onoho urputného zápasu, po jehož
vítězném skončení mělimladočeši přinésti z Vídně
uznání státního českého práva a korunovaci —
ale volební boj v dobách těch přece jen nebyl
veden s takovou surovou nekulturností, jako
dnes, kdy pro vůdčí agrární dochy volební spra
vedinost a svoboda jsou pojmy nejvíce nená
viděnými.

Kdo chtěl poznati, jak vypadá moderní ro
bota, mohl se podívati do některé české vesnice,
V níž mají svůj hospodářský význam větší a
grární rolníci nebo velkostatek, jehož majitel
nebo nájemce nosí zelený odznak. Hospodářsky
závislí lidé, domkaři a dělníci byli vedeni, nebo
přímo hnáni v zástupech, aby odevzdali hlaso
vací lístky pro agrárního kandidáta. Lístky o
všem předem jim byly vyplněny, aby dokázáno
bylo, jak za agrární roboty nemá jednotlivec in
dividuální svobody ani v tom důležitém aktu,
kdež nejen přirozené, ale také psané právo ob
čanskou svobodu předpokládá a nařizuje. Kdyby
trestní paragraf volebního řádu měl býti nyní
po volbách všudy uplatňován, musily by se
soudy zaměstnávati celé měsíce agrárními násil
níky. V dobách, v nichž kvetlo otroctví, byli vo
děni otroci na trh spoutáni, a v době občanské
svobody a rovnosti představují se nám výjevy
podobné. Na příklad: V jedné vesnici do míst
nosti volební byli přihnáni dělníci a deputátníci
tím způsobem, že v čele znásilněné čety zpupně
vykračoval si hospodářský příručí a řadu uza
víral šafář s holí. Četa těchto ubohých voličů,
kteří všichni chtěli volit kandidáta křesťansko
sociálního, zdeptaně se chvěla a tetelila jako
hejno kvřátek, když nad nimi krouží dravý kra
hujec. Cestou ze dvora, kdež volební vyplněné
lístky byly rozdány, oba dva robotničí zřízenci
bystře bděli, aby nikdo z robotězů neutekl nebo
aby nevešel ve styk s některým jiným občanem.
To jest jen jeden obrázek, který by se dal roz
množiti o sta jiných podobných.

Byl-li kdo v těchto volbách rozhodný, byli
to jistě agrárníci. Ti se rozhodli a šli sta
tečně ku předu deptajíce slušnost, svobodu,
právo, spravedlnost a občanskou rovnost. Vy
hrůžky odnětím pole, pastvin, chrastí z lesa, lá
mání kamene, vyhrůžky odcětím výdělku a ú
věru, znemožňování schůzí, ukřičení našich řeč
níků a podobné věci byly prostředky, jimiž pra
covala agrární strana, Která se prohlašuje za
spasitelku venkova. Proto jásot agrárních novin
jest odporným chvastounstvím a jest kynismem
lidí, kteří úplně otupili své svědomí.

Strana, z jejíhož lůna propuká skandál za
skandálem, strana, která musí nyní odpověděti
na otázku, kam poděly se peníze z disposičního
vládního fondu, učinila však ještě něco více.
Organisovala informační kanceláře na kradení
volebních lístků strany křesťansko sociální. Jak
se z Chotěbořska z pramene hodnověrného doví.
dáme, svolal si důvěrnou schůzku agrární pře
dák S. a dával pokyny, jak se mají zamítati
hlasy odevzdané našemu kandidátu Adámkovi.
Dovozoval, že sčítací komisaři a volební komise
vůbec jsou pro stranu agrární příznivě složeny
a proto nechť se užije každé chyby, která se na
lístku volebním vyskytne. Zejména doporučoval,
aby šmahem zamítány byly lístky, na nichž
jméno Adámek bude napsáno s krátkým a.

A co stalo se na Chotěbořsku, dělo se také
v jiných volebních skupinách. Volební komise
zajisté má přijati každý hlas, na němž jméno
jest čitelno a z něhož zřejmo jest, komu hlas
byl odevzdán. Tolik právní a mravní jistoty mají
míti lidé, kteří bdí nad tím, aby volební svoboda
došla svého výrazu. Může býti tedy větší demo
ralisace, než tato, kterou agrární předáci sváděli
volební komise ku potlačení a odnětí volebního
práva?

Po zkušenostech, -kterých jsme v těchto
volbách nabyli, pravíme otevřeně a přesvědčeně:
Není žádné volební svobody. Přičiněním agrární
strany volební svoboda a právo jsou jenom do
mněnkou, krásuou možností, která usiluje o to,
aby se stala skutečnosti, která jí však nebude
potud, pokud agrární strana tímto způsobem
bude podepírati svoji existenci a pokud nebude
si svědomitěji počínati v mravní a politické
výchově lidu.

+ +
+

Volební komíšaři.' Veliký počet hlasů byl
nám odňat také tím, že volební komisaři při už
ších volbách rozdávali lístky teprve ve volebních
místnostech. Třeba si ještě představiti, co jest
ještě voličů nesamostatných, třeba uvážiti, že
mnozí, slyšíce o nesprávně napsaných lístcích,
s radostí uvítali nabídku toho kterého agitátora,
že jim lístek napíše. Mnozí nevěděli ani, co jim
bylo napsáno, a jiní vidouce napsáno jméno,
kterého i nepřáli, z nepřavého studu mičali,

nebo pro ostýchavou nosmílost již nestarali se

o to, aby jim lístek k opraven. Nevábáme tvrditi, že rozdílení lístkův až ve volebních míst
nostech jest hroznou korrapcí a mystifikací svo
bodných voleb, a jest ku podivu, fo vlá -ní or
gánové s něčím takovým mohou souhlasiti. Že
rozdílení lístků ve volební místnosti slouží jen
násilníkům, patrno z toho, že volební komisaři,
náležející stranám protikřesťansko sociálním, od
mítii vydati lístek, když o něj byli před užší
volbou žádání. Jména a místa jsou nám známa.

Při všech budoucích volbách bude nutno,
aby naši předáci na kompetentních místech za
kročili k tomu účelu, aby volební lístky i před
užšími volbami byly dodány do obydlí voličů.
Vůbec volební řád dosavadní jest nedokonalý
a má mnoho vad, které musejí býti odstraněny,
mají-li konány býti volby svobodně a má-li
v nich dojíti výrazu přesvědčení voličstva.

Musí býti přísně- přikázáno, aby volební
lístky neroznášel starosta obce a lístky nevy
plňoval, neboť děje se tu nátlak již úřadem
starostenským, a mnozí napsali by si sami kaa
didáta jiného. Ode všech stran dovídáme se o
stranickosti volebních komisařů. Plníme-li my
katolíci povinnosti své vůči státu, mají míti
c. k. okresní hejtmanství tolik uznání, aby u
stanovovala za volební komisaře lidi aspoň trochu
objektivní. Při těchto volbách byli ustanovováni
za volební komisaře zdrcující většinou lidé proti
nám zaujati ano v mnohých místech přímo
protikatoličtí fanatikové. Kde potom zůstává
volební jistota > Kým jest potomchráněno právo
katolických poddaných? Či jsme již psanci, kteří
jsou jen ve státě trpěni?

+ +
+

Změna volebních okrasů a oprava zastoupení.
Ještě za voleb ohlásili předáciagrární,že podají
příslušné návrhy, aby volební skusiny na ven
kově byly změněny. Souhlasíme s tímto úmys
lem a budeme jej všemožně podporovati. Volební
skupiny na venkově jsou nepoměrny mezi sebou
a nepoměrny k počtu voličů ve skupinách měst
ských. Pouhý pohled povídá, jak malý počet
hlasů postačí, aby byl avolen poslanec za města
a jak velikého počtu hlasů jest potřebí, aby
zvolen byl poslanec na venkově. A když jest
tak krátký čas k agitaci vyměřen, jako při vol
bách letošních, jest mravně a fysicky nemožno,
aby kandidát všudy ve volebních skupinách se
představil. Kandidát jest člověk a ne stroj, jenž

pravy, to neb ono kolečko nabraditi jiným.
Proto veliké volební skupiny na venkově jsou
také k tomu, aby kandidát v nich obětoval
zdraví a třeba i život. Hledf-li se požadavků
zdravotních ve všech životních poměrech, nutno
učiniti i nutnou nápravu i tady. Podívejte se na
kandidáty, jak nyní vypadají, a poznáte, co kandi
datura v tak rozsáhlých skupinách zdravotně
znamená.

Venkov nemůže mlčeti k tomu, aby
městský volič byl až trojnásobně cennější než
volič venkovský. Jest v tom veliká nespra
vedlivost a nešetrnost, když jednoho po
slance na venkově volí 15000 voličů, kdežto
v městě jich postačí 6000. Nelze také zavírati
oči před tím, že veliké menšiny nemohou do
síci podle nynějšího volebního řádu svého za
stoupení. Na příklad 83.000 voličů křesťansko
sociálních v Čechách nemá žádného poslance
Tato skutešnost přímo křičí. Několik tisíc vo
ličů postačilo, že za realistickou stranu byl
zvolen prof. Masaryk, a 88.000 voličů křesťansko
sociálních vyšlo na prázdno. Ve všech právních
a vzdělaných společnostech otázka poměrného
menšinového zastousení jest akutní. Ve Francii
bude co nejdřív o ní vážně jednáno, jinde jest
již rozřešena. Žádný spravedlivý člověk nemůže
s tím souhlasiti, aby veliké menšiny zůstaly
bez přiměřeného zastoupení i u nás. Všechen
právní ci. bouří se proti takové nespravedlnosti.
Očekáváme tedy, že katoličtí poslanci z Moravy
agrární návrh na rozmnožení venkovských man
dátů doplní návrhem, aby uzákoněno bylo men
Šinové zastoupení.

Dle dosavadního volebního řádu zvolení
toho kterého poslance jest dílem náhody a
v právním životě náhoda má býti oždy vyloučena,
neboť od toho jsou lidé mysifcí bytosti, aby
jednali účelně a logicky a odstraňovali vše, co
jest překážkou pravidelného chodu života a spo
lečenských zařízení.

V dosavadním volebním řádu, jenž nezná
zastoupení menšinového, jest tedy znásilněno
jednak právo státních občanů, jednak poskytuje
se v něm hojně příležitosti k demoralisaci stran
a voličstva v tom smyslu, že několik hlasů
jedné strany daných straně drahé v celé řadě
okresů o zastoupení připraví obromné tisíce vo
ličetva, proti kterému umluvena byla nemravná
aliance...

Dosavadní volební řád nevyhovuje věo
nému hledisku právnímu a umožňuje.aby stra
nioká zavilost sklízela do svých stodol hojnou
žeň mandátovou a aby početná menšina byla

umičena, Nutno tedy opravy zjednati v tom
smyslu, aby sněmovna podávala věrný obraz
smýšlení obyvatelstva, které politicky Sije a také
v politice ohoe uplatniti sré názory. Ošeká váme
tedy, žei všichni ti činitelé, kteří na praporech
svých mají napsána hesla pokrokovosti a práva,
o to se badou přičiňovati, aby nynější volební
řád pro říšskou radu důkladně byl opraven.

Národní sločin, Národní Listy slovo to vpá
lily dru Stránskému, jenž, aby zachránil svůj
mandát proti soc. dem. Kemprdovi, vydal celou
řadu národních mandátů soc. demokratům.
Ovšem tohoto nepootivého obchodu účastnili
se i moravští agrárníci, z nichž Staněk, jemuž
také běželo o mandát, ochotně tomuto nemrav
nému čachru pomáhal. Národní Listy však, jak
pradce odsuzují Stránského, tak opatrně vyhbý
bají se ostřejšímu odsudku vzhledem k agrár
níkům. Také vyzývání českých agrárníků, aby
napravili moravským bratřím hlavu, bylo hlasem
volajícího na poošti. Ostatně Národní Listy
k těmto výzvám neměly ani práva. Jednoduše
z toho důvodu, že v Č+chách mladočeská strana
vešla v tichou Koalici s agrárníky, aby na
českém venkově poraženi byli křesťanští soci
álové. Byli-li jednou za souhlasu mladoJeské
strany křesťanští sooiálové prohlášeniza stranu
národu nebezpečnou, pak důsledně agrárníci mo
ravští dávali mandáty socialistům a pak dů
sledně i v Čechách agrárníci s těmiže socialisty
nás potírali. Že však Leslo o nebezpečenství
křesťanských sociálů jest mestoudná a mrzká lež,
osvědčil sám dr. Kramář prohlášením, ž3 po
slanoi katoličtí ve Vídni konali vždy svoji ná
rodní povinnost. Konečně křesťanští sociálové i
po tolikerých sprostotách a urážkách, jichž se
jim od agrárníků dostalo, v užších volbách zvo
lili oelou řadu agrárních poslanců, vyjma sku
pinu čáslavskou. Spácbal-li národní zločin dr.
Stránský, dopustili se prorady národní i agrár
níci na Moravě a také v Čechách. Celý svět
dnes vidí, že úmlavu se socialisty neučinili
křesťanští sociálové, nýbrž agrárníci.

Dívčípasdapopum
císaře a králo Františka Josefa L

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
I ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších. — Zkoušky přijímací konány budou

po 6. červenci, den se později ohlásí.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
6 roků na celé zaopatření. Povinnosti ško'ní
učiní -zadost na čtyřtřídní ovičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

Liborální hospodáři odsouzeni. S ve
likým alarmem i v Uscbách vyrazil pošidovštělý
tisk, jak prý klerikálové přivedli zlodějstvím ke kra
osu slovinskou spořitelnu a záložnu »Glavnu posol
jnicu« v Lublani, Odkud jim přišla zpráva tak pod
vodná? Od »klerikálů« jistě nikoli. Ale v násle
duiících dnech zavládlo v pokrokářském tisku veliké

ticho, Seznáno totiž, že o obrovské obnosyApPpra:vilo zálošnu pokrokářsko-liberální vedení. Tedyti

l.dé, jimž jest vůdcem slavanýna Hribar, pro u,věttení »nebezpečenství wleri 0« nepozorovali,

jak v jejich vlastní finanční ústředně se kradout ce vydělané peníze jako na poli brambory. Dne
17. t. m. skončeno porotní přelíčení v Lablani. Bý
valý předseda správní rady spořitelny dr. Matyáš
Hudnik, přítel dra Hribara, odsuzsn »k šaláři tří
le:ému a úředník »Zadruzné svezy« Fr. Jost k ža
leři droul:téma. A český papírový »pokrok« přijal
ten rozsudek zasa velice zamlkle. Kdyby tam byli
kradli katolíci, psaly by o tom naše pokrokářské
laty calé mějíce.

Nehoráuné fixlevání Vonkova. Dne
25. t m. praví Venkov, še našinci dokazovali, jak
všeobecné hlasovací práro bude hrobem agrární
O'gAniBace.

Agrároí denník pak pokračuje: »Teď však,
kdy proroctví jich selhalo, obracejí zášť svou zase
proti — — všeob. hlasovacímu právu. Tak čteme
v královéhradecké Obnově ze dne 16. t. m.: »Sta
okolností působilo a působiti bude, še i při ny
nějším vštob. hlasovacím právu hlas parlsmentních
zístapců bude hlasem pouze poslanců a těcb, kteří
ss náhodně od nich dali přesvědčit, Někomu by
se snad zdálo, že franocuzsbý lid zamiloval ci svou
vlast co nejvřeleji právě od té doby, kdy mu byla



Venkov u největší smělostí fnlšovati pravý
shutečeoupodstatu našeho člám u Trouff si podvá
děti čtenářetvo o sdalším takovém« pemnír našem
článku, rčkoli po b.dlivém alfdšní jen slova uredená
bodia se mu ď krámu pro jeho podesřívání.Věty
uibe Venkov citoval správně, ale násilně je vytrhl
z0 souvislosti přrdchosí a následující.

Náš úvodníkze dne 16. t. m. právěbyl bla

B ajařmenísvobedch voličůlebního; protestova. i vý jě
. a tím báj volnostukutečoou sAtak to jde dál!«

Jak? Napsali jeme přece v témše u: »Pro
nás katolíky znamená ovšem všeobecné volebníprávo
mneho, protože většína našínců starým rolebním
řádem byla od volební urmy odetrkávána. Totéž
právo znamená velice mnoho i dělníky a malo
živnostníky. Leč kdy nastane vo která každý
svobodný občan bude roshodovati o 0

samoslatnů a bu blahu národa velkerého?<
ače úvaba mlovila rázně proti volebním šeindlům,

násilnictví, uplácení, proti vševládnému kapitalismu,
který fslšoje mínění voličstva. V ní se čtou slova:
sLádé, kteří pro všeobecné právo blanovací nejvíce
na venek. horova'i, nejásilnějisvobodu voličstva do
vedli sošněrovatí.« psali jame proti zpup
ným magnátům, hteří sice farisejsky všeobec 6

jednání P omsaj vaploečnovůAluriprktícémním pro L,Ze jsou úblavním nepřáteli
evobodné volby. Háji jme tedy volební ou
svobodu proti názilníkům, Takto šlo dále, Venko:el
Dcbře to víš sám, sle přece f.xluješ úmyslně.

Jak přáli volební svobodu našemu lidu agrár
„ 0 tom urádíme úžasné doklady ve zvlášt: jm

v tomto čísla. Ty obrázby svědčí křihlavě,
wlebnísvobodapochovals chatí největšíA

nyní se odrašuje Venkov se vší smělostí mlnviti ještě
© katolické »rášti proti všeob. hlas. prárule A přece

£

ý volební kšeft ků ne
see demokraty. Smlouva určitá, jsumá,veřejně

Vlášená! Ujednámo,še sgráraici na Ohotěbořsk:
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Dr. Hnidek bájí najednou křesťanskou víru.

nomyšlenkářských tiskopisů se roznášejí po okre
se, na němž kandidoval, to ho ani v nejmenším ne
zamrzelo. Patrně dle agrární logiky tiskopisy, pod
vracející základy křesťanské víry utvrzují nábo
ženský cit. Když pozoroval již při zemských vol
bách, jak se bratříčkují agrárníci se soc. demokra
ty, také to dle jeho chování tehdejšího nic nezna
menalo — leda snad křesťanskou, náboženskou
posilu. Dr. Hnídek byl svědkem, jak agrárníci su
rově spílají lidem věřícím, kteří se snaží hlasova
cin lístkem přispěli k tomu, aby se ve školách
mládež i v budoucnosti raději učila příkazům e
vangelia než rudým zásadám protikřesťanským.
Proti tomu Hnidek neprotestoval; vždyť dle agrár
ní logiky utvrzují katolictví ti lidé, kteří proti ně
mu ze všech sil bojují a ničí Kaťolicismus lidé vě
řící, kteří se ho zastávají. Proto dr. Hnídek z ve
liké lásky k církvi, která ho vysvětila, zachovával
vůči řádění protikatolických živlů olympský klid.
U dra. Hnidka jevila se k soc. demokratům nej
tklivější snášelivost — ovšem zvláště tenkrát, po
kud tito pomáhali agrárníkům utloukati občanská
práva věřícího katolického lidu.

Ale po užších volbách vzplanul v snášelivém
srdci Hnídkově nejžhavější hněv proti rudé armá
dě. Jak by ne! Vždyť pan Hnídek při volbě pro
padl. Prohlásil, že jest hanbou okresu, jestliže jest
v něm poslanec sedlák, který se uvolili práva
katolického rolnictva hájiti veřejně v parlamentu.
Slíbil, že tu hanbu smyje. A katolický sedlák o
pravdu podlehl. Ale že ta porážka udála se jiným
směrem a způsobem, než jak sí Hnídek vypočítal,
vzkypěl velikým rozčilením. Nikdy jsme neslyšeli,
že by byl Hnidek nazval hanbou okresu zvolení
sociálního demokrata. AŽ teprve nyní, kdy volbou
tou zasažena velice citlivě jeho sobělibost, ozývají
se rozčileně jeho výbuchy. Teprve nyní slyšíme
od Hnídka, jak velikým, nezměrným neštěstím pro
národ jest sociálně demokratický poslanec.

Slyšte, jak si ulevilo bolné srdce Hnídkovo
ve >Venkově«! »>Namne byla namířena rána msty
sociálně demokratických biskupů a kněží, kteří ne
mohou sněsti, Že kněz, který pojímá úkol svůj tak,
jak Kristus chtěl, ten Kristus, který na kříži řekl
o nepřátelích: »Otče, oddpustjim, neboť nevědí, co
činí,< mluvi svému lidu pravdu, že místo nenávi
sti nabádá k lásce, inísto msty káže odpuštění, že
smiřuje rozvaděné bratry, že ukazuje jim cestu
pravou, kterou mají jíti, a ne stezky, které vedou
k záhubě.«

Pane doktore Ilnídku, podobné připomenutí
měl jste dáti předně a hlavně nenávistným agrár
níkům, jichž zloba chápala se nejnižších mstivých
prostředků k udolání poctivého katolického sedlá
ka. Vaší stoupenci chovali se k našim rolníkům
jako k vyvrhelům a Vy jste se neozval ani slovem
proti jejich fanatidkému řádění. Což nevíte nic a
spoň o rozšiřování nejpodvodnějších letáků agrár
nických na matení voličstva katolického? Agrár
nickým mstivým duším měl jste citovati Písmo
dávno před volhou. A máte-li teď pojednou Písmo
tolik rád, proč jste sám zřejmě vyslovil svůj sou
hlas, aby se tomu Písmu ve škole neučilo? Tak
naivní přece nejste, abyste nevěděl, že po vylou
čení náboženství ze škol přestane také vyučová
ní evangelia.

Biskupům byste rozhodně mohl dáti pokoj.
Sám jste dříve byl toho náhledu, že náboženství
do politiky nepatří. A nyní za to, k čemu se roz
hodla politická organisace křesť. sociální, bičujete
duchovní vrchní správce náboženské společnosti
a tupíte je nespravedlivě názvem >sociálně demo
kratičtí biskupové«<. Kdyby skutečně soc. demo
kraty byli, těšilí by se u Vás takové oblibě, jako
volnomyšlenkářští agrármíci.

Pamatujte také, že žádného nestranného po
zorovatele neomáríte náhlým odporučováním od
puštění, lásky, smíření. K tomu má právo muž ta
kový, který sám dává v té příčině zářivý příklad.
My katolíci však víme, Že největší naší nepřátelé,
kteří nám všude škodili s nekřesťanskou zlobou,
vědí a mluví o takových ctnostech teprve tehdy,
když potřebují, aby taková hesla sloužila k ochra
ně jejich vlastních osob. Ano, potřebí jest odpu
štění, lásky, smíření; jest nutno projeviti lásku a
odpuštění tehdy, kdy proviínilec svých zlobných
skutků lituje a kdy jest naděje, že se polepší.

Leč věřte, že sám Kristus nikdy nesliboval
odměnu farizeům a násilníkům zatvrzelým, že na
opak jednou spletl bič. Jako theolog víte také, že
Jak za Starého, tak Nového zákona přísně trestal
Hospodin ty vlivné muže, kteří se neujímali se vší
rázností lídu vyvoleného a jeho náboženství jak

přítele se hněvati nemáme. Ale zároveň máme

právo a povinnost zastati se obránců kř řanakénonázoru světového proti otevřeným škůdcům ná“

boženské společnosti naší. Jestliže Vaši nejbližší
přátelé vlídně promíjejí Žižkovi, že docela rozbíjel
tisíce lebek i katolíků nevinných, pokojných, snad
tolik občanského práva katolík má, aby se obrátil
na obranu proti společnosti, která nás pomlouvá a
jež s námi jedná jako s nějakou rakovinou na těle
národa. Tu jest obrana křesťanskou povinností, tu
káže prostě sama občanská čest, abychom neposi
lovali tu družinu, která se k nám chovala zpup
něji a nespravedlivějí, než sociální demokraté, Sa
mí byste pohrdavě kopli do raba, který za trochu
ztuchlé rýže poníženě důtky líže, jimiž tislckrát
byl bit.

Ale dr. Hnídek dovede naladit strunu ještě
dojemnější, umí s rafinovanou vypočítavostí prolé
vati slzy nad lidem. Slyšte! »Bohužel, tato rána,
která byla mlřena na prsa moje, zasáhla náš nevin
ný, dobrý lid venkovský, který má býti zastupo
ván nyní největším svým nepřítelem, sociálním
demokratem. Já tu ránu smrtící byl bych přijal
s radostí, poněvadž bych krvácel za svůj lid, ale
takto krvácí lid sám! Čí vinou. Ne vinou svou. Ti,
kteří volili sociálního demokrata, ti nejsou vinni;
těm nezazlívám; ti byli svedeni svými sociálně de
mokratickými kněžími, kteří toho ubohého, neuvě
domělého lidu zneužili k ukojení svých choutek a
k ukojení své msty. Tyto voláme na Boží soud a
na soud lidu.<

Kdo by situaci na Čáslavsku neznal, jistě by
se nad nábožnou citlivostí Hnidkovou rozplakal.
Nyní čekáme, že dr. Hnídek ve svém křesťanském
zanícení pojede důkladně vyčinlt agráralkům na
Chotěbořskuí a na Přibyslavsku. Tito se rozhodli
zvoliti soc. demokrata dříve, než naši stoupenci na
Čáslavsku. Jen do toho a jen notně pokárejte so
ciálně demokratické agrárníky v okrese přibyslav
ském! Ti rozhodně nemají menší viny, než na
šinci na Čáslavsku, protože docela volili proti roz
hodnému zastanci křesťanského názoru světového
a ti také zavinili překvapující volbu v okrese, kde
jste kandidoval Vy. Ta dvojí vina zaslouží daleko
spíše, aby byla volána na Boží soud. Jen tedy dů
sledně. jestliže se u Vás jeví nábožnost oprav
dová! — .

Podivno, jak ten náš venkovský lid náhle u
Vás platí za ubohý, nevinný, svedený, dobrý! Proč
jste s touto tklivou písničkou nepřišel tenkráte,
když týž lid před prvními volbami byl úžasně tu
pen agrárním tiskem a agrárními korteši, jakoby
se dopouštěl volbou katolického sedláka zločinu?
Nazýváte-li nyní tak náhle soc. demokrata největ
ším nepřítelem lidu venkovského, proč nedávno
předtím byl katolický rolnický kandidát tupena lí
čen tak, jako by byl daleko horší než jeho
rudý | protikandidát? © Agrárnickým bezuzdným
štvaním byla hnána mocně voda na rudý mlýn. A
vidite, přes to všecko téměř tisic našinců odvedlo
hlasy Vám. A ti nyní budou snášeti »vděčné« ko
pance zrovna lak s ostatními jako dříve,

Se svým překvapujícím hájením víry jste při
šel hodně pozdě. Kdo tu Vaši horlivost katolickou
znal dříve, vidí nyní, jak někteří lidé dovedou mlu
viti o víře a proti sociálním demokratum výhrad
ně tenkráte, když se jim to hodí k útokum proti
těm občanům, kteří křesťanství hájili již dávno a
důsledně. Teď jen, citlivý hajiteli křesťanství, po
vězte důkladně agrárníkům na Chotěbořsku, jakou
»ránu smrtící« provedli proti katolickému ven
kovu!

Politický přehled.
Bar. Blenerth na odchodu. Bar. Bienerth s osvěd

čenou houževnatosti vzdoroval všem krisím, zdál se
nezranitelným, ale konečně rozpuštěním parlamentu

podrazil si nohy sám. Šlo to rázem. V sobotu přijal cí
saf ve vile Hermes presidenta nejvyšší účtárny svob.
pána Gautsche ve zvláštním slyšení, jež trvalo pět
čuvrtí hodiny. V neděli 25. t. m. přijal mocnář předsedu
ministerstva bar. Bienertha ve zvláštním slyšení, jež
trvalo hodinu. Dále přijal arciknížete Františka Ferdi
nanda, který po té odpoledne přijal ve svém paláci bar.
Bienertha. A výsledkem těchto slyšení jest, že bar. Bie
nerth podal žádost za propuštěnou. Zároveň propuštěn
ministr obchodu dr. Weiskirchner, vyznamenaný Fá
dem železné koruny první třídy, a ministr železnic dr.
Glombiňski, obdařený důstojností tajného rady. Zatím
ním správcem ministerstva obchodu jest sekční šéf dr.
V. Mataja a správcem ministerstva železnic sekční šéf
dr. rytiř Roli. Baron Gautsch, požívající plné důvěry
panovníkovy, postaven zatím v čelo ministerstva s úko
kolem připravit a sestavit sněmovní většinu a sestavit
nové ministerstvo koaliční, opírající se o většinu, slo
ženou z Němců, Poláků, Čechů a Jihoslovanů. Baron
Gautsch přináší v úřad svůj velké zkušenosti z doby
minulé, znalost osob í poměrů, pevný charakter, vlast
nosti. které Bienerthovi naprosto scházely. Pád Ble
nerthův jest tím okatější, že neodcházl s ním celé do
savadní ministerstvo, nýbrž on sám. Český národ má
všechny příčiny, aby zprávu o tom přijal s radosti.

Křésťanětí soclálové němečtí prohlašují, že budou
se přidržovati politiky volné ruky, nevstoupí sice v zá
sadní oposicl, ale nebudou též stranou vládu bez vý
mínky podporující. Náčelníkem strany křesť. sociální
prohlášen princ Liechtenstein, který 26. t. m. promluvil
ve Vídní o polítické situaci. Dle výroku prince židovští



zodpovědnost za to, zač Činili straně křesť. sociální
výtky. Stanovisko strany křesť. sociální není oposiční
za každou cenu, nýbrž pouze vyčkávací. Za příčinu ne
š"astného volebního výsledku označil nynější drahotu

mečil, kterým nesmí se dáti žádný pardon, budou nucení

Ještě více podtrhávati, čímž jistě dělnost parlamentu se
nezvětší, jakož i drahota nebude menší.

Radost v Uhrách. Ve vládních kruzích uherských
jest veliké uspokojení nad porážkou vídeňských křesť.
sociálů. Vládní list »Pesti Hírlap« jásá těmito slovy:
Pád křesť. sociálních vůdců má pro nás proto význam,
že z těchto řad vycházejí všichni ti, kteří se ve Vídni
nabízeli ku provádění politiky Uhrám nepřátelské, —
Ovšem vídeňští křesť. sociálové šlapali Maďarům pří
každé příležitosti na paty, proto ta radost.

Ministerská krise ve Francii. Dne 23. června přijat
ve francouzské sněmovně 248 proti 224 hlasům prostý
Jednací řád posl. Hessem navržený, jenž byl vládou od
mitnut, následkem čehož podalo ministerstvo Monisovo
žádost za propuštěnou, která také předsedou republiky
přijata. Ministr financí Caillaux byl presidentem repu
bliky pověřen utvořením nového kabinetu.

Nové belgické ministerstvo Broguevillovo v pro
gramu svém věnuje pozornost zejména ochraně dítek,
děinickým pensím, podporování středního stavu a roz
množení malého majetku. Otázka školského zákona bu
de prý zkoumána s klidem a rozvahou, aby se s po
změňovacími návrhy docílilo dohody.

Korunovace anglického krále Jiřího s chotí konala
se se vší nádherou dle starobylých obřadů dne 22. červ
na. Účast byla ohromná. Rakouský dvůr zastupoval ar
cikníže Karel František Josef. Počet čestných hostí činil
7000 osob, z toho 40 členů anglické královské rodlny a
20 zástupců cizích států.

Národní shromáždění bulharské jedná o ústavní re
formě. Členové selského svazu spojili se se socialisty a
tadikálními demokraty, a hodlají se opříti všem navr
ženým změnám ústavy, ba i potvrzení královského titu
lu; chtějí totiž republiku.

Povstání v Albanil, Přes všecky zprávy o darech
suitánových a přes všecky výklady o jeho tak prý da
lekosáhlé amnestii povstalci bojují dále a konec povstá
ní v dohledné době očekávati nelze. Lhůta k podrobení
se prodloužena Malisorům o dva týdny. Velitel turecké
ho vojska v Albanii dostal zároveň rozkaz, aby povstalé
Malisory, katolické křesťany, pronásledoval až na čer
nohorskou půdu.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Program sociálního, řečnického a © účetmického
kursu v Hradci Králové od 16. do 23. července t. r.: Dr:
František Šulc: Program křesťansko sociální v ohledu
národním, hospodářském a kulturním. Darvinismus. Spi
ritismus. Volná Myšlenka. Agrárníci a katoličtí rolníci.
-— Dr. Jindra: Kulturní význam Eucharistie. Vzdělání
člověka. — Dr. Reyl: Nauka o řečnictví. Jednotlivec a
společnost. -—Cís. rada Čermák: Účetnictví hospodář
ské a obchodní. — Dp. Konečný: Čechy a Řím. Sociální
demokraté. — Pan Katnar: Požadavky dělnictva. Vše
odborové sdružení. — Pan Fait: Požadavky feémeslni
ctva. -— Dp. Vlček: Hospodářské úkoly. — P. Pírko:
Intelligence a náboženství. — P, Šupka: Organisace vů
bec. — P. Orlický: Organisace mládeže. — SI. Kosafo
vá: Ženská otázka. — P. Keppl: Význam tělocviku. —
P. red. Sahula: Tisková akce. — Večery budou věno
vány praktickým cvičením a zkouškám. Z uvedeného
programu jest jasno, že kurs podstatně prohloubí ná
boženské a sociální vědomosti účastníků. Přihlášky do
kursu učiňte ihned u jednatele kursu J. Poláka, stroj
mistra v Hradci Králové (Adalbertinum). Příspěvek na
byt a stravu za celý týden 12 K račte zaslati poštov
ní poukázkou hned s přihláškou. Přihláška musí obsaho
vati: jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště. Podrob
ný rozvrh hodin a příslušné instrukce budou každému
zaslány v týdnu před zahájením kursu. Doufáme tudíž,
že účastenství bude značné, pročež učiňte přihlášky co
nejdříve, abychom mohli vykonati nutné přípravy uby
tovací. Dr. František Reyl, rektor. Jos. Polák, jednatel.

Pořad pouti, schůze a akademie bohoslovců a kato
lického studentstva Českoslovamského dne 25. a 26. čer
vence r. 1911 na Velebradě. Dne 25. července. Ve dvora
né zahájení sjezdu předsedou »Literární Jednoty boho
slovců olomouckých«, volba předsednictva. Akademie.
Dne 2. července dopoledne. Řeči na schůzi: »Člnnost
kněze ve spolkovém životě« vldp. P. Alois Jemelka, T.
J. z Vídně. »Světový názor křesťanský jest vůči vě
dě úplně oprávněne, vldp. Dr. Richard Špaček, prof. bo
hoslovecké fakulty v Olomouci. »Kulturní krise Českého
uároda«, p. JUC. Josef Hronek, právní praktikant u zem.
soudu v Praze. — Odpoledne. O 2. hodině porady, pak

před odchodem soukromá pobožnost. Rozchod ve skupi
nách na Bachlov, k Brnu, (Sloupské jeskyně a Maco
cha), na Slovensko, na sv. Hostýn a j. — NB. Unioni
stický sjezd začne 26. července odpol. a skončí 28. čer
vence odpol, načež se koná slavnostní schůze Apošto
látu sv. Cyrilla a Methoděje a končí 30. července odpol.

Jilemnice. Katolická jednota v Jilemnici pořádá ve
dnech 15. a 16. července t r. slavnost dvacitiletého tr
vání spolku, spojenoa s diocésním sjezdem katolických
jednot. Pořad slavnosti: V sobotu dne 15. července v

"T

předvečer slavnosti uspořádá na svých cestách katolické
studentstvo české druhé prázdninové turistické výpravy
»Slavnostní akademii« ve dvoraně radnice. V neděli dne
16. července: V 5 hodin ráno budíček, od 8 hod. ví
tání spolků a host v městské radnici. o půl 10. hod. se
řadění spolků v městské radnici a průvod do chrámu
Páně, slavnostní kázání a Slavné služby Boží, po nichž
návrat do radnice, společný oběd. Odpoledne: O 1. hod.
hudba na náměstí, o půl 2. hod. zahájení sjezdu a valné
hromady katol. dlécesních jednot ve dvoraně. O půl 3.
hod. koncert v městské zahradě místního hudebního
sboru řízením kapelníka p. A. Jirouta, o 3. hod. slavnost
ní řeč p. učitele VI. Jelínka z Břevnova, načež pozdrav
katol. studentstva českého přednese p. Karel H. Ježek,
kand. učitelství z Prahy. Večer o půl 9. hod. věneček
ve dvoraně radnice. Podrobný program slavností zašle
me každému spolku zvláště. O hojnou účast předem
prosil Slavnostní výbor.

Zprávy
místní a z kraje.

Z vlisitačních cest. Jeho Excel. nejdp. biskup Dr.
Josef Doubrava minulé týdny konal generální visitaci a
udílel sv. biřmování ve vikarlátu Trutnovském. Cesta
jeho provázena byla velikými ovacemi obou národností.
Byl doprovázen všude kanovníkem a latere vsdp. Dr.
Soukupem, jenž nyní přijal hodnost kapitulního děkana
a dp. sekretářem Huráněm. Při té příležitosti vystoupil
Jeho Exc. na Sněžku, kdež sloužil v kapli mši sv. Ku
svátku sv. Petra a Pavla odjel Jeho Bisk. Milost do Čá
slavě posvětit tamní památný chrám.

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 26. čer
vna 1911 tato usnesení: Policejnímu úřadu postoupen
byl výměr c. k. okresního hejtmanství, kterým se roz
šiřuje p. Jindř. Komárkovi, obchodníku, v domě čp. 142
na Velkém náměstí koncesse ku výčepu vína o opráv
nění podávati teplé pokrmy. — Vzaty na vědomí nálezy
vodoprávní a vyvlastňovací, vydané c. k. místodržitel
stvím pro král. České za účelem provedení dalšího pro
jektu úpravy Spojené Orlice v obcích Hradci Králové,
Slezském Předměstí a Malšovicích až pod Malšovický
jez. — Návrh změny facady novostavby domu p. J.
Cardy, mistra pekařského, byl schválen. — Návrh, uči
něný c. k. silniční správou v Hradci Králové, na zří
zení ukazovatele cest v Komenského třídě na křižo
vatce silnice Králové Hradec-Jablonské a Litomyži
Jičín-Rumburské, postoupí se c. k.odborné škole so
chařské v Hořicích se žádostí za předložení projektu.

Schůze městského zastupitelstva v Hradci Králové
konati se bude dnes v zasedací síni o 4. hod. odpol.
Z programu uvádíme: Stane se usnesení o udržování
jezu na Orlici. — Návrh, aby věnovány byly bezplatně:
a) obecní dům čp. 62 k užívání »Chlapecké výchovně
České zemské komise pro ochranu dítek a péči o mlá
dež«<;b) obecní dům čp. 96 k užívání obecné kuchyni.
— Udělí se: a) Nadace J. Bartuška pro mediky; b) na
dace Urbánkova pro žáka c. k. vyšší reálky za nejlepší
prospěch v chemii. — Návrh na zakoupení plovoucího
bagru. — Dá se vyjádření o žádostech za udělení ho
stinské koncesse. — Vyžádá se schválení zásadních u
jednání se Svazem hospodářských družstev pro konsum
elektrické energie okresu královébradeckého ohledně
elektrické energie z městské elektrárny. — Žádosti za
udělení práva domovského v Hradci Králové. — Ná
vrh na jmenování slečny Marie Teisslerové definitivní
cvičnou učitelkou psaní na stroji a sekretářkou při ob

Nájemce bytů v mekollandované stavbě podléhá též
trestu. Dne $ 386. trest. zák. trestá se, kdo před uděle
ním povolení k obývání novostavby do téže se nastěhu

ve výši poloroční činže z příslušného bytu. Toto trest
ní ustanovení bylo dosud od sondů jen proti majitelům
domů praktikováno. V konkrétním případě rozhodl však
nejnověji kasační soudní dvůr, že znění $ 386. tr. zák.
vztahuje se též na nájemníka, který v cizím domě byt
hajímá. V odůvodnění praví, že není-li vlastníku domu
dovoleno, aby obýval svůj vlastní dům bez předcho
zího úředního konsensu, není důvodu, by nájemník,
který snad proto, ahy laciněji bydlel, předčasně byt
najímá v nekollaudované novostavbě, byl příznivěji po
staven, tím spíše, že tím nejen sobe, nýbrž | osoby své
domácnosti na zdraví poškozuje a příležitost má, ur
čité části bytudáti vpodnájem atím další osobypo

Skoditi. .
Výsledkyvolbyvměsiskéskupisěč. 24.Svelikým

napětím sledovaný zápas mezi mladočeským a pokro
kářským táborem byl vybojován značnou většinou pro

dohodového kandidáta dra. Prantu v užší volbě. Zápas
tento jest tím zájímavým a pro budoucnost zároveň po
učným, že naznačil volební klíč pro příští dobu nejen v
naší skupině, ale i v celých Čechách. Proti spojeným
nenárodním živlům, které řídí se úplně velením židovské
internacionály a hájí sorvilně kapitalistický žok peněž
ní Bechty, mohou české národní strany uhájiti se jen
spojeným blokem, jenž by spojencům zabezpečoval při
měřené poměrné zastoupení v jednotlivých okresích bez
úporných bojů, zbytečných finančních obětí a bez di
vočení lidových vrstev. Kdo prodělal Drtinovu a Kramá
fovu schůzí v Hradci Králové 6. a 7. června, ochotně
nám přisvědší že takové volební schůze jsou vlastně
cirkusem, v němž nejlepší zábavu z hloupostí křesťanů
malí jen chytří židé. Pročmají zasloužilí lidé sestupovatí
do aróny.cirkus. apotýkati se snajatou četou hrublán

ských lidí? Zápas o mandát královéhradecké skupiny
rozhodly klasy katolických organisaci ve všech 12 mě
stech naší volební skupiny. Dr. Franta obdržel při užší
volbě o 2016 hlasů vice, nežli při prvé. Veškerá síla
spojených Miadočechů a národních dělníků byla dne
13. června úplně vyčerpána, protože již při prvé volbě
hlasovali mnozí katoličtí voličové pro dohodového kan
didáta. Zálobu spojených stran v užší volbě vytvořilo
as 630 voličů Drtinových a 1386 voličů dra. Reyla, kte
ří by byli sami stačili i bez hlasů pokrokových k vítěz
ství dra. Franty nad socialistickým kandidátem, obdr
ževším jen 4072 hlasy. Konstatujeme tuto okolnost na
doklad, že katoličtí voličové za svou cennou pomoc
ve vážné chvíli maji právo, aby byli respektování se
svými kulturními požadavky a aby přestalo favorisová
ní pokrokářských nevěrců a svůdch mládeže na úkor
osvědčených zásad křesťanské spravedlnosti. S katolí
ky bylo dosud jednáno jako s lidem druhbořádným,kdež
to o vlídný úsměv pokrokářů ucházeli se i nezávislí li
dé, kteří nemajl žádné nutnosti obýbati páteř před ně
kým. Kdyby vůdcové české politiky projevili jen tro
chu zájmu o spravedlivé požadavky katolického volič
stva, vybledly by značně křiklavé barvy, kterými ži
dovská klika namalovala strašidlo klerikalismu, aby si
mohla zcela nerušeně cpátí kapsy v rozčeřené kalné vo
dě. V Hradci Králové na př. po léta se štvalo proti vet
chým barákům, jež se zovou kanovnické residence. Ba
ráky tyto byly by příliš hubeným soustem pro žádanou
konfiskaci církevních statků ve srovnání s paláci ob
chodních domů, které si zatím v politickém zátiší zbu
dovali čiperní obchodníci židovští, jichž synkové v le
tošní volební kampani agitovali proti straně národní.
Český národ bude dlouho ještě pykati za politickou krát
kozrakost, která dobrých 70 procent obyvatelstva vy
háněla z vlasti jako zrádce národní myšlenky a spoko
jovala se pomocí »českých« židů. Ovšem známe příliš
dobře setrvačnost dlouholeté Masarykovy, suggesce a
proto neoddáváme se illusím, že česká politika přejde
brzy do zdravějších kolejí a že se zbaví lichých ohledů
na soptění nepřátel českého lidu. Smysl pro spravodí
nost byl dlouho otupován, a v Čechách zuří se již přes
2 let proti »hydře klerikalismu« katolického, ačkoliv
židovský a protestantský se blahosklonně podporuje.
Masarykovci otrávili celou generaci a proto jen budouc
nost může nás zbaviti této pohromy. Ale zbaviti se jí
musíme.

Pouť ma Rožberk koná se v neděli dne 2. července
na svátek Navštívení Panny Marie. Procesí vyjde 2
kostela Panny Marie o půl 3. hodině.odpol. Prosí se o
vypravení drůžiček, o hojnou účast věřících a 2 okolí
o vypravení procesí ke kapličce.

Veřejná výroční zkouška chovancův ústava pro
hluchoněmé (Rudolfina) v Hradci Králové koná se dne
5. července t. r. Začátek o půl 9. hodině dopolední.

Dary. Pan c. k. místodržitelský rada Heřman Stein
feld se svu chotí věnoval k uctění památky zemřelého
syna Karla chudým chovancům zdejšího ústavu pro
hluchoněmé 30 K. — Architekt a podnikatel staveb pan
Robert Schmidt daroval bluchoněmým dítkám částka
20 K. — Vdp. farář Jan Bonaventura z Libice n. C. za
slal ve prospěch ústavu 5 K. — Ředitelství ústavu
vzdává těmto šlechetným příznivcům ubohých hlacbo
němých dítek nejvřelejší díky a ubezpečuje jménem
svěřených chovanců spanilomyslné dárce, že budou
předmětem proseb a modliteb vysýlaných vděčnými
hluchoněmými k trůnu Boha. všemohoucího. Zaplať Bůh!

Mezi dárce, kteří přispěli o matiční slavnosti na
buffet, sluší s upřímnými díky uvésti štědré vždy příz
nivce. Darovali: pl. Šandová sodovku, lékárník pan
Hubáček limonády, pí. Vlachová víno, pl. Rejthárková
víno a malinovou šťávu, pí. Hobeková kávu a cukr,
pí. Hromadová čaj, punš a cukroví, továrník p. Katsch
ner 2 košíky cukrovinek, pí. Fischerová a sl. Šímová
po cukrovi, pl. Richtrová bábovku a cukroví, sl. Eiglová
koláčky a rohlíčky, pL Vojtová jemný perník, krém
koláče a květiny, pí. Oehmová cukroví a květiny, po
dortu pí. Špalková, Šejnohová, Tolmanová, p. Klimt a
Pešek, čokoládu p. Červený, pl. Schmidtová cukroví
a pečeně, pí. Jirotková pečení a vejce, pl. Domečková
a Filipová po obložených chlebích, sl. Pospišilová šun
ku, sl. Laufová, Vanická a Trykarová šunku, pí. Baťko
vá šunku a citrony, pl. Rybová pečeni a jahody, pl
Srdinková, p. Kubr a Podhora květiny, p. Růžička a
Hušák pečivo, p. Hamet papírové taliřky a mlynář pan
Střemcha z Kydlinova 10 K buffetu. — Z dámského vý
boru Ústřední Matice Školské: M. Schmidtová, předsed
kyně, M. Rejthárková, jednatelka.

Výroče!výstava prací z krosliřskéhokursu ama
liřského kursu, jakož i oddělení pro umělecké vyšívání
a jiné ozdobné umění ženské práce pí. Elly Mikanové
Urbanové, otevřena jest v čítárně moselní ve dnech od
A. červnado 2července denněod 9—12aod 1—6hod.
Vstup volný.
-Na odvrácenígormanisacečeských dílek dolmora
kouských přispěl spolku +»Komemský« ve Vídni ITI.-3,
Strohgasse 45., který vydržuje nyní 5 obecných škol, 3
opstrovny, 5 škol jazykových a školu pokračovací, v
března a dubnu politický okres: Hradec Králové: Hra
dec Král.Odborzem.jednotysoukr. úředníkůSK, Spo
Htelní a záložní družstvo úřed. jednoty 10 K, Fr. Rejtha
rek sb. z I. zábov. večírk organ. mladočeské v hostin
cí »Merkur« uspoř. pl. Švorčíkovou 33.50 K, Odbočka
Jednoty českého číšnictva »Otakar« 10 K, J. Plináček
z propůjčení hesla »Ve prospěch Komenského«< při pro
deji mýdla a svíček 892.74 K, Všeobecná úvěrní sploč.
nost 40 K. — Třebechovice. Rolnickázáložna 10 K.

Dlouho trvalní sucho apůsobilo již na oblší |-splení

nách velikých škod. :



Vyhláška. Za příčinou rekonstrukce okresní silnice
Čibuz-Černilovské v kopci před Černilovem zastavuje
se veškerá jizda na trati této od Oujezda k Černilovu
na dobu neurčitou. — Povozy odkazují se na silnici z
Oujezda do Bukoviny a Černilova a naopak.

Upozoraění pro cyklisty. V poslední.době množí
"se případy, že cyklisté berou na kola také děti, což v
zájmu osobní bezpečnosti těchto naprosto nelze trpěti.
Policejní úřad upozorňuje proto pp. cyklisty, že bylo
stráží nařízeno, aby každý takový. případ oznámila za
příčinou žavedení trestního řízení.

Ředitelství státních drak v Pardubicích jest prý ho
tovou událestí. Marná tedy byla snaha, aby ředitelství
to bylo zřízeno v Hradci Králové. Současně zřízeno
bude také ředitelství v Liberci. Činnost nových ředi
telstev započne nejpozději 1. ledna 1912.

Sjezd východočeských majitelů domů dne 2. čer
vence v Pardabicích. Neblahými poměry hospodářský
mi způsoben byl drakonický tlak berních šroubů na zne
hodnocený domovní majetek městský, že majitel domu
stal se jíž vyvlastněným výběrčím daní a přirážek. TI
hu poměrů těch pociťuje obyvatelstvo všechno, maji
telé domů i jejich nájemci, neboť na tyto se poplatky
přesunují zvýšeným nájemným. Poměry dospěly koneč
ně stupne nepřekročitelného a tu hodlají majitelé domů
svým manifestačním sjezdem v Pardubicích protestova
ti proti dalším břemenům jménem svým | svých nájem
ců. Sjezd koná se v neděli dne 2. července o 10. hod.
na »Veselce« v Pardubicích. Na programu jest jednání
o reformě daně domovní, o berní reformě a o hospo
dátském a sociálním i národním postavení majitelů do
mů.

Volby v Třebechovicích. V minulé »Obnově« byl u
veřejněn dopis, který dovolíme si doplniti. C. k. hejt
manství patrně nezná našeho prvního radního p. B. a
proto asi jmenovalo ho komisařem při volbách. Jako
v jiných případech, tak i při této příležitosti ukázal se
býti stranickým, neboť do volební komise povolal zá
stupce všech stran, vyjímaje stranu katolickou. Obecní
zastupitelstvo, věrno pokrokářskému svému poslání,
také na nás nevzalo zřetel a tak pomalu strana naše,
která svého vlastního kandidáta stavěla, samostatnou vo
ličskou schůzí zde měla a slušných výsledků docilila
— ani by neměla zástupce, kdyby v poslední chvíli ne
bylo postaráno alespoň o důvěrníky. Vizme dále, jaké
ho lokte používal náš pan komisař pro pokrokáře a jak
měřil nepokrokáři. Pokrokář továrník R. A. jako na
posměch zákonnému ustanovení chodil po čas voleb do
volební místnosti, kdy chtěl, dle libosti se tam zdržel,
s jednotlivci jednal a vliv svůj uplatňoval. Strážce zá
kona p. B. ani slůvkem tu nezakročil. Když však člen
nepokrokářské církve p. HH.odvolil a chtěl něco sdělití
našemu důvěrníku p. K., tu pan B. ihned zakročil a p.
H. tiše se vzdálil. — Další obrázek. Sociální demokrat
občan L. odvolil a po hodině opět přišel voliti. Někteří
přítomní, vyjímaje soc. demokraty, dokazovali, že již
občan L. jednou volil, čemuž občan odporoval. Určitě
bylo dokázáno, že občan L. činí pokas dvakráte voliti,
a tu p. B. chtěl hlasováním (1!!) volební komise při
řknouti jemu právo na druhou volbu. Tomuto nespráv
nému náhledu — dle našich informací — vzepřel se náš
důvěrník p. V. Koléš. Pan komisař však pravil: »Vy ne
jste člen volební komise, nemáte právo ve věci rozho
dovati.« Náš důvěrník však energicky se vůči páně B.
rozkladu ohradil a snad jen tak se stalo, že zmíněný
občan podruhé nevolil, aniž by volební komise hlaso
váním se blamovala. — Kdyby někdo z neprivijegova
né strany následoval příkladu občana L., jistě by se
s ním zavedl protokol a ostatní by následovalo. —
Tento případ jasně dokazuje, že naše strana má míti
ze svého středu ustanoveného vlastního“ člena volební
komise a že p. B. veškerým svým jednáním opět po
dal důkaz své stranickosti, že se za volebního komisaře
nehodí. a proto doufáme, že sl. c. k. okresní hejtman
stvípříště se .dle.toho také zařídí. —.Ano?

Vlastenecký. žár v Třebechovicích. »Ratibor« v č.
2. uveřejňuje v sokolském svém věstníku: Do jednoty
sokolské nebuďtež za členy přijímání příslušníci kle
rikálních spolků a ti, kdo klerikálním snahám vědomě
slouží. Odpovídáme: Blázen, kdo by se mezi vás vtírali
Jenom prostě konstatujeme, že na př. třebechovský
Sokol mezi své členy přeochotně zařadil pana Kopasa,
nerakouského Němce, rodem | smýšlením, ale vedle
toho i příslušníka Německé říše! Kdo chce, ať věc po
rovná,a ihnedpozná,že Tyrš a Filgnerby se dnes k
sokolským svým »následovníkům« nehlásili. Ať žije s0
kolský klerikalismus!

Nechanice. V posledním čísle »Kraje Královéhrade
ckého« nacházíme řádky, které naplnily nás opravdu
potěšením. Jest to povolební z Nechanic. Přišly sice o
pozděně,ale přišlypřece. Týkají se dvou, unás dobře

spěchu, to je jim docela Ihostejno. Že potom věci u nás
jdou tak šourem, je na bílední. Pravých pokrokářů je
u 'nás asi tolik, jako prstů na jedné ruce. Ti druzí
chtějí býti také moderní a pokrokoví a z toho důvodu
Jen přisluhují. Každá však písnička má konec a tato bu
de míti také.

Hořice. Dnes aby měly duchovní správy, kde vy
cházejí 2—3 listy, svon stálou rubriku v katolických
listech, aby vyvracela nepravdivé zprávy, jež se o
ní a jednotlivých kněžích šíří. U nás se sice poměry
poněkud zlepšily, ale posud vyskytnou se případy, kdy
se redakcím dostane zpráv nepravdivých, jednostran
ných, jichž tyto pro sensaci využitkují, jimž se sice v
obecenstvu málo věří, jež však přec — bijíce pravdu
v tvář — aspoň nedůvěru rozsévají. Takovouto zprá
vou byly referáty zdejších místních listů o pohřbu dí
těte Anny Rejnartovy, v nichž se uvádělo, že kaplan
K. odřekl výkrop v kostele, protože to měl, jak prý
řekl, od děkana zakázáno a tento že tak učinil, že ne
měl zaplaceno. První vylučuje se samo pro svou nalv
nost, ježto kaplan, kdyby to zakázáno měl, nikomu by
to nepovidal, a pokud se druhého týče, měla se věc
takto: Rodiče dítka se tázali, co by zaplatili za průvod
či pohřeb, a když jimpoukázáno bylo na 6. třídu, čili
na 6 K, a jim se to zdálo mnoho, smluvili výkrop a jak
slušně — třeba otec byl bez vyznání — přišli, tak sluš
ně odešli a snad jim ani ve snu nenapadlo, co z toho
lidé, jimž do věci ničeho nebylo, jichž řemeslem však
jest štvaní protl kněžstvu, aby lid o důvěru k němu
připravili, a tak pro odpad čili Volnou myšlenku získa
li, udělají. Již u nemocnice, odkud průvod vycházel,
slyšel! kaplan, že je tam hlučná nespokojenost, protože
se kněz k slavnému průvodu po městě s hudbou, již si
mezi tim — bezpochyby na cízí radu a útraty — ob
jednali, nedostavil. V takovém případu, kdy strana, tře
ba katolická, vypravuje si t. zv. občanský pohřeb, £ j.
s hudbou a bez kněze, jak se u odpadlých od víry děje,
je církevním předpisem a zde ustáleným zvykem, že se
mrtvola, žádají-li si toho příbuzní, vykropí u hrobu a
že hudba ve smyslu nařízení c. k. politického úřadu
na zádušním hřbitově nehraje. Kdyby byl kněz mrtvolu
do kostela vedl, byl by měl stejně výstup, ježto hu
debníci byli by chtěli na hřbitově hráti, po případě po
štvaní někteří účastníci byli by to od nich žádali. Sprá
vě školy se vytýká, že děti na pohřeb neposlala, ač vy
rozuměna nebyla, duch. správě, že konala svou po
vinnost. Byla zde jednou do lidu uměle vnesena nespo
kojenost a ta musila propuknouti; u nemocnice nikdo
nevěděl, že výkrop bude u hrobu a bylo již zde jitření.
Kdyby cízí živly, jež majl humanity plná ústa, jinak
bývají však často bezohlednými a bezcitnými, se do
cizích záležitostí nemíchaly, obyčejným lidem by ani ne
napadlo, aby vyvolávali výstupy a do novin se utíkali.
To by však Volná Myšlenka spala a ta potřebuje stá
lého přilévání oleje do ohně. Pro zajímavost otiskuje
me dopis lékaře dra. Vorla, jejž poslal do »Nových Hoři
ckých Novine. Týž přišel nedávno do Hořic a půjde v
červenci z Hořic a byl tak dojat klerikální bezcitností,
že honem následoval příkladu svého chefa a odpadl —
dle dopisu — od víry svých dokonalých a katolických
rodičů. Píše: »Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť
jejich je království nebeské! Jak se dozvídám, komen
tuje se po Hořicích živě zpráva, falešně různě posuzo
vaná, že jsem 17. t. m. vystoupil z církve katolické. K
tomu podotýkám toto: Mnou ošetřovanému dítěti, 6leté
Anně Rejnartové, která zabita byla v jaru svého tiché
ho, dětského žití, nevinně a nenadále splašenými koňmi,
odepřen byl výkrop v katolickém kostele. V životě i
smrti musím, jako její lékař při ní stát; a pří ní státi i
v žití posmrtném, může jen blahem býtl. Vždyť Bůh,

lezná logika mi pak praví: Církev nosí mrtvé ostatní
do kostela, jistě učí pro jich věčnou spásu, je to ale

rozumu a neúprosné logiky a představy o Bohu mluví,
obstáti nemůže: AnnaRejnartová, prosté děcko, dobré
a nevinné, která trpělivě a tiše v rukou mých zemřela,
bez viny zabíta, nemůže — a toho snad nikdo neopováží
se popírat — než žíti po smrti životem neljasnějším.
Kristns, který nenosil rouch fialových, který ant mon
signorem nebyl, srdcem dobré dítě, zahynul také trpě
liv, zabit bez viny. Ani ona, ani tento, nebyli chrámem
ku hrobu nešení; vždyť by toho velekněží byli nepři
pustili. Ale že oba pří sobě jsou — je-li života posmrt
ného — je nesporno. Proto nemohu se vydat nebezpe
čí, zástav katolíkem, v kostele býti vykropenu, když
tyto příkladytak jasně mi jiné dokazují. A kdo v mé
úvaze jen jediného místa najde, které by i stínem bylo
nelogické, nebo vývratné, ať první po mne hodí ka
menem!« — Jak viděti, dovedou tací páni také býti
sěžní, — když to nic nestojí.

V 64 volebním okrese, ve kterém volí 3 okresy:
Německý Brod, Humpolec a Ledeč, obdržel katolický
kandidát František Šafránek v užší volbě celkem 3586
hlasů. Ztohoto počtu obdržel v okrese Humpoleckém
Ba 'pěti farách, spravovaných duchovními správci z
fáda praemonstrátského kanonie želivské, více než tře
tina všech obdržených hlasů, totiž 1240a sice: na far
nosti Želivské 450, agr. Hyrš 60, na Semožatské 241,
Hyrš 61, na Jiřické 219, Hyrš 93, na Vojslavické 178,
Hyrš 79, a na MI. Bříšťské 152,Hyrš98. —Neskládej

ství nás nemine!Číslice mluvízřetelně.
Proč nsbyl zvolen dr. Haldok. Katoličtízemědšíci

čerpali zvolebr. 1907poučení,že jen třetinaagrár
aíkůpodporovalav užšíchvolbáchnašekandidáty
prottsoc.demokratům,ačkoliagrárnívedenísamov

tom směru vydalo vyzvání. Není divu. Pod prapor a
grární se shrnali evangeličtí klerikálové, mladočeší, po
krokáři a židé, zkrátka lidé, kteří několik desítiletí se
cvičili v boji proti naší církvi. A tyto protikatolické
živly zaujaly v agrár. straně čelné místa. Bylo by tudíž
bláhovo se domnivati, že změní se jejich protikatolická
nálada, jakmile do agrární strany vstoupí. Pod zeleným
praporem vedl se proti naší církví boj dále — tu zjev
ně, tu zase z chytrosti tajně. Neuplráme, že v agrární
straně zvláště z počátku bylo mnoho přivábených ka
tolíků opravdových; tito si však představovali vývoj
strany agrární jinak, proti hlavnímu radikálnímu proudu
ve straně stali se malomocnými anebo se dali strhnouti
zároveň. Vždyť dnes organisovaný agrární dorost jest
vevnou baštou Volné Myšlenky; o to mají ovšem nej
větší zásluhu pokrokářští učitelé. Mohlo se tedy hádati
již předem, jakou přízeň nám prokáží agrárníci při už
ších volbách teprve nyní. To hrubé nadávání jako »bí
dácká čeládka«, fanatické úvodníky protikatolické si
ce pojednou utichly — ale to jen proto, aby katoličtí vo
ličové potřísnění nejhorším kalem a zmrskání jako zlo
činci rozmnožili hlasovací lístky pro agrární kandidáty.
Na druhé straně za odměnu očekávané ochoty již byl
připraven zákeřný vpád do týla a to netoliko na Moravě,
ale i v Čechách. V době »svobody« agrárníci na nás po
hliželi jako na nevolnický hlasovací stroj, který musí
a musí se točiti dle povelů agrárních, i když agrárníci
uštědři nám kopanec hlučným spojením se soc. demo
kraty. — Málokde pak poznali katoličtí rolníci takovou
fanatickou zášť, jaká se jevila od agrárních agitátorů na
Čáslavsku. Ani stý díl toho štvaní nebylo slyšeti z úst
soc. demokratů v této volební kampani. Již při pouhém
vyslovení jména inteligentního rolníka Šabaty křičelo se
hromadně shanbal« Sám dr. Hnídek nazval zvolení Ša
batovo »černou hanbou«, která se musí odčinití. Tu ka
tolický lid začal poznávati, co jest agrární straně před
nější: zda ochrana a snesitelné soužití rolnictva, či vý
buchy hněvu proti veřejným zastancům katolické víry.
Katolici dále slyšeli o odstrašujícím agrárním hospoda
ření v Pardubicích, Kostomlatech, ve Žďáře; slyšeli
strašné žaloby na stranu agrární od samého jejího za
kladatele Práška. A k tomu všemu na ně poslán byl dr.
Hnidek! Agrárníci tvrdili že kněz má dbáti o kostel,
v kostele kázati, že nemá politicky mezi věřícími agito
vati a tím snad docela bohoslužby zanedbávati. Sami
však velebíli a proti katollkům poslali kněze, který vů
bec mši svatou neslouží, ani v neděli do kostela nejde
a kolárku nenosí. Poslali proti nám kněze, který chce,
aby náboženství bylo vyloučeno ze škol. A z jeho úst
jsme slyšeli v čase předvolebním desetkrát více výpa
dů proti kruhům církevním, než z úst soc. dem. agitáto
rů. To přece nemohlo býti katolíkům lhostejno, když jim
byl vnucován za poslance kněz, který byl miláčkem,
jak zarytých evangelických klerikátů, tak židů a volných
myslitelů. K tomu všemu před volbou Volná Myšlenka
Jako zpřízněná sestra agrární strany vydala právě před
volbami obrovský počet »Havlíčka« proti katolictvu a ve
prospěch kandidátů agrárních. Tu by již katolíci byli tu
pými duby, kdyby tyto úkazy se jich bolestně nedotkly.
Leč jestě něco horšího. Agrárníci vydávali podvodné
letáky, na nichž falšovali podpis naší strany. Před prv
ní volbou vydali proti Šabatovi leták tak zákeřný, pro
hnaný, že se už ozývaly hromadné hlasy: »S takovou
nepoctivou, nekřesťanskou společností nelze jíti, ať si
dává název jakýkoliv. To jest strana rolnická?« Aby
pak míra rozčílení byla dovršena, dověděli se po prvé
volbě našinci, jak v sousedním okrese budou voliti a
grárníci proti rolníku Adámkovi pražského soc. dem. ú
ředníka Hnátka, jak v agrárním letáku se usiluje o +do
konání porážky posledního klerikála v Čechách«, jak i
na Moravě učinili agrárníci všeobecnou úmluvu proti
katolíkům. To rozhodlo. S hodnými agrárníky by byli
našinci šli: ale nemohli se spojití s tou společností proti
katolickou a protlagrárníckou, která udávala ty nenávi
stné povely. Zavinili tedy voliči Hnídkovi samí, že se
volilo proti Hnidkovi. Nešlose k volbě proto, aby byl
zvolen soc. demokrat (ačkoli tento se choval při vol
bách taktně, neplival po nás), ale aby nebyl zvolen ten
»lepší katolík« Hnídek. Hodní agrárníci stejně s námi se
spojí; ti lidé však, kteří říkají, že náboženství do poli
tiky nepatří a přece nyní za svou porážku politickou
chtějí se mstíti na církví a na kostelech, stejně nikdy
našimi přáteli nebudou, i kdybychom se jim poddávalí
jako rabové.

Vloupání do kostela v Jablonném u. Orl. Dne 26. t.
m. v noci vloupal se do zdejšího kostela neznámý zlo
děj a vybral pokladníčku u vchodu do kostela. V már
nící vzal sí motyku, kterouž vypáčil dvéře, resp. zá
mek u dveří do sakristie vedoucích, což byla práce ú
morná; ze sakristie do kostela dvéře rovněž vypáčil
a pokladničku ze zdí vytrhl a unesl. — V sakristii vše
zotvíral a přehrabal a nepatrné obnosy sebral. Poklad
Diceuoltářezůstalaneporušenaa dle toho soudí se,
že to byl zloděj cizí, který o této pokladnici nevěděl —
Tř kalichy v kostele se nacházející, pacifikál, mešní

šené a nebylo ničeho odcizeno. Patrně šel jen na penize
amnoho nepochytil.— Kostelzdejší nacházíse na ná



sociální pan John dostal 20 hlasů; není to sicemnoho,
ale přece více, než jeden. — Dlužno vřele pochváliti
tyto rozhodné muže, kteří zajisté příště shromáždí ko
lem sebe více stejně smýšlejících. — Redakce.

Parník u České Třebové. Jako jinde tak i u nás
zažili upřímní katolíci trpké chvíle při volbách do říš
ského sněmu, zvláště při volbě užší. Večer před užší
volbou sešli se naši »přátelé< agrárníci, národní soci
alisté, sociální demokraté a anarchisté ku potření nená
viděných klerikálů do hostince p. Freudla ve Lhotce.
Ba snad ani realisté nechyběli, neboť uhlazeným způ
sobem mluvil proti klerikálním vůdcůmpan Fidící učitel
Hýbl z Parníka. Pravil, že zdejší křesťanští socialisté
mají na své předáky vzlti hůl. Pisatel těchto řádků ne
byl v oné schůzi a proto touto cestou dosvědčuje, že
častokráte bychom měli vzítí hůl a potrestati ty pře
dáky, kteří nekonají svou povinnost. Asi před dvěma
roky uprázdnilo se v jisté obci místo řídícího učitele a
mimo jiné žádal též pán, známý po celém okolí svou
velikou »láskou« ke všemu, co jenom poněkud zavání
náboženstvím; vždyť sám v jedné polemice proti or
ganisovaným kolegům odmítá od sebe jakékoliv zdání
nepokrokovosti tím, že první v celém okolí vzdal se
místa varhaníka. Tento »přítel« klerikálů obdržel ono
místo a hádejte, čí zásluhou? Zásluhou zástupce ducho
venstva v okresní školní radě; ten totiž nedostavil se
do schůze, ve které o obsazení místa toho se jednalo.
Tenkráte pravili si někteří našinci upřímně, že na ty
naše předáky patří atd. Dále je zvláštní, že národní so
cialisté stydí se nyní za to, že při volbách v r. 1907
volili v užší volbě p. dra. Myslivce. Když týž pan ří
dící jim onen »hanebný« skutek vytýkal, vysvětloval
přítomný jeden pán ze Třebové, že tehdejší kaplan tře
bovský, vp. Keppl, žádal národní ve Třebové o kom
promis, ale oni že nechtěli na nic přistoupitl. Snad pan
rektor Keppl bude se ještě pamatovat, co na tom je
pravdy, my však sl pamatujeme tolik, že tři páni, před
ní stoupenci národních socialistů v České Třebové při
81! tehdáž v neděli do naší spolkové místnosti u pí. Kos
manové ve Třebové a žádali nás (ne my je), abychom
nedopustili zvolení sociálního demokrata, ale hlasy své
a svých přátel odevzdali ve prospěch pana Klofáče. Na
poukázání naše, že na venkově stojí náš dr. Myslivec v
užší volbě se soc. demokratem a že nevíme, jak za
chovají se nár. socialisté v Parníku, slíbili nám, že po
starají se o to, aby zase stoupenci jejich odevzdali hla
sy své pro dra. Myslivce a slibu svému skutečně do
stáli. Říkati dnes, že nás tenkrát nepotřebovali, jest mír
ně řečeno pošetilost. Spojení všech stran proti křesť.
sociálům v Parníku přímo křičí. Volební výsledek jest:
při první volbě 160 soc. dem., 90 agrárník, 60 křesť. soc.
dohromady 310. — Při užší volbě: 250 agrárník, 65 kř.
soc., dohromady 315. Pro vysvětlení dodáváme, že v r.
1907 obdržel agrárník v Parníku asi 10 hlasů, ostatní
jsou národní socialisté a Němci.

Veškerémy katolickému lidu v Podkrkonoší. Kato
lické studentstvo české uspořádá při své letošní dru
hé prázdninové turistické výpravě Po prvé v neděli 9.
července o půl 4. hodině odpoledne a po druhé v ne
děli 16 července o půl 8. hod. večer s sále spolkového
domu Katolické Jednoty v Libštátě slavnostní akade
mi pod protektorátem slovutného pána Ph.Dra. M. Ko
váře, c. k. školního rady atd. Program velice bohatý:
Četná čísla hudební (orchestrová a solová), zpěv solo
vý a divadelní hra »Lakomec«, veselohra o 3 jednáních
od J. Moliéra — J. Vrchlického. Děj za doby Ludví
ka XIV. Hra provedena bude v kostymech »rokoko«.
Při akademii účinkují účastníci výpravy: veleváž. pán
V. Zimermann, operní pěvec z Prahy, tři vynikající so
listé na housle a jeden na piano, chvalně známá »kapela
kandidátů« a »dramatický kroužek kandidátů« z katol.
ústavu ku vzdělání učitelů v Praze-Bubenči. — Zařízení
restaurační (při stolech). Vstupné 50 haléřů za osobu.
Nechť žádný katolík, hledající osvěžení v ušlechtilé a
vzorné zábavě nenechá si ujíti tuto tak řídkou příleži
tost a určitě zavítá se potěšit v kruh katolického stu
dentstva českého. Vzhůru, katolíci, v neděli 9. a 16. čer
vence do Libštátul K alnak

Různé zprávy.
Kostelní sbírka ve prospěch českých služeb: Božích

ve Vídni. © náboženské potřeby -Čechů vídeňských
jest velmi bídně postaráno. Chtějí-li míti české služby
Boží, musí si je sami platiti. Než jsou to z velké části li
dé chudí, takže při nejlepší vůli touze své po dostateč
ných českých skužbách Božích splnění dáti nemohou.
Jest tu třeba pomoci jich kralanů v Čechách | na Mo
ravě. Z té příčiny nařídil I nejdůst. B. Ordinarlat v
Hradci Králové, by ve prospěch jedmoty sv. Metho
děje, kteráž ve Vídni o české služby Boží a o duchovní
vzdělání Čechů horlivě pečuje, konala se kostelní sbírka
v neděli dne 9. července.: Vybízejí se proto zbožní vě
řící, by v den ten ochotně přispěli na zbožný ten účel
štědrým dárkem.

Mistodržitel čéskýhr. František Thus knížetem. Ne
očekávaně, právě v době, kdy bar. Bienerth ocitl se v
úzkých, povýšen do stavu knížecího hr. František Trůn,
rozhodný Kkatolik,který v rozčilejetm jednání o dohoda

diností,přítel.císařův,který svým státáičkýma: poli
tickým bystrozrakem prokázal -říší a dynastii služby ne
ocenitelné a dalekosáhlé. A právě: vyzmámemání toto
Jest prý. předzvěstí velkých státních úkolů 'Če
ského. měbtodrkitole" kniženarodii'se roků1847-v

Děčíně a počháti 4 české větve Thunů-Hohenstelnů,
kteří jsou starou katolickou tyrolskou šlechtickou rodi
nou, která vyskytaje se v dějinách poprvé v r. 1144.
Jasný kníže Jest již podralé ženat, má pouze jedinou
dceru, syna žádného. — Dále povýšen do stavu kníže
cího pobočník císařův bar. Bronn a hr. Festetič, jeden
z nejbohatších a mejváženějších členů uherské šlechty,
patřící též k úzkému kruhu panovníkových důvěrníků.

Exercicie pro kněze za Sv. Hostýně, Duchovní sprá
va na Sv. Hostýně upozorňuje P. T. veledůstojné pá
ny, že místa pro první serii exercicií (17.—21.července)
jsou již obsazena a nelze tudíž přihláškám na tento tur
nus vyhověti. P. T. veledůst. pánové, kteří hodlají e
xercicie na Sv. Hostýně konati, račtež se co nejdříve
přihlásiti u duchovní správy Sv.-Hostýnské na některý
z následujících turnů: II. 24.—28. července, III. 7.—11.
srpna, IV. 21.—25. srpna, V. 28. srpna až 1. září. Začá

pátek ráno.
Agrárníci mezi sebou. Jak píše »Venkov« o vlast

nich svých stoupencích, kteří vzepřeli se pražskému
vedení a chtějí volit opět poslancem exministra Prá
ška, toho důkazem je také zpráva, uveřejněná v čísle
ze dne 11. června t. r. »Venkov« píše: V pátek dne 9.
června svolal pan K. Prášek důvěrnou schůzi voličů
do Konětop (okres Brandýs), na kterou se dostavili zá
stupci výkonného výboru a kandidáta strany pana Za
jička, pan Mašek z Ostrova a Kar. Bulvas z Báště. Ob
vyklá četnická assistence nescházela ani zde a též ce
lá všetatská »kapela« s panem Hůbnerem v čele se s0
kolskými odznaky (I) se dostavila. Zástupci výkonné
ho výboru byli při svém vstupu do místnosti freneticky
pozdravování místním voličstvem a schůze po té za
hájena. Pan samostatný kandidát nerespektoval ani zde
obvyklou slušnost, aby se zvolilo předsednictvo z mí
sta schůze a jako svolavatel schůze dal si zvoliti vše
tatskými pana Hůbnera předsedou. Místní starosta ne
přijal mistopředsednictvo s podotknutím, že vedle zrád
ce nechce seděti. Pan předseda uděluje slovo p. Prá
škovi, který znovu a znovu opětoval svoje schopnosti
na říšské radě, snažil se výmysly smýt svou vinu v
řepařské aféře. Po té pan Houštěcký opakoval svou
naučenou řeč, která, pokud se týče řepy p. Práška, je
souhlasná s vývody tohoto kandidáta. Po té přihlašuje
se k slovu p. Bulvas. Nyní však nastalo něco, co sku
tečně sotva při pověstných maďarských volbách násil
vych státi se může. Celá tlupa všetatských zjednaných
lidí, počtem asi 80 osob, hodných svého vůdce, který.
je s sebou vodí po celé volební skupině, propukala ve
vřavu a nadávky na hlavy zástupců výkonného výboru
pana Maška a Bulvasa se jen hrnuly. Pana Práška
věrné a vyspělé voličstvo ze Všetat silně rozjařeno zu
livě útočilo na řečníky a nedovolovalo jim mluvit, aby
voličstvo obcí, pro které schůze byla svolána, nebylo
správně a to dle pravdy informováno. Na komando sa
mostatného kandidáta pana Práška a vůdce svého p.
Hůbnera vrhají se jako žoldnéři se zaťatými pěstmi na
zástupce výkonného výboru. Někteří z těchto lidí sku
tečně životu nebezpeční spílají a pan Prášek při tom
volá, že chce bojovati zbraněmi ducha! Zřejmá radost
zářila z jeho obličeje a bylo zřejmo, že těší se z této
hnusné podívané. Plán byl předem smluven, pan Prá-.
šek rozkázal svému předsedovi Hiibnerovi, aby rozpu
stil schůzi a za provolávání hanby místním voličstvem
atíkal ze schůze na novou, do Nedonic svolanou schů
zi. Místní voličstvo, pan Bulvas i pan Mašek, následo
vali jej i tam. Mezi tím bylo posláno p. Práškem na ry
chlo da Všetat pro posilu, která se do Nedonic počtem
as 80 nových zuřivců dostavila. Sotva vkročili zástup
ci výkonného výboru do místnosti, kde schůze se kona
la. byli napadení nejsurovějším způsobem a výjevy nej
sprostší kořalny sotva důstojné se zde odehrávaly.
Hlavně na zástupce výkonného výboru pana Bulvasa
soustředila se veškera zuřivost zfanatisovaných rváčů
ze Všetat, a tento byl smýkán, insultován, pivem polit
a za zběsilého nadávání převržen byl na něho stůl. Při
tom se pan Prášek vítězoslavně rozhlížel na ovoce své
práce a ani jedním prstem nehnol, aby řádění zjedna
ných zběsilců zamezil. Naopak chvílemi je. ještě ku zu
řivějšínu počínání různými poznámkami povzbuzoval.
Tato »schůze voličů« byla chvílemi přerušována řečí
pana samostatného kandidáta, ve které se svým věr
ným voličstvem srdce rozděloval, hanobil výkonný vý
bor a řepařskou jednotu, poukazoval na osobní nepřá
telství vůči jeho osobě atd. atd. Když konečně pan Ma
šek z Ostrova, který v místnosti setrval, chtěl mluviti,
shlukla se opětně vřava všetatských zuřivců a týž byl
nucen opustit místnost, aby na životě nebyl ohrožen.«
— V které škole se jenom Práškovci takovému bojí na
učili? Vždyť jsou to přece agrárníci a proto jdou již vy
šlapanou znamou cestou. Když zrovna takové a ještě
horší surovosti se páchají od agrárníků na našincích, tu
má již »Venkov« jiné měřítko. Hájí své lidě-do strhání a
snaží se obvimiti z násilností našince. *

Jak Turci aklidňejí Albanil. . »Vaterland« oznamuje:
z pramene velice spolehlivého, že turecké vojsko mění
Mailciju v úplnom poušť, aby Malissoři i v případě do
hody o mír buď byli donuceník vystěhování nebo vy
dání na pospas smrti hladem. Každý ovocný strom je
podtnán, vinice ničeny, domy páleny, obilí na polích

hutŠefket“paša-protivší praviďikmmezinárodního
práva a válečaletví používá při aklidňování Aibanie
takové falše a podvodu, že Jestto dle »Vateriandu«nedů
stojno i tureckého generála: Suravost-řálndothaků,s'fa
kou počínají s proti bránicím:se Albáncům, je vpravdě
turecká. Miadoturci dolcšznjítíme jen enova, že jsou tá

Z

a ne do Evropy. Bolestno jest, s jakou chladností po
hliží »kulturní« Evropa k vraždění křesťanských Albán

. ců, vypalování vesnic, znásilňování albánských žen a
divek mohamedánskými fanatiky, Jediný útulek a zá
štítu mají Albánci na Černé Hoře, a ta je za to »diplo
maticky« zakřikována.

Židovské pemíze. Maďarský „časopis »Alkotmány«
dne 22. června pojednává o výsledku rakouských vo
leb, při čemž píše o jistých velikých obnosech židov
ských peněz, které ve Vídni od několika bankovních ú
stavů, firem a kapacit byly dány k disposici uberské
vládě k loňskému uherskému volebnímu boji a které i
při volbách v Rakousku hrály hlavní roli. Toť se ví
Be úředně se tato zpráva popírá. Na židy se nesmí po
vědět, že operují jen penězi.

Zápas o zřízení veřejné české školy v Litoměřicích.
Správní soud ve Vídni za předsednictví presidenta se
nátu Truksy zamiti jako bezdůvodnou stížnosi, kterou
podala městská obec a německá místní školní rada v
Litoměřicích proti ministerstvu vyučování pro zřízení
veřejné české školy obecné v Litoměřicích. Podavatelé
stížnosti byli odsouzení nahraditi rukou nerozdílnou zá
stupci spoluzůčastněných Čechů, dru. Šámalovi, advo
kátu v Praze, výlohy procesmí v obnosu 12.000 K.

Všellcos. Po zemědělském kongresy v uherském
Kečkemetu konal se banket, při němž prostřeno pro
440U osob. Hosté snědli 2000 bochníků chleba, 17.000
koláčů, guláše ze 14 g hovězího masa, který se připra
voval od 5. hodiny ranní ve 44 obrovských kotlech,
a vypili 280 hl vína a 3000 lahví minerální vody. Ho
sty obsluhovalo 220 sklepníků. — Na Sibiři v Pavloku.
vypukly velké nepokoje. Sedláci zpustošili státní budo
vy. Povolané vojsko mnoho sedláků postřelilo. — Ve
stolicí abenské v Uhrách zničeno bylo na 727.655 kg
chroustů, k jichž odvezení bylo třeba na 75 vagonů;
výlohy se zničením a schytáním chroustů obnášejí na
100.000 K. — V severoamerickém Cordelu zřizují to
várnu na výrobu tiskového papíru ze stonků bavlníko
vých; z půldruhé tuny zmíněných stonků bude prý mož
no vyrobit tunu papíru. — V několika městech italských.
řádí cholera. Úřady italské zachovávají přísné mlčení o
těchto případech, aby nepoškodtily cizinecký ruch. — 24.
června spuštěn byl v Terstu na moře prvý rakouský
dreadnought »Viribus Unitis« za přítomnosti následníka
trůnu arcivévody Františka Ferdinanda. Kmotrem byla
arcivévodkyně Marie Anunciata. Slavnosti zúčastnil se
velký počet členů císařského domu, šlechty, zástupců.
vlád, armády atd. — Oba bratří Gabriel a Ondřej Zsi
linský, kteří zavraždilí mezi rolnictvem velmi oblíbené
ho poslance »selského krále« Ondřeje Achima, byli sou
dem osvobození. — V Mnichově založen mezinátodní ú
stav pro orvanisaci duševní práce. Předseda jeho V. O
stwald karakterisoval jeho účel takto: »Rozhodné slo
vo pro blaho lidstva nemá dnes jíž ani vynálezce, ani
objevitel, nýbrž organisátor a proto jest organisace du
ševní práce požadavkem dne.« — Vlastními původci:
krvavých výtržností v Drohobyczi jsou sionisté a soc..
demokraté, kteří líd falešnými zprávami poštvalí a ny
ní vinu svalují na komisaře Liszkovského, že prý zne
užil úřední moci.

Žactvo na středních školách v Rakousku. Na střed
ních školách v Rakousku ustupuje celkem německý €
lement českému a křesťanský židovskému. Kdežto po

* čet křesťanského žactva klesl ze 87 na 28 proc., stoupl
4 počet žactva židovského z 10 na 13 procent. 0d roku

1875 do roku 1905 stoupl počet německých škol o 3

| procent, českých o 408 procent a polských o 91 procent..
| Němci jsou ovšem středními školami až přesycení a

četné školy střední musí vydržovati jen uměle.
Ulltý dám. V Santportu u Haarlemu byl tyto dny

ulit první betonový dům. Otázka zřizování levných sta
veb zajímala slavného amerického vynálezce Edisona
po několik let. Dva mladí inženýři Small a Harms vy
nalezli na základě myšlenky Edisonovy vlastní způsob
odlévání domů z betona. Způsob jejich spočívá v tom
že z dutých železných beden sestaví se budoucí vnitř
ní prostor domku. Na to celek obstaví se železnými de
skami tak, že mezi bednami a deskami zbývá prostor
tlouštky zdi a do něho vleje se beton, který za pětdní
ztuhne. Na to se odeberou zevní železné desky a z
vnitřku se vyberou železné bedny, které do sebe zapa
dají tak, že snadno se dají vyňati. Domek, který byl
těchto dnů na zkoušku ulit v Sastpoorta, jest přízemní.
a sestává pouze z holých čtyř stěn. Střecha bude do
datečně sestavena z hotových betonových desek. V cel
ku budě za týdea domek způpobitým k obývání. Domek.
byl ulit za přítomnosti úřadů a četných odborníků.bm

(Zasláno)
Čtěte ma Hradecku a všude!

»Ralibor< jako »Čas«chce. kořistiti z mého projevu:
v »Novém Věku«, ale jejich kořist je velice ubohá. Kte

si nejen přečte, ale i kriticky zažije můj projev v +Ča
$e« a v -»Ratiboru« částečně „otisknatý. © Tam stojí:.
».... Vyzvámí nalepeno na nárožích 24. volebního 0
krosu a neslo podpisy dra. Reyla a dra. Šulce, ale aě-
jakýchzáruk tr nebylo +- a to byta okyba.«Vzdor to
mu pokrokářský pisatel činíz mého projevu: následující,.
čistě masitrykovský závěr: »Především udělali výměnu
mezi drem. Frantou a isrářem: Horským.« — Kdybych.
nečetl brožuru 'dts.: Chalirpného,- která přímo elektri
ckým světlem ozažuje pokrokářskou společnost a Její
logiku,ani hych nemohl. věřit, :ša. podobnýprotimiuv
je možno spáčhati. Také jsemvšak :Dpět o jeden do
klad. bohatší, že Mataryková tískov jet Veskrze pronik
nutapokrokátakýmr klerikalismémiMasarykem:počínaje



. a dopisovatelem »Ratibora« konče. — Dále pokrokářský
čtehář myšlenek píše:
ných dveřích- (br!!) nejen klerikálům nadbíhali — mla
dočeský prof. Krýzi z Hradce Králové atd.« Tomuhle
jsme se-zase jednou zasmáli a pan professorasi také.
Patrně to dělají, a falešný dojem vyluzují ta horka a ten

chovským nevděčníkům vymohl, aby poboční prozatím
čtvrtá třída obecné školy byla ustálena. Pane inspekto
re Krčmáři, opravdu udělal to »On«?

V Třebechovicích, 26. června 1911.
- . VilémKoleš.

© (Zasláno.)

u“ | |

Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepom.v Hradei Králové
bude

ve středu dno5. července191l, ©2. bod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertina“, Jiříkova tř.

č. 300—1. v Hradci Králové.

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

MX XX
Zubní atelier

MUDr.

A. MAUDR
Hradec Králové,

Velké náměstí 151—152 na velké
podasíni.

Plo všech.druhů. Uměé
» ebrapy. Cbrapy bez Plotýne
Zuby čípkové Práce v kaučuku

i ve zlatě.

Ord.: B-1l a 2—5.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium

dei Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávámpaka zasílám v soudkách od
26 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 30, 90, 96, K 1:10

a výše

ARHANY sn;
elektro-pseumat., pneumat. mecbanické, jen
nejdokonalejší soustavy. D0

Salonní varhany i v nejmenšímPrevedení, taktéž i

všech sovetav, vše
HARMONIA důkladně=nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la

| dění co nejivědcmitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
stavitelství varhaa a harmonií

v Staré Boleslavi.
Rozpočty a návrhy Nejlepší odporučení,
zdarma a franko. Záruka pětiletá

Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

Otěnému obecenstvu doporučuje

Jan Metelka

Cegámení.

Kalendář Křesťanský organisátor
s bohatým obsahem na rok 1912 bude vy
dán opět ato ve prospěch dějfíkickéhoho
spice. Cena jeho ve slyrostné úpravě by
byla opět 70 . Aby -se zavedla kontrola
úpisů, kdo si kalendář přeje, laskavě vypl
tento lístek, odstřihní a dej jej předsedovi
neb důvěrníkovi organisace. Tento pak
oznámí počet výtisků na zvláštním lístku
na adressu J. PolákHradec Králové

(Adalbertinam.)

Odebéřu na r. 1912 kapesní kalendář
„Křesťanskýorganisátor “
V dne

—2-=—

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější nákupní pramen v Rakousku veškerý

kola pramen
prádn praporů. příkrovů, koberců a

avoréha nýšlméšiní vo výrobnách nejstaršíhonávodu hách, c. a i dvórního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí -a odporučení.—
Obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběra franko.

Bez volkoměstské rešie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě lovnější
ceny až a 20%, nežušude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a 40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
S“

Účet pošt spoř.
8. 111.510.

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. č. ©. Hi.

Zúrokuje vklady 4,/— 4/,9/,dlevýpo
vědi ode dne vložení do dne vybrání.

Zaptjčujesvojestřádanky úplněbezplatněa vklady na ně očiněné úročí 5*/, bez vý

Zák vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna ma

Rožádání složaí listy pošt. spořitelny. Daňchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 30. března 191iK500.000.—.

Poskytuje sápůjčky na eměnkyaručiteli
(neb pojistky), na hypotéky a úmorem libo
volným, záloby na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa hotové i
na splátky, vyměňuje kupony a cizí mince atd.

Čes. spořitelen:

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uechovává v bezpečném tresoru bezplatné,

Záložna podléhá povinné revivi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od :/,3—6.

JAN STOUPÁV PRAZE,
————Jindřišská ul. 1.,

doporadluje:

Želesné okládací po- železné mycí salysteleod . .K 780 o. —
želesné skříňové po- 'jemnénočal ve

steles Sdíl.matrací atanné stojany na
od.. „K27— katyod. . Kl

Úplnězařízená lůžka od K 38—.
Skládací polní sedátkaod... K 1
tahrod,aklád.hodky- ndnad náb
od... .K

zabradnípatentníai

G6X660MO0BDXI885X 60XG65

novecí zástěny K 36.—

Úplná zařízení nemocnic adobrolinaých ústavů

kJ AEBIX GBIXseb AČBDX

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

ČŠ nejnovějších druhů pravých
vlněných látek

zemských.
Četná USBÁRÍ zvláště z kruhů vele

sluze mého ryze křesťanského závodu za

4 dobu více než třico*iletého působení.
zkodiku.

E "rase nu látky na taláry.
KBDXCBDXCBIMGPIXCODX

Veškeré plechové

nejpečlivěji pracované, přesně ladící, dopotoněí

Fr. Pleskot
(dříve K. J. Saibert.)

Tamtéž lse dostati: bubny velké i malé, pravé

bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej

za cemy zvláště výhodné.

i soukenník
M

dle roční saisomy kollekci

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

Učiňte, prosím, malou objednávku na

Též na splátky bez zvýšení cen!

vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy

w Josefově

turec. činele, basy, čela, mandoliuy,kytary, citery,

lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychlevyřizují.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) š

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P. J. Hoškudly, faráře vo Výprachticích) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva :
svůj ogvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
vsech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní |:
Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
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Kaučuková"DE
razitkazJepky, vignety pro

úřady,

reklamní plakáty, kalendáře, tabulky a pod, kolo
rora: 6 vistky v pestrých barvách, snoubenky ražet6

v pškoém provedení dcdáváJosefSkrovný
strojní knihařství v Hradol Králové na poště.

Rozpcčt; zdarma! Levné ceny!
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Pau Guyot, rodilý Francouz,
— zahájí —

kursy jazyka francouzského
v Hradoi Králové

jednou týdně v lyceu. — Methoda vyučovací bude
versační.— Účastniti se mohou páni i dámy.

Honorář K 6-— mčaíčně.

Za stejných podmínek bude ieky
v stejnou dobu zahájenkurs an lický

rodilým Angličanem.
Zápis dnešním dnem počlnaje u p. knihkupce:

Tolmana.

A91029,049,010,019,04%,

oo 00000000006006

zhotovuje oděvy dla nej

novějších angl. a fran

couzských vzorů.
0000000000060

Křížovácesta
na plátně rurlova á v uwěl, proveden

se za levn“u cenu proda.
OR*> Zastaveví se k nahlédnutí zašle,

Biišší dělí atelier J. Hlávky, Prahs-Vinohady,
— — P.čhmaj rova ulice č 68. — —

R.
Telegram ©»ČansáonicíJG

Hotel »Litoréle dříve »Victoria« stana
se dojis'a dostaveníčkem vš.ch hostů
lázeň:kých a příchozích do Luhačoric.
Rczšířen je I tos tak, že poszytne hostůu:
vše pohodlí. Opatřen je elektric, osvétle
ním, ústředaím t-pením, domácími kou
pelnam'. Pokojů 48, kavárca, kulečník,
pano. Nej čtší sál luhačovciý s pře
krásnou vyhlí“ko“, velmi vh.dný k pořá
dání koncertů, sp lkových schůzí, tánoč.
ních zábav. Zm menilé Etovelské světlé
i čercé. Proslolá domácí kuchyaě. Povoz
při každím vlaku. — Tel.fn čís. 4

Byt |! strava pří delšm pobylu
MF* za smížencu cenn dle dohudy.

ZALOŽEN R. 1868.

Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.

ZALOŽEN R. 1868.

Z
KŘ, 44

—Výhoda roozpodice.
vápno, sádra, strojní oleje, potroloj a cukr.

odniků

— Akkre

— Brikoty.



(Obrásky velikého volebního ná
eihaictví.

„«Ajen svobodu, plnou občanskou svobodu!
-Srobodou, rovným blasovacím právem vpřed za
blaho národa!“ Takové výkřiky v nejrůznějších
variacích ozývaly se z úst lidí, kteří jit před
zavedením všeob. hlasovacího práva si vyhlédli

„pečlivě místa, odkud by se dala zákeřně přepa
dati svoboda celých davů. Jestliže se již dříve
děly veliké volební čachry, jestliže již před r.
1907 mnoho voličů šlo k urně pod zpupným
tlakem despotů, slavilo nyní násilnictví hotové
orgie.

s Aspoň některé obrázky! Naše Právo dne
26. t. m. napsalo o pardubských sociálních de
mokratech:

„Před volbou prodávali stranám dohody
200 legitimací, které sebrali někde i násilím
mezi voličstvem, a v den volby dělnistvo, které
vyzvedlo si legitimaci v soc. demokratické kan
celáři, prošlo kanceláří stran národních. V bez

„mocném vzteku nad utrpěnou porážkou sociální
demokraté vyzývají k činům, které braničí s pa
ragrafy trestního zákona, Živnostnictvu předpo»
vídá se bojkot soc. demokratický a „v dílnách
bude se prý účtovati se zrádci dělnickévěci...
Kdo bylsvědkem surovostí soc. dem. na náměstí,
před volební kanceláti u „Pernštýna“, ten jistě
musel potlačit všechny sympatie, byť tlumené,
pro sociální demokraty. Byli jsme svědky, kte
rak soudruzi i ženy jejich volali „Hanba Hrás
kému“, „Hanba Prokopovi“ a rozčílil je i pouhý
červenobílý karafiát do nepříčetnosti. Den 13.
června znamená nejen naprostou porážku diktátu
soc. demokratů, ale otevřel i oči všem těro, kteří
chovali až dosud sympatie k sociální dem->kracii.
Když ubíral 'se průvod národních socialistů
s příslušníky nár. strany svobodomyslné se sta
rostou p. Prokopem a poslancem p. Hráským
do nár. soc. domu, byli oba pánové napadení
rozvášněným davem soudruhů, a p. star-stovi
přímo vyhrožováno, ano, slyšeli jsme několikrát
slova: „Ať zhyne Prokop, ať zhyne jeho rodina “

Hlas Lidu 16. t m.:
. „Z mnohých měst docházejí nás zaručené

zprávy, jakých podvodů dopouštěli se agrární a
gitátoři; zle“ řádili při volbách hlavně učitelové
a to na Č-Krumlovsku a Č.-Budějovicku. Uči
telové proti výslovnému znění našeho zákona o
volbách agitovali nejenom před volební budo
vou, ale i v samotné(!!) budově volební (obyčejně
ve škole) brali lístky, škrtali v nich jména ji
ných kandidátů (na příklad Šachla, Gregora,
Kříže atd.) a psali jen agrárníka Krže, neboť a
grárníci slíbili učitelům větší ještě platy. Dále
agrárníci měli (odkud?) své hlasovací lístky se
jménem Krž a ty vnucovali jiným voličům.
V u. Křemži se učitelové' zachovali tak bezpří
kladně protizákonně, že to způsobilo bouři a
rozruch mezi voličstvem a bude to míti pro u
čitelstvo následky u c. k. úřadů. V Č Křemži
volilo se v L poschodí „ve škole, ale 4 volno
myšlenkáři učitelové v.dolejší hlavní místnosti
u hlavní chodby se shromáždili a dle přiznání a
slov p. učitele V. „dávali rady!!“, koho přeškrt
nouti a též psali jméno Krž. C. k. hejtmanství
v Č. Budějovicích nařídilo, že ani v budově, ani
300 kroků před volební budovou nemají se díti
agitace, ale učitelstvo jednalo proti tomuto
nařízení.“

Agrární Zájmy Jihu napsaly, že náš kan
didát -Al. Roudnický byl ve Střížově vyhozen a
ve Straškovicích že ho ani nechtěli slyšeti. Prav
dou však bylo, že v těch obcích Roudnický se
ani neukázal. Protože však Zájmy J. místo po
otivého odvolání ještě svou lež drze rozšlapávaly,
prohlásil náš Hlas Lidu, že jim vyplatí 1000 K,
jestliže dokáží pravdu svého potupného tvrzení.

Proti zvolení našeho znamenitého pracov
níka Šrámka užili na Vyškovsku pokrokářští
agrárníci ve spojení s jinými pokrokovci nejhor
ších prostředků. Hanácký Kraj dne 23. t. m.
píše: „Očistcem pro malý drobný lid byl den
dvacátého června. Domkaři, kteří jsou nuceni
pole nechati si obdělávati od bohatých agrární
ků, musili se zavázati, že všichni badou voliti
Pokorného, jinak, kdo by volil Šrámka, tomu by
se nesměla ani brázda vyorati... Zrovna tak
jako v Bosně kmeti jsou nuceni ukazovati mo
hamedánským a židovským kapitalistům své
blasovací lístky, tak i zde každý zemědělec a
každý domkař byl nucen, dříve než šel k vo
lební urně, svému chlebodárci ukázati hlasovací
lístek... V Rybníčku byl vypovězen člověk
z bytu, který více než dvacet let dřel se u se
dláka, a to proto, že volil Šrámka. Když však
prosil o záchranu své rodiny, byl za to nožem
pobodán. Ještě neusedla krev, která v této malé
dědinos tekla, ještě slzely oči plačfotchdítek,
když k uším našim doletěla opět zdroující
zpráva -o krvavé události odehrané blízko Pi
stovio, kde vyrojilo se hejno sokolů, s najatým

Dobíškem z Račio v čele a přepadlo křesťanské
sociály z Vyškova. Déšť kamení sesypal se na
jejich hlavy, svištění holí znělo okolo uší, životy
jejich byly v moci těchto červenobílých tyranů.
... Místo husitských palcátů řádily palaše,
klacky, hole, k tomuto vyloženému násilniotví
prospíval složený silniční štěrk, který byl jejich
zásobárnou pro pomůcky na rozbití lebky kře
sta ského sociála Fr Býtomského, jemuž soko
lem Dobíškem zasazeno špičatým kamenem ně
kolik hlubokých ran do hlavy.“ Nebožák do
praven v strašném stavu do Pistovic, kde mu
rány obvázány. Křesť. sociál Václav Jelínek byl
zmlácen surově holemi. V den samých voleb
ve Vyškově pracovalo se penězi, pivem, vicžin
kami a gulášem. Katol. redaktor Pospíšil byl
od agr. korteše Gotvalda zmlácen. V Křečkovi
cích a Dědicích prováděny peněžní machinace
spojené s obratným kupováním hlasů.

Dle zprávy kroměřížského „Pozorovatele“
ve středu 21. června přišla na kroměřížské hejt
manství dvacetičlenná deputace rodičů se stíž
ností, že učitelé trýzní dítky těch rodičů, kteří
volili našeho kandidáta hr. Thuna Rodiče pro
hlásili, že za takových poměrů nemohou své
dítky posílati do Skoly. Jak daleko tedy máme
k portugalským poměrům? Co budou činiti ti
učitelé, až se zmocní nad katolíky nadvlády?
Jak teprve potom zatočí s občanskou svobodou
katolictva? A kdyby aspoň pokrokářští despo
tové nelhali a řekli přímo, že pokrokářství jest
nejtvrdší svěrací kazajka svobody!

V Šardicích hlasovací lístky dodány vo
ličům nerozhodným teprve večer před volbou
anebo ráno v den voleb. Proč, to se pochopí
snadno. Na ulici chytáni voličové našeho kan
didáta Horáka a přemlouváni, aby volili agrár
níka Měchura. Ve volební místnosti děly se
schválně nesprávnosti. Naši důvěrníci byli ihned
zakřiknuti, když protestovali proti nesprávnosti
volby, a sice p. posl. Měchurou, který neměl ani
práva v místnosti té dlíti, poněvadž v komisi
nevyl, a tím méně mluviti. Našim důvěrníkům
nebyl při skrutiniu ukázán ani jediný lístek hla
sovací. Předseda komise p J. Valerian bral sám
lístek jeden po druhém, oznámil jméno a aniž
by lístek ukázal členům komise, obrátil ho tak,
aby žádný nic neviděl. Protest našich byl marný.

Měchura obořil se na faráře Dohnala suro
vými slovy a jen proto, že farář dlel v míst
nosti předvolební. Volič Kolařík vyhozen z míst
nosti p. Zicháčka jen proto; že volil Horáka.
Agrárníci s hrozným křikem chudáka vyhodili
za to, že užil své obíanské svobody. Když se
vyhozeného zastal kaplan Rozmahel, začali mu
agrárníci spílati Macochů. A pak nastaly sesí
lené nadávky proti faráři i kaplanovi

Poučný obrázek poskytoval venk. volební
okres Prostějov—Plumlov—Konice. V Čelechovi
cích agrárníci agitovali 13. června pět kroků od
volební místnosti, ve Vejšovicích našim voličům
zúmyslně nedávaly dlouho lístky a agrárníci a
gitovali ve volební místnosti. V Žešové našeho
čilého příslušníka navrhli do volební komise.
Ale proč? Aby měli agrárníci pro svou nekalou
agitaci plnou svoboda. Agrární agitátoři neru
šeně nalepovali lístky, protože je neměl kdo
hlídati.

O Čehovicích jest známo, jak tam byla od
agrárních mladíků zpustošena kaple a jaké rou
hání pácháno proti soše Spasitele na kříži. A
právě letos o Božím Těle protikatolický vztek
vypukl znovu; vždyť byla doba volební. Tamější
našinec pracoval způsobem poctivým pro našeho
kandidáta Navrátila; a tak našinec v té agrární
baště obdržel 48 hlasů. To ovšem agrární po
krokáře rozčililo do nejvyšší míry. Když Kolejka
v den Božího Těla vkročil večer do hostince p.
Skopala, obořili se na něho prudkými slovy če
ledin Němec a rolník Šatný. Nadávali mu da
rebů a vyhrožovali mu vyhazovem. Ke křičící
dvojici připojili se agrárníci jiní, páchali ulič
nictví. Marně se dovolával Kolejka u hostinského
ochrany. Agrárnické řvaní tak se stupňovalo,
že probuzena byla žena p. Kolejky, který má
stavení naproti hostinci. Rychle ve zlé předtuše
spěchala do hostince, kdež nalezla muže
v prostřed hulákajících agrárníků. Když tato
začala muže brániti, teprve nyní se trochu a
grárníci vzpamatovali.

Aby zostuzena byla kandidatura Navráti
lova, tvrdili agrárníci, že náš kandidát ve své
rodné obci Laškově obdrží 13. června sotva 7
hlasů. Zatím Navrátil jich tam dostal 149,
protikandidát agrární Vaca pouze 13. A přece
děly se v některých obcích při volební komisi
Švindle. Přidávaly se hlasy Vaoovi. Leč švindle
byly hned prozrazeny a stalo se již několik
trestních udání. — V Choryni byl předsedou
volební komise nájemce kníže-arcibiskupského
dvora ve Střítěží Horák. Dalo by se tudíž při
rozeně čekati, že se ko katolickému voličstvu za
chová aspoň nestranně. Ale chyba lávky! Už

předtím činil prudké výpady proti kněžím, kteří
byli na okrese veřejně činní. Horák svým děl
níkům nalepii na hlasovací lístky jméno agrár
níka Bureše. Jeden z dělníků ztratil hlasovací
lístek; tu volební komisař v místnosti volební
dal mu nový, aby napsal svobodně, koho chce
voliti. A ejhle, Horák beze všech rozpaků před
komisí a voliči vytáhl nálepku se jménem Bu
rešovým, dal ji dělníkovi a poslal jej ven za
dvéře, aby volil „svobodně“. Aby pak ta svoboda
dopadla dle srdce pana Horáka, vyšel tento
předseda za ním 8 mlékárníkem Kytlicou, který
už v neděli ráno rval plakáty našeho kandidáta
Valouška. Pod dozorem těchto dvou inspektorů
nalepil dělník v kuchyni lístek, čímž „provedl
své svobodné občanské právo“. Podobná kmo
trovství. za dveřmi ve prospěch Burešův byla
ještě tři, při nichž Horák z opatrnosti obrátil se
zády, „aby neviděl“.

V Količíně na Holešovsku agrárníci odevy
zdané hlasovací lístky našinců hned otvírali,
četli a našemu voliči 1kandidátovi se posmívali.

Na venkově židé šmahem agitovali horlivě
pro agrární kandidáty. Do Kounova (43. český
okres) doprovázeli agr. kandidáta Rydlu dva
židé; „přítel dělnictva“ žid Můller vřele zadlu
ženého tobo agrárníka odporučoval. Na Vlašim
sku pro agr. Mašaúu agitovali židé přímo fana
ticky; zvláště Lustig a Kafka, který vodil Ma
šatu po schůzích. Psal do okresu horlivě židum
i křesťanům, aby se o zvolení Mašatovo přiči
nili. Pro agrárníka Viškovského jezdili agitovati
židé z MI. Vožice atd. To snad proto, že agrár
nící jsou lepší katolíci.

A jak dovedli býti agitátoři agrární na
chvilku docela i nábožní! V jihočeské Hlinco;ě
Hoře prohlašovali, že bude míti hřích takový
roč který by nevolil agrárníka Krže proti nainci.

V Zahájí na Hlubocku vnucovali agrárníci
voličům hlasovací lístky se jménem agrárního
kandidáta a většina voličů při vyzvednutí hlas,
lístků byla přemlouvána k volbě Mil.Vojty.

„ „0 celé zpoustě ještě jiných protikatolických
Švindlů a násilností ještě se zmíníme. Vyzýváme
vřele a důrazně, aby všichni našinci dokázané
případy podvodů a násilností volebních sdělili
přesně na adressu: Redakce časopisu „Čecha“,
Praha II., č. 200.

—
Proč?

je kněžeká náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsenky léto odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u náprs. s báčky nutné.

3. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zbožím
Hradec Krélové, Jiříkova třída.

Agrárnické nadšení pro soc. dem.
kandidáty.

Na Moravě přijato otevřené spojení se soc.
demokraty od agrárních pohlavárů s velikým
jásotem. Jednalo se o potření katolických za
stanců rolniotva a proto veliká radost u strany,
která tvrdila, že vede stavovský boj proti rudým
nepřátelům rolnictva. Před užšími volbami ve
prospěch soc. demokrata Vaňka vydali agrárníci
tento leták: „Rolníci, zachraňte mandátů svým
vůdcům! Náš starý, osvědčený pracovník rolnický
Rozkošný z Křenovic je v užší volbě s krimi
nalistou-klerikálem Ilgnerem, naši rolničtí pra
covníci Staněk, Měchura, Sáblík, Vaca, Němec,
Mičochjsou ohroženi klerikálními protikandidáty.
V prvé volbě 13. června bylo zvoleno pět kle
rikálů a ani jediný agrárník. Klerikálové chtějí
rolnictvu vzíti všechny jeho dosavadní mandáty.
Proto učinila moravská strana agrární dohodu
s českoslovanskou sociální demokracií, aby za
chránila svoje mandáty. Sociální demokracie
zvolí našeho Rozkošného, Staňka, Sáblíka, Vacu,
Němce, Mičooha, Měchuru, vesměs rolníky a my
jí máme zvolit Karla Vaňka, zem. posl. v Brně.
Nebojte se slova soo. demokracie, Nechtějí se
s Vámi dělit, uni. Vám nechtějí vzíti Váš ma
jetek, chtějí jenom, aby břemera státních vý
dajů nesli hlavně boháči — a ne chudý pracu



jicf lid! Kdo je to 800. demokracie? Vždyť jsou
to chudí lidé, kteří žijí na Vašich polích a žijí
s Vámi. Aby zachráněn byl Rozkošný, Staněk,
Sáblík, Měchura, Vaca, Mlčoch, Němeo, musí
každý Důrrův volič 20. června napsati na lístek
Karel Vaněk, zemský poslanec v Brně. Naši
rolničtí vůdcové slíbili Důrrovy hlasy Vaňkovit
Proto mu je dáme! Dá mu hlas každý rolník,
jenž dbá své cti, jenž nechoe zabíti naše rol
nické hnutí, připraviti moravské rolniotvo o
všechny poslanecké mandáty. Dá mu jej každý
rolník, jemuž záleží na straně agrární, jenž chce,
aby tato strana byla považována za pevnou, u
celenou stranu. Nezvolíme-li na Jevíčsku, Bo
skovsku, Mor. Třebovsku a Kunštáteku Karla
Vaňka, sociální demokracie nám příště — a to
bude snad brzy, nezvolí Rozkošného, Staňka,
Sáblíka, Mlčocha, Měchoru, Vaon, Němce a my
rolníci budeme bez poslance na Moravě. Napí
šete-li na lístek Karel Vaněk, novolíte jenom
Vaňka, nýbrž i rolníky Rozkošného, Staňka atd.
Zvolte jen tím, že dáte hlasy Karlu Vaňkovi!
Který rolník volil Důrra proto, že je rolník, ten
musí volit Karla Vaňka, aby tak zvolil 7 rol
níků: Rozkošného, Staňka, Sáblíka, Měchuru,
Mičocha, Vacu, Němce. Který čestný člověk
volil Důrra, ten dá 20. června svůj hlas Karla
Vaňkovi, zemskému poslanci v Brně. Volte
Veňka! Zachraňte naše rolnické mandáty! Za
chraňte Staňka a Rozkošného! Ukažte ukázně
nost strany rolnické — agrární. Volte čestně,
jak káže kázeň strany! Neničte rolnické hnutí!
Zůstaňte důsledaj heslu rolník rolníka a volte
Karla Vaňka, zemského poslance v Brně. Před
sednictvo mor. strany agrární. Ant. Důrr, Vel.
Opatovice.“ — Tedy sociální demokracie není
ani politicky ani sociálně revoluční a nechce
nic jiného, než aby břemena státních výdajů
nesli boháči. Nač tedy existuje agrár. strana?
Proč nesplyne se socialisty?

Na 63. volebním okrese padl agrároík Ha
dineo. Do užší volby dostal se katolický rolník
Adámek se sociálním demokratem Františkem
Hnátkem. „Hlasy z Posázaví“ 17. června 1911
v čísle 42. přinášejí prohlášení:

„Vážení přátelé volebního okresu 63.! Do
užší volby přicházejí klerikál Adámek se soc.
dem. Hnátkem. Abychom zachovali společný
postup při těchto užších volbách, nutno si uvě
domiti, že strana sociálně demokratická bude
rozhodovati v užších volbách o 6 našich posla
neckých mandátech, které jsou obroženy kleri
kály. Spoléháme na pomoc sociálních demokratů
proti: dru Horskému, dra Myslivcovi, Šafránkovi,
Václavu Myslivcovi,Zárubovi, Šachlovi. V těchto
užších volbách pomohou nám sociální demokraté
poraziti klerikály a proto jest naší povinností ku
straně sociálně demokratické přižiniti se, aby
porážka posledního klerikála v Čechách byla
dokonána ©Všichni, kteří hlásíte se pod prapor
české strany agrární, napište v den užších voleb
na hlasovací lístek František Hnátek, úředník,
Praha. :

Se sociálními demokraty jsme v otázkách
kulturních za jedno!! A proto chutě ku práci!
Jděte od oboe k obci a agitujte všude, aby vo
ličové agrární dne 20 června hromadně se
k volbě dostavili 4 psali na svůj hlasovací lístek
František Hnátek, úředník, Praha. Za volební
výbor strany agrární: Rudolf Halík, Jos. Vydrář,
Josef Pavlík, Ant. Chroustovský.“

Kromě toho agrární volební výbor v Při
byslavi k tomu všemu vydal tento leták:

„Výsledek volebního zápasu jest sice ve
zdejším volebním okrese pro nás toho Času né
příznivý, avšak přece čestný. Získali jsme velmi
mnoho stoupenců a 8 potěšením konstatujeme,
že rosteme stále. Do užší volby přichází nyní
klerikál Adámek ae soc. demokratem Hnátkem.
Abychom zachovali společný postup při těchto
užších volbách, nutno si uvědomiti, že strana 80
ciálně-demokratická bude rozhodovati v užších
volbách o našich poslaneckých mandátech, které
jsou ohroženy klerikály. Spoléháme na pomoc
soc. demokratů v těchto případech: Agrárník
Rydlo proti klerikálu dra Horskému. Agrárník
Feltl proti klerikálu dru Myalivcovi.Agrárník Hyrš
proti klerikálu Šafránkovi. Agrárník Mašata proti
klerikálu V. Myslivcovi. Agráraík Donát proti
klerikálu Zárubovi. Agrárník Krž proti klerikálu
Šachlovi V těchto všech užších volbách pomo
hou nám sociální demokraté poraziti klerikály a
proto jest naší povinností ku straně sociálně
demokratické přičiniti se, aby porážka posled
ního klerikála v Cechách byla dokonána. Sma
zána bude tak černá skvrna z dějin národa Čes
kého, když všichni, kteří hlásíte se pod prapor
české strany agrární, napíšete v den užších vo
leb na hlasovací lístek; František Hnátek, úřed
ník, Praha VIIL-462. Zrádcem vlastních zásad
byl by ten, kdo by odevzdal hlasovací lístek
re prospěch klerikála Adámka! Stranickou ctí
jest: Buď poraziti klerikalismus volbon Frant.
Hnátka, aneb k volbě nejíti Agrární volební

výbor" Přibyslavi. Agitajte s tímto dům odomu.

Ze znění letáku patrno, jak se agrární agi

tátoři navzájem doplňovali úplně souhlasně.
Jedna mysl, jeden duch proti katolíkům!

Na Českobodějovicku rozšířila „Volná My
šlenka“ po venkově mezi 13.—20. červnem 1911
zvláštoí výtisk „Havlíčka“, v němž doporučovala
voličstvu voliti všude — agrárníky... Tedy
„Volná Myšlenka“ pracovala ve volbě pro agrár
níky — „dobré“ katolíky.

Agrární orgán na Moravě, „Selské Listy“
po volbě dne 20 června 1911 vydal tučně tištěné
heslo: „Pryč s papežem, pryč s církví.. .!“
Takové heslo šíří orgán strany, jež praví, že je
tak katolická, A pak měli jsme podporovati
agrárníky?

Tedy Volná Myšlenka s agrárníky je také
jedna mysl, jeden duch. Proto docela upřímně
a správně prozradili agrárníci, že mají se 800.
demokraty týž kultorní grcgram — totiž volno
myšlenkářský.
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Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.
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Kulturní jiskry.
Nadšená gratulace a opatrná edpe

věď. Němečtí volnomyšl nkáři náležejí k nejfana
tičtějším nepřátelům našich národních práv. Ale je
likož v čase moderního pokroku musil se Masasyk
zase zalesknouti v záři popularity jako muž »atojící
na výši doby«, pos'al voinomyšlenkáři bar. Hoakovi
k jeho zvolení do říš. rady tuto depeši:

»Těším se z úspěchu pokrokorého voličstva
vídeňského, nikoli proto, že Vídeň jakožto hlavní
mě:to vykonává politicky znamenitý vliv, ale poci
fuji také osobně nutnost, uvírati Vás a s Vámi také
ostatní pokrokové poslance v.deňské. Vzpomínám
svého boje proti dru Luegrovi e tím větší radostí, i
doufám, že cíle pokrokové pol tiky nás neméně jed
notiti budou, jako naši protivníci sjednocení jsou.
Není nutno, aby se národnostní myšlenka a ideály
politické svobody rozoházely.c

Tedy Masaryk svou depeši zbarril jemným
ukazem na národnostní spravedlnost. Vedyt vědá,
že se ta depeše budečíst i v Čecháchachtěl
fomu.

Hock však odpověděl daleko opatrněji; bylo
to nutno, aby se jeho pokrokářští přátelé němečtí
ani v nejmenším nerozčilili. Vyslovil veliké potěšení
nad projevem Masarykovým, poslal mu nejerdečnéjší

v a dodal: »Také u násse osvědčilo úsilí po
svobodě a kult.ře; toto úsilí posiluje poctivou vůli,
abychom pak v duchu vzájemného uznání ei p>ro
zuměli a společnou práci vykonali.«

Tedy ani slova o nějaké chuti uznati spraved
livá rovnocenná práva našeho národa. Ani v obam
žiku tak radostném neodvažuje se H ck prohlašovati
něco, oo by mohlo třeba jen zdaleka způsobiti ne
libost a vyvolati nerrósu u nejzavilejších naších ne

řátel německých. A tak na rados'né rozechvění
Maserykovo odpověděno paušální úklonou,et ketní

zdvoř.lůstkou, která vlastně pranic neznamená, Po
dirná předzvěst pro náš národ! Nár. Listy dne 25.
t. m. k odpovědi Hockově dodávají: »Nic není ně
mecko-pokrokovému úsilí tak vzdáleno jako svoboda
a pokrok, a pozdrav Masarykůr zaslán byl straně
ve svobodě a pokroku co nejrpátečničtějií.« — Ale
co jest pokrokářům do n-rod.? Hlavní věc, ře nad
vítězetvím Hockovým jásají židé! A to rozhoduje.
Dratina Času musí jíti s nimi,

Bouřlivé demonstrace pří průvoda
o Boším Těle v Římě. Z Říma se oznamuje:
Při čtvrtečním průvodu Božího Těla ve Fabria10
došlo mezi demons'ranty a účastníky prův du ku
srážce, Demonstrující zmreniii se korouhví, které roz
trhali a pošlapalí. Buakup nesoucí monstranci byl
stržen k zemi a zbit. C lý cddíl vojsku musel za
kročiti a doprovázeti biskupa na jeho zpáteční cestě
do kostela. Takpraktikují zednáři svobodu.

Zlatá slova. K jednoma rak ustému bis
kopovi pronesl papež Pius X. tato památná slova:
» četnější a zběsilejší jsou za naší doby nepiá
telá Krista a jeho církve, tím rozhodněji musí slo
vem i skutkem vystoupiti jeho přátelé, a neprojevo
vati ani bázně, sni p lovičatosti. Zd> plati výrok
Páně: Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo ne
shromažďuje se mnou, rozptyluje. Našímd ešním
nebezpečím není počet a vztek nepřátel, nýbrž ne
rozhodnost a váhavost četných katolíků, kteří si
stěží troufají toto jméno nositi a je vyznávati. Vyři ď

vý diecémnům, aby byli stateční, neboť Bůh je
s ji«

Pobrokářské odsouzení dra Mírán
ského. Semita Stránskýjiš jest kárán i od pobro
kářů pro svůj kšeftařský is, třebaže
požidovštělé siaží se jej hájiti s použitímvelikého
advokátského aparátu. Sám p politického
pokrokového spolku v Mor. Ostravě OL
ve svén pokro, vOstravském Doanfka« dne
22. L m. napeal:

»Jednání dra Stránského, kterýmpřvodí novýzmatek na Moravě, akterý muzítoliko poškoditi,
nelze achváliti a ono nezůstane také bez následků,

toho druhu nedělají se tak lebkomyslně. Při
minulých volbách Moravu zklerikalisoval,dnesji u
činil sociálně demokratickou. Tyto převraty nasvěd.
čují,še pohnutky ktomunebyly ani věcná,ani zá

( a že naši stoupenci nejsou jisti, že ss někte
rého dne nakrásně nestane něco, co by ohromilo
celou Moravu. Při této bře nebudeme dělat spolu
hráče. Minvlým paktem vehnal dr. Stránský celou
řadu lidí do tábora sociálně demokratického a dneš
ním paktem se sociálními demokraty je vhání do
tábora koservativního. Místo aby občanské živly po
siloval, oslabuje je spojenectvím s protichůdnými
směry. Oč lépe jsou na tom Čechy poslednímivol
bamit Po vsilorném boji došlo tamk útvaru zdra
vému, který pro budoucnost nésti může blahodárné
účinky.«

» »Tagesbote« minulou atředu napsal suše: »Dr.
Strárský, který r. 1907 zakoupil svůj mandát od
klerikálů za šest poslaneckých křesel, jež jim zašan
tročil, musel včera sociálním demokratům vydati
právě týř počet mandátů za svou volbu!«

Zkrátka pro osobaí kšeft, pra vlastní politic
kou kariéru odhodlal se samita Stránský ke kšsftu.
jemuž « padeeátiletí české politiky neni rovného,
Mož, který k vůli mandátu r. 1907 učinil kompro
mis s našinci, nyní k vůli témuž mandátu svónu
pomohl »pokroku« na nohy tím, že byl odstřelen
soc. demokrat, kandidající proti němu. Politika čistč
židovská. Ptal se občan občana: >Kd: tu koupím
antisemitské odznaky?« — Tázaný odpověděl: »Hoed
tuhle vedle u žida« — Židé dovedou všude a za
všech okolností kšeftovah podle toh, jaká jest
nálada.

Kytice 100 márodních písmí proje
den hlas s průvodem blavíru. Doposud neexistovala
v naší literatnře sbírka národrích písní, jež by za
cenu nejniřší mohla dostati se do ruky i člorěku
nejchudšímu. Proto v zájmu největšího rozšíření li
dové písně naší vítáme právě ohlašený podnik praž
ského hudebníh> nakladatelství Mojmíra Urbánka,
vydání velké a levné sbírky celého sta národních
písní, jež 3. října t. r. vydána bude v Edici M. U.
Publikace bude na akvostném, silném papíře tištěna,
noty lipskcu rytbou obstarány, a bude obsahorati
120 síran velkého oktávového formátu jasného tisku.
Aby dostalo se »Kytici« rozšíření co největšího, vy
psána byla právě subskribce, která potrvá pouze do
konce září t. r. a může tudíž každým včasným
přihlášením se současným složením obnoru 2 K na
nevázarý a K 350 na skvostně vázaný výtisk (na
pošt. zásilku o 30 hal. více, při subskribci 10 výt.
frankovaně) získati tu'o sbírku národních písní. Do

svírky pojaty budou nejkrásnější perly lidovépez Norotného písní bechyňakých, řečických a slovác
kých, Novákových slovenských zpěvů, Malátova »Po
kladu«, Pivodovy »Kytíce« a Weisorých blatéckých
v nové, krásné harmonisaci B. Gsčllhofera, E. Krause
a A. Prorazaíka. Cenu tak opravdu lidovou mohlo
nakladatelství stanoviti jen v naději na enormní
odbyt této publikace. Nadtoještě ku kařdé su vý
tisku poskytaje se premie. Má totiž každý kopeo
»Kytice« právo, vybrati si z katalogu Elice M. U.
kteroukoliv hudebnínu a obdrží ji za poloviční oenu.
Vyhody tyto potrvají rovněž pouze do konce září.

R to bude ia stanovenaA joeoě nejménějednouvysoká. Korporace i jednotlivci všech 0
rif společenských měli by se apojiti ku Hpolačnéubel
ve prospěch tohoto záslušného jku, neboť jimi
šíří a udržuje se v našem lidu ná česká píků
Doporučujeme tod:ž podaik ten c3 nejvřeleji. Každé
kmihkupectvf,zvláště nakladatelství Mojmíra Urbánka
v Praze, Jangm=nnova tř. 14 Hlávkův palác zašlo
subskribční prospekt zdarma a franko,

Zvláštní vědecká mestrannest masa
rykovská. Málo kdy pošlapala svůj vlastnírorum

ov-ká dru ina todk, jako nejnovějšími kriti
kami dra Cbalapného; ten so stal realistickým ka
olřem, odvá?il se sanostatně kritisovati samy reali
stické kritiky a proto jest stíbán záštiplnou inkvisicí
rea'istických mstivých fanatiků. Místo co by na
všoné, dobře uvářené důvody Chalapného odpověděli
mstivci zase vážnými protidůvody, enaží se vylíčiti
Chalopného jako potřeštšnce, jako člověka rozumu
nezdravého, jehož se onytá šílenství. Nikde nelze
nalécti tak slepého papouškování po pohlavácech
jako vreal stické dražší Pr>to dne 3. t, m. také
masarykorské Po:rokoré Listy přispěchaly s touto
troškou bláta:

»Př.d nějakým týdoem vylepe y byly pražské
rolny obrounými plakáty, které oznamovaly a spola
i snárorňovaly ruského obra — Machnowa, kt-rý
měří skoro 3 metry a jehuž kalhoty, jak z fotografií
bylo rjevno, ční daleko nad výšku normálního člo
věka. U nás to neuí raritou prešádnou. Přečtěte -si



několik posledních čísel »Českého Jihu« a ohledáte,
že takových Machnowů chodí po českých nivách
více,nesice právěfysickyabnormálních,alezato
o tím větším a ú jším romprostraněním mozkua

čmkéhoprapůoduvypadá,srí ča hned, přeu s pře
čte-li v "Čes Jihu« statě o »historii« naší strany,
slatě, prolnuté zřejmým záštím a bermoonou nená
vistí kevšemupokrokovému,které píša —pan dr.
Chalopný. Shovívaví a houževnatí čtenáři seznají,
jak vlastně Masaryk je dnes ztracenou existencí a
s jistou dávkou úžasu ahledají, že vlastně osou,

pojem níšpol Aposledníchletech okáčeloý něturní a politický vývoj, je pan Emanuel Cha
lapný, juris doctor a advokát v Táboře, spisovatel,
»pecialista pro stavbu dřevěných lávek a črský my
alitel. — Dobří čtenáři dále jí, že odté doby,
kdyse tento velduchvzdalko velkéškoděvšech
Slovanů politické aktivity, jde to s námi rapidně
dolů! — Naž, zdrávi bylil Kdo Caalupný je, ne
třeba snad ani líčit. Je známo, že při jisté erudici
byl vědy člověkem vnitřně roztříštěným, bez nej
menší schopnosti se soustředit a nalézt nějakou
sebe špatnější metzoda ve své práci. Dovedl vědy
jen rozřeďorat to, na čem už dávno před ním pra
covali lidé, které teď k emrti nenávidí. Aby se
vlastní iniciativou zmocnil nějakého dosud neprozkou
maného thematu, to jste neviděli nikdy. Poslední
jeho knížka o úkolech českého národa nemá nej
menší původní myšlenky a mělčiny jeho myšlení
jsou tu žalostně frappantní. K tomu přistupujei
jeho nervová choroba,«

Masaryk prý vychoval své žáky k věcnému
kritisování! Vizte, jak tedy ta včcná kritika vyhlíží
v Poke. Listech! Jest sbytečno zvlášťuráděti, kolik
zřejmých, vědomých lží jest zde napsáno k p haně
realistického kacíře. Také není potřebí poukazovati,
jak řádky marně snaží se zatajiti veliký realistický
vztek. Právě to pracné, nezdaře.é nucení se do hu
moru prozrazuje zde mnoho.

Leč ještě lepší doklad o tom, že sice musa
rykovci mají kacíře rádi, ale velikou kletbu výhradně
svolávají na kacíře takového, který by se odzážil
routati ss církvi Masarykově! Při spatření takového
smělce opustí realistu všecka rozvaha a — docela i
logika. Pošlapou se základní pravidla normálního
myšlení, jen aby nešťastný kacíř byl zlobným jedo
vatým zubem ustknut.

Dne 20. t. m. Osvěta Lida edělila z Nov.
Bydžova z tábora pokrokářského: »Místní organisace
konaa mimořádnou echůzi dne 13. t. m., v níž po
droben byl kritice pamflet dra Cbalapného »Vznik
české strany pokrok.vó« aoč.tým svědkem a účast
níkem událostí, jež se v brožuře té líčí, uvedena
fakta na pravou míru; osvětlen způsob psaní dra
Cbalupného, provázející události výklady ryz> sub
jekti nými, jež diktovány jsou nezměrnou záští a ne
návistí k vynikajícím osobám strany pokrokové, Ostře
odmítnut tento způsob boje a poukázáno na článek
»Existenční oprávněnost mladočeské strany«, jehož
obsah i forma staví individualitu a charakt:r pisa
telův — dra Chalupného — do náležit:ho avětla.«

Takováto taktika ovšem nerymyká se tucto
vému rámci polemiky realistické. O-šem každému
jest hned nápadno, proč tea očitý svědek neporěděl
hned všecko tiskem Chalupnému do očí v době,
kdy brožara Chalupného straně nejvíce škodila
« kdy sama kářská mládež korporativně
s velikoa netrpčlivostí se tázala rasarykovského
"vrchního štábu, co o kritice Chalapného soudí. Od
„uzoje-li Hajnův orgán paušálně, plochými frazemi,
tentýž orgáo, který r. 1904 podnikl s Chalupným
společné a to nejostřejší tažení p:oti herbenorcům,
nic to ještě neznamená. Jest to však svědectvím, že
realistický s»zásadovýc vůz dovede ihned otočiti,
změniti »přesvědčení«, edná li 83 o zmrskání kacíře.

Ale Osvětě Lidu přihodil se daleko borší
imalér, který dokazuje světle, slouží-li realistická kri
"tka k prohloubení nestranné soudnosti, či zda slou?í
k ubití vědecké svobody, k pohaně osoby neoblíbené.
Nár. Listy uveřejnily totiž 27. t m. tyto řádky :

»Píše se nám: »Vytkli jste realistické »Osvětě
Lidu« noticku, která u příležitosti vydání knihv dra
“Chlupného o Havlíčkovi »Maneseme tvrdila, že dr.
«Chalupný píše své práce »z trucu« a nepřímo vy
zývala »Manos« k boykota proti němu. >Oavěta
hdu< nevědomky spoličkovala touto irsinnací (poda
zřením) sama sebe. Neboť když r. 1908 »Čas« počal

-o spise dra Chalupného Hanlíčeka šiřiti tu:o pověst,
právě »Osvěta Lidu« vystoupila proti takovému po

"foucblému agitorání a napsala o knize dra Cialup
ného doslova: »Piets, kterou chová autor ku svému

předmětu, není porušena ani jakoukoli tendencí po
lemickou, ani vyrovnáváním osobních účtů — celé
dílo pr.dchnuto je skutečnou láskou. Calupný však
neupadl do extrému nepravé lás.y. V této tendenci

"spatřují největší cenu spisu, cenu, kterou musí u
znati i ten nepředpojatý čtenář, který snad nesou
hlas: s tím nebo oním bledekem jednotlivé stati.«
»Oavěts Lidu« tedy od června 1908 do června 1911

„prodělela stejný račí »pokrok« jako celá strana re
-„alistická— pckrok v norzdělanosti, strannické ome
„senosti a nevračivosti.«

A jak byl zod dotaz kové stu
-dentské organisace? © Mladočeský Jih při. esl
minulý týden tuto zprávu:

»Světým úkatem narmli jame minule před
"volební případ realistické organisace studentské a

její žádost k výkonnémuvýboru strany z1vysvětlení
inkriminací, vsnesených drem Obalopným na staré
pány. Nedělní »Čas«, jeně zapsal oslou předvolební
naši kampaň,věnovalnámza tolokálku, vníž pro
zrazuje, že výkonný výbor realistické strany odpo
věděl studentům, že vysvětlení až po volbách
a ře studenti se tím zatím uepokojili. Nuže,je po
volbách a tudíž je na pp. dru Masarykovi, dru
Krouském, Buzkovi atd., aby odpověď dali a nevy
kličkovali se na studentské organizacirealistické, aby
pak k odpovědi zaujala čestné stanovisko. Ničeh>
víc není třeba. Po tom ale, co v neděli ve své lo
káloe »Čas< napověděl, že všecko naše napovídání

může pro nás »skončit jen nepřijemně«, jame opravdu
velmi zvědaví, jak se ten čestný případ ist cké
mládeže rozvine dál a jak skončí.«

A jak byla ukojena zvědavost mladočechů a
studentstva? Čas uveřejnil dne 23. t. m. noticku,
v níž praví, že mladá generace žádného vysvětlení
řečených zpráv nežádá, poněvadě výrokům dra Oba
lupného nepřikládá víry.

Tedy ostrá fotografie samostatně myslících!
V brošuře Chalnpného jednalo se o podrobných, ú
šasných cifrá:b, což se nedá oddisputovati pouhou
foskulí nebo nějakým odchy:ným filosofickým hle
diskem. Cfry jsou drtivé a zvláště tam, kdeee jedná
o veliké dluhy. Stačilo tedy proti číslicím vésti
prostě zase číslice. Nestalo se. Jak často masarykovci
volali do boje proti slepé víře, zdůrazňujíce potřebu
samostatného uvažování,přesvědčení| Ale když Cha

topný napsal o 47.000 K dluhů, o 250.000 dluhůatd., mladé gecerací stačí proti tomu všemu víra
v Masaryka. A tato víra uzdravila všechy rozpaky.
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Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
k nahlédnutí. (Zvláště vsor látky »Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
První český zastlatelský sdvod ©soukenného sboží
2. gal. r. 1876. 28

Invalidní a starobní pojištění na dloubou
dobu zmařeno. Stalo se tak vinou sobeckého
semity dra Stránského. Brněnský Hlas o tom
dne 21. července napsal: „V pozdní noční chvíli
zjistili jsme ze zprár, jež došly z telegrafaf
kanceláře, že viastně celá akce o lidové starobní
a invalidní pojišťování je — zmařena. A to proto,
že bodré voličstvo uznaro včera za vhodno
všecky, kdož se opravdu o tuto záležitost zají
mali a v otázce starobního pojištění pracovali
— s politického jevištš odklidit. V užších vol
bách, dle dnešních zkušeností, snad jen malé
procento smí býti zvoleno z lidí vážných. Chá
peme tu „Moravu do oposice“, která jinak řá
dného člověka Marka, vybýbkáře, zvolí do par
lamentu proti dru Žáčkovi, ale nechápeme, že
lid neví, kdo se o jeho starobní a invalidní za
opatření staral. Lidé, kteří všecku svou energii,
svůj volhý čas, své doby oddechu věnovali to
muto prvnímu sociálnímu požadavku — v bu
doucí sněmovně nebudou. Nebudou tam mužové,
kteří všecky práce ve výboře pojišťovacím vedli,
kteří hlavní referáty vypracovali, zkrátka vče
rejší užší volby znamenají — zabití sociálního
pojišťování, o něž se tolik lid zajímal, a jež
mohlo lidu tolik dobrého přinést. Peníze, jež
židovsko-zednářské lože daly k disposici vůdcům
„protiklerikálního boje“, zmohly více, než o
otivá dvouletá práce předních pracovníků o za
opatření výrobních vrstev na stáří. Propadli
totiž hlavní referenti v sociálním pojištění. Pro
padli totiž dr. Drexel, propadl doc. Šrámek, pro
padl sociální demokrat Eldersch — a kdo je
nydí nahradí? Pokorný, který suší čekanku,
sotva! Celá práce soc. pojišťovacího výboru je
zkažena. Noví lidé budou neznalí a nejsou také
schopni věo tak dalekosáhlou řešiti. Nečiníme
výčitek. Jistí lidé uzavřeli obchod — a lidu se
to Jíbilo. Nám nezbývá, než snažiti se o to, aby
00 již dojednáno bylo, zůstalo. Ale podlehl-li již
lid židovským svodům, kdo ručí rám za to, že
noví lidé budou míti totéž pochopení pro po
třeby lidu? Je snadno zvoliti lidi, kteří i pro
tuláctví byli trestáni, ale těžší už je žádat od
takových „politiků“ smysl pro potřeby lidu. Lože
zednářské byly vždy proti soc. pojištění lido
vému. Lid se dal při volbách svésti. Ale na
koho bude, až vyjde na prázdno, naříkat? Zase
na „klerikály“ ? Snad „Lid. Noviny“ to svedou.
Ale poctiví lidé se hrozí, jak rozhodl lid o svém
kardinálním požadavku — o sociálním pojištění.
To je dnes skoro ztraceno! A vinu mají jen a
jen voličové. O darebácích, kteří lid svedli, přece
nebudeme mluviti. Lid má rozum vždy a měl
ho tedy míti i tentokráte. Voliti liberála přece
vždy znamenalo plésti na sebe bič. To lid také
ví. Náš moravský lid musí tedy žádati od dra
Stránského, aby on převzal roli, kterou odejmul
za cizí pomoo pracovníkům pro lidové pojištění.

Dr. Stránský byl vždy lechtivý do práce. Tento
kráte ať se zapřáhne! On prý všemu rozumí —
ať tedy dělá. Jinak bude nejen politickým nýbrž
i sociálním škůdcem lidu. Národní věc prodal
— ale starobní zaopatření prodat nesmí! To by
snad lid na Moravě nesnesl. — Tak je to, když
se volí dle komanda dra Stránského! Každý na
Moravě ví, co je Stránský. A našli se přece lidé,
kteří ho poslechli. My za nio nemůžeme odpo
vídati. Učiníme, co bude možné, ale za osud
sociálních potřeb lidu bude zodpovědna klika:
Stránský, Staněk, Vaněk. My pomůžeme, pokud
bude možná v našich silách. — Ale komandanti
ponesou zodpovědnost.“
DOOROO00000000000000 000000

ZÁLOZNA V HRADCI KRÁLOVÉ :ZÚROKUJE VKLADY

| + apůl proo, :0000DSSP00000000000000088

Hospodářská hlídka.
Mohamedáni se stěhují z Bosny. Ze Sarajeva se 0

znamuje, že vystěhovalců mohamedánských z Bosny
den ze dne přibývá. Zvláště z okresů Banjaluka a Bi
hač, z nichž pouze během tohoto měsíce vystěhovalo
se siž přes 300 rodin do Malé Asie, jest jich innoho. V
celku vystěhovalo se v červnu t. r. z Bosny 1134 osob.

Pojišťovací monopol zavádí se v Italii a cizozemské
spolecnosti nebudou k provozování pojišťovacích ob
chodů připuštěny, Z té přičiny podali diplomačtí zástup
ci několika států v Římě zahraničnímu ministru náro
ky na odškodnění společnosti, které budou musit ihned
Do zavedení monopolu zastavit svou činnost v Italii. Ra
kouské pojišťovny budou velmi poskozeny.

Úřad cenový. Pro další stopování cen různých po
travin a tedy i zjišťování stupně a příčin drahoty, usta
vuje sc u nás, když nic jiného, aspoň nový zvláštní ú
řad. Je to myšlenka a návrh obchodních komor (ko
úmory liberecké), ke které však se kloní i ministerstvo
obchodu a orby. Tyto dni konána ve Vídní porada o
návriu tom. Že právě z obchodních kruhů vychází ná
vrh. je význačné! Obchodníci nechtějí, aby na nich Ipě
lo podezření, že oni jsou to, kteří všecko zdražují. Ale
kdyby se vůbec nestranně otázka ta stopovala, a ani na
agrárníky, ani na obchodníky vina bezdůvodně nehá
zela, byl by v tom již značný pokrok k ozdravění po
měrů drahotních.

O vyspělosti dánského zemědělství můžeme si uči
niti představu, stopujeme-li číslice jeho vývozu za hra
nice. Z veškerého vývozu dánského zabírají zemědělské
výrobky čtyři pětiny. Roku 1910 posláno na cizí trhy
400 milionů vajec, z nichž jen asi 10 milionů kusů nešlo
do Anglie. Másla prodáno do ciziny 8 mil. kg. Dopravuje
se v soudcích; jen 2'/s mil. kg. bylo odesláno v plecho
vicich. Ovšem koupí Dánsko značné množství inásla
z Ruska, které pak zpracované a dánskými značkami
ověřené do obchodu přichází. | máslo jde skoro ve
směs do Anglie. Jen dvě třetiny mil. kg. zakoupilo
roku 1910 Německo a tolikéž i naše říše. — Másla v
plechovicích používá se buď na lodích, nebo plaví se
za moře. Utěšeně stoupá vývbz smetany do Německa.
Roku 1910 činil 16 mil. kg. Nejinak má se věc se sý
reni a kaseinem. Tohoto používá se k přípravě barev
a nového druhu cellulosy. Německo vyvezlo roku 1910
z Dánska na půl milionu kg. kaseinu. Dle úsudků bel
gických odborníků není spojeno s prospěchem vyvá
žeti kasein; dle zkušeností belgických mlékáren je na
opak lépe a výnosnější, když se mléko doma skrmí.
Mimo jmenované výrobky vyváží se z Dánska velmi
mnoho vepřového masa a slaniny. Vývoz čerstvého, u
zeného neb nasoleného masa vepřového obnášel roku
1910 asi 96.5 mil. kg. Zmínky zaslouží též stoupající
prodej volského masa za hranice. Roku 1910 dosáhl vý
še 16'/2 mil. kg. Tři čtvrtiny z tohoto spotřebovalo Ně
mecko, zbytek Anglie, Norvéžsko a Švýcarsko. Také
živého dobytka, jehož vývoz obnášel 140.000kusů, ode
šla valná většina do Německa, Rusko zakoupilo roku
1910 v Dánsku 700 plemenných býků. Příslovečnou sta
la se u jiných národů přičinlivost dánských rolníků. A
může býti Dánsko hrdé na svého rolníka; neboť co zna
mená mezi ostatními státy, to děkuje jen jeho práci.
Kéž bychom totéž mohli říci o našem rolníkovi!

Vsi úvěrníspolečnost,zapsané společenstvo e ručením obmezeným
w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::
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Rudozelený kompromis volební.

Celá upřímná národní společnost žasne nad
tím, v jakých rczměrech a jakým způsobem pro
vedena pod patronátem semity dra Stránského
volení ob.hodní smlouva o mandáty. K zá
chraně mandátu semity, který by se vlastními
Bilami nijak neudržel, rázem zapomennto na
třídní zájmy u stran stavovských. Jen aby byli
připraveni katolíci o mandáty, jež jim plným
právem náležely!

Leč již nyní před zasedáním říšské rady
sami vynikající stcupenci stran na kompromisu
súčastněných lomí rukama a hlasitě reptají.
Nár. Listy dne 27. června otiskly tento dopis
z Telče:

„Teď po vo'bách objevuje se teprve v celé
naholě moravský kartel lidovo-agrárně-sociali
stický. Již v reděli ráno, kdy přijel společně
posl. Staněk («grárník) se svými korteši a svým
socialistickým protikandidátem, věděli jsme, že
kandidatura Kolouškova v našem městě po výtce
agrárním je ohrožena, že zdejší agrárníci půjdou
proti lidovému pokrokáři se sociálními demo
kraty i když Národní rada doporučovala voliti
prof. Kolouška. Je ziištěno a přiznáno veřejně
dne 20. t. m. v hotelu „U černého oria“ od
kortešů agrárních, že poslanec Staněk vyzval
své stoupence ve městě, aby neagitovali pro Ko
louška a hleděli prosadit soc. demokrata, jelikož
by ho prý jinak socislisté na venkově nevolili.
A předáci agrární, již nedávno spolu se zdejší
pseudo-inteligencí pomocí úžasného terrorismu
opanovali městské zastupitelstvo, vyzvání upo
slechli a ač radnice se podepsala na provolání
Kolouškovo, odevzdávali zrádně své hlasy scc.
demokratu. Prof. Koloušek stal se tak obětí pro
mandát posl. Staňka a účel moravského kartelu
vynikl i tímto případem nad slunce jasněji. [nu
Staněk: Napřed on a pak nikdo.“

V soc. demokratické revui „Akademii“ zvo
lený soc. dem. poslanec Fr. Modráček napsal o
neúspěchu „protiklerikálního“ boje:

„Neúspěch spočívá v tom, že vliv klerika
lismu v massách vcličstva nebyl de facto osla
ben, nýbrž vzrostl. Ztráta několika mandátů
nikdy nevyváží fakt, že klerikalismu přibyly ti
síce hlasů za současné stagnace hlasů sociálně
demokratických. Jest na místě obava, že právě
koncentrovaným bojem, proti klerikalismu insce
novaným, vyburcován bude k intensivnější Šin
nosti, která snad povede k jeho dalšímu roz
machu a poškození soc. demokracie. Nelze pře
hlížeti, že moravský venkov zatím nerudne,
nýbrž černá se stále a víc a více zelená. No
vých vzpruh může obdržeti moravský klerika
lism probouzející se náladou proti soc. demo
kracii v kruzích měšťáckých a agrárních, které
jí neodpustí mandáty při volbách získané, spadlé
jí takřka do klína. Tím byly by pokrokové na
děje, kladené do protiklerikální akce těchto voleb,
vážně paralysovány...

I v tom spočívá pro nás nevýhoda, že pod
porovali a posílili jsme agrarism právě v dobách,
kdy bojujeme proti drahotě životních potřeb a
připravujeme se k parlamentním zápasům proti
celnímu tarifu. Bude dosti nesnadno vysvětlo
vati dělnictvu, proč spojovaii jsme se ve volbách
s agrárníky, když co nevidět utkáme se s nimi
v prudkých srážkách v otázkách materielní exi
stence pracujícího lidu.“

Dále kreslí Modráček tuto podobiznu dra
Stránského:

„Nevím, zda také zůstane bez vážnějších
následků v našich organisacích moravských
odvolání dosti nadějné kandidatury soudruha
Komprdy ve prospěch Stránského, který zítra
snad již spojí se proti nám s klerikály a jehož
„přátelství“ k sociální demokracii jest známo.

Slevem nemohu se zbostiti pocitu, že v po
měrech moravských, kde dělnická třída méně
jest politicky upevněna nežli v Čechách a kde
má naše strana co činiti s centralistickou secessí,
již přemoci lze toliko pevnou a zásadní socí
alistickou politikou, že za takových poměrů
bylo by správnější nepouštěti se do politických
kombinací tobo druhu, jaké se staly, a spoléhati
se jedině na vlastní síly a na nich budovati.
Není ostatně ani naším úkolem, abychom pomá
hali vybojovávati boj stranám měšťáckým a
agrárním, jehož rozhodnutí vede, jak jsem na
značil, neodvratně k odkopnutí sociální demo
kracie a k třídní koalici proti ní.“

Modráček může kje jist, že již podruhékatolíci nikdy se nebudou smlouvati s politio
kými handlíři druhu Stránského. Společnost
sobců a čachrářů má se vymýtiti z politického
vedení, at tito lidé ohtějí své kšefty provozo
vati pod vlajkou rudou či zelenou či červeno
bílou. Proto také našinci tím, že vystoupili
v užších volbách proti některým agrárníkům,
ozvali se proti sobectví, nepootivosti, proti zdemo
ralisování politického života, Vystoupivše proti

vzájemně se pojišťující společnosti sobeckých
a kramařících chamtivců, neřekli, že se jim pro
gram soc. demokratický lépe líbí než agrární.
Ten boj neplatil samé straně, ale těm vypočíta
vým jednotlivcům, kteří si zfizovali pašalíky
v tom táboře, kde shlukem okolností pro kšeft
jejich byly nejpříznivější vyhlídky. Vždyť přece
sama strana agrároí měla se zbaviti takových
šplbavců, kteří měli při volbách na zřeteli samy
sebe a kteří na účet trpělivého a důvěřivého
voličstva umlouvali mandátové kš:fty. Tací
velikáši jistě straně agrární neprospějí; chtějí-li
vůdcové něco pro stranu učiniti, musí se obě
tovati a nikoli hnáti před sebou celou armádu
do hrozného, vysilujícího boje k uchránění vlast
ních sobělibých osobiček. A že zvláště dr.
Stránský pracoval kompromisem výhradně pra
sebe, to může popírati pouze tisk požidovštělý.

Semita Stránský za pomoci jiných semitů
ohání se nyní vším, co mu do rukou přijde.
Tu vyskakuje, tam zas vpadá do týla, tu zase
hledí pod rukou uklouznout. Bývalý stoupenec
Stránského (čachrářstvím Stránského odstavený
poslanec) Josef Špaček ohradil se dne 2. čer
vence proti bezcharakternímu blátu, které mu
stříkl na kabát orgán Stránského Lidové Noviny.
Stránský lže tam, že oposičník Špaček rozešel
se se záložnou a proto prý zanevřel i na Strán
ského. Semita lže dále, že má na něho Špaček
vroubek i proto, že nedovedl jakémusi příbuz
nému jeho zaopatříti místo u Schwarzenberga.
Lže o Špačkovi, že anonymně psal proti němu
dávno v Nár. Listech. Tyto lži Špaček rázně
vyvrací nyní veřejným a podeps:ným dopisem
2, t. m. v Nár. Listech. Dokládá:

„A dále se Vám přiznám, p. dre. Stránský,
že jsem nezanovřel na Vás k vůli svému po
měru k místní záložně, ale že jsem na Vás jako
politika a předsedu strany zanevřel z té pří
činy, že jste před několika lety, když za Vašeho
předsednictví ve výk. výboru strany bylo jedno
myslně usneseno, že se má jednat s akčním
výborem strany svobodomyslné o vstup lidové
čtyrky do českého klubu na radě říšské, z něhož
jste ji lehkomyslně vyvedl, způsobil sám nebo
jste připustil a strpěl, že v „Lid. Novinách“
bylo us esení zfalšováno ve smyslu úplně opač
ném, že jste se o jeho opravení, ani jako. před
seda strany ani jako slušný majitel listu nepo
staral a že jste správné usnesení nevykonal. —
Nejen já, ale i druzí viděli v tom zřejmý poli
tický podvod a nelze se divit, že každého člo
věka, dopustivšího se jednou podvodu, mám za
schopna podvodů dalších, a nevážím si ho, a že
od té doby jsem si přál, aby v čele strany stál
muž, požívající plné důvěry a člověk, který by
podobných úžasností nebyl schopen.“

A samy „Nár. Listy“ odpovídají k vlastní
obraně na obvinění Stránského: „Dokud nedo
káže dr. Stránský anebo pisatel bídáctví o pro
dejnosti redakce „Nár. Listů“ opak, je sprostým
na cti utrhačem. Dr. Stránský na místě, aby
jmenoval, kdo z „Národních Listů“ aco obdržel
za svůj způsob psaní, napsal řadu vět výkrut
ných a všelijakých, jenom nic, coby se jen vzdá
leně podobalo důkazu, jejž dr Stránský povinen
jest o svém tvrzení podati. Pan dr. Stránský
tedy zůstává sprostým na cti utrhačem. Píše-li
pak dále, že redakca „N. L.“ prodejem listu u
trpěla ztrátu cti, napsal jen novou podlost. Mezi
čestnými žurnalisty českými jest dr. Stránský
tolik jako malomocný mezi zdravými.“

Přerovské neklerikální „Národní Noviny“
ostře odsoudily mandátový handl Stránského a
poznamenaly: „Dá to mnoho práce, než napraví
se, co dr. Stránský a vůdci lidovo-pokrokové
strany svým nemravným 4 nepřirozeným karte
lem svedli. Ale bude to práce záslužná. Nejza
slouženější pak bude snaha o odstranění dra
Stranského z politického vůdcovství... Zdá se,
že volba Marka a Bechyně vyvolala u rozvážných
voličů podnět k nové práci, čili ku obrození
strany. Poslední hanebný čachr Stránského při
vodil tedy obrození, což my z důvodů národních
a morálních vítáme. Jest již na čase vymaniti
se z rukou různých dobrodruhů, kteří dnes
českou Moravu sdiskreditovali a kteří sledují
jen účely sobecké, egoistioké.“

Olomoucké agrární Selské Listy nyní se
probraly z omámení. Vidí, proč přes utvořený
kartel propadl agrárník Vaca proti našemu Na
vrátilovi a Sáblík proti Šamalíkovi. Obviňují
přímo propadlého poslance Reichstůdtra, že za
vinil zvolení našince proti agrárníkovi. Napsaly:
„Posl. Reichstidter ztratil 13. června poslaneckou
živnost, a čerta mu již záleželo, kdo bude jeho
nástupcem. Taková je jeho pokrokovost a jeho
tábora .. . A vedení strany lidovo-pokrokové—
také, jak by se nechumelilo — ani nemuká,
aby vysvětliloa odsoudilo tuto ostudu.“

ato však nenávistní agrární stoupenci Va
oovi odemstívají se za pád Vacův na Prostějovsku,
jak mohou. Dříve sice hlásali, že náboženství

do politiky nepatří; ale nyní z politické msty
v některých farnostech na Olomoucku hleděli
poškoditi božítělové průvody a slavnosti. V Ur
čicích zchladili si žáhu tím, že odepřeli příspěvky
na sirotčinec.

Nár. soc. orgán pražský napsal: „Němečtí
sociální demokraté nemají, proč by zatajovali
pravou cenu díla dra. Stránského aspoň pokud
jde o „protiklerikalism“ a pohnutky dra. Strán
ského Oslabení klerikalismu bylo tu — jak
z „Arbsiter-Zeitungu“ plyne — vlastně jen zá
minkou. O skutečné oslabení jeho se dr. Stránský
nepřičinil ani v nejmenším. Na to by bylo třeba
organisační práce na celé Moravě. A právě
s touto organisační prací vypadá to hodně
bledě — jak u agrárníků tak u lidovců. Vzrůst
klerikálních hlasů je tu veliký — tak veliký,
že do budoucna hrozí právě následkem paktu,
jenž měl zatušovati nedostatek skutečné práce,
ještě větší nebezpečí než bylo dosud. P. Šrámek
bude jako organisátor nebezpečnější, než byl
jako poslanec. Nenapadá nám hájiti snad, že
měl raději býti zvolen Ale nebylo třeba postupu
tak dryáčnického, na jaký právě hlavní tři tvůr
cové moravské volební dohody jsou zvyklí. Orga
nisační práce protiklerikální čeká teprve na pro
vedení. Že ji neprovede dr. Stránský, je naprosto
jisto. A neprovede ji více ani jeho strana.“

K dovršení mandátové maškarády agrár.
poslanec Tom. Mlčoch děkuje dne 1. července
v rudé „Rovnosti“ soc. demokratům: „Stateč
ným soudrahům 14. volební skupiny venkovské!
Konám svou povinnost, když Vám, milí dělničtí
voliči.. . vyslovím svůj nejvřelejší dík za ode
vzdané blasy, jimiž umožnili jste vítězství mé
oproti klerikálnímu šlechtici br. Thunovi. Drželi
jste se chrabře, stateční bojovníci za pravdu
a pokrok... S družným pozdravem Tomáš
Mlčoch.. .“ Zkrátka soc. demokraté jsou tak
hodní, milí, osvícení, že jest s podivem, proč ta
agrární strana se organisuje zvlášť,mimo stranu
rudou. Co řeknou těm komplimentům rolníci,
jest ovšem zcela jiná otázka.

Děkuje-li Mlčoch „statečným soudrahům“
a „s družným pozdravem“, pak se jistě příliš
nehněvá na úporný boj soc. demokratů proti
rolnictvu.

Tyto paběrky uvádíme proto, aby veřejnost
viděla, kam zavádí národ politika židovská. 2.Jest
potřebí dobře si zapamatovati, jak ti agrárníci,
kteří nespravedlivě obviňovali naši stranu ze
zanedbávání zájmů rolnických, spojili se bez
rozpaků s velikými škůdci rolnictva slavnostně
a veřejně k poražení katolických rolníků. 3. Jest
velice výmluvno, jak v Čechách i na Moravě
tisk židům oddaně sloužící hájí dra. Stránského
a jeho kohortu všemožným způsobem, sofistikou,
překrucováním a pod. A přece každý nahlédne
snadno, jak kartel Stránského byl a jest národu
škodlivý.

Co se dělo na Moravě ve velkém, to pro
váděno v Čechách způsobem méně sice okáza
lým, ale za to vydatným. Úskočná taktika agrár
nická jevila se zvláště v tom, že v čase, kdy
na UChotěbořsku volali agrárníci své čety na
pomoc soc. demokratovi, hned vedle na Čáslav
sku zase vyzývali katolíky do boje proti „soc.
dem. atheistům“. A že toto úžasné kramaření
s ideami bylo včas od katolíků prohlédnuto,
nyní agrárníci ulevují svému hněvu nejrůznějším
způsobem. Dle toho všeho patrno, jak jest nutno
zreformovati všeob. volební právo, aby přestal
tak nízký, kramářský bandl v příčině mandátů,
jaký jsme viděli v užších volbách
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Řostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici.
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Kulturní jiskry.
Bnášelivost ke katolíkům ve státě

mesklerikalisovaném. Jsme svědky,comusí
všecko zkusit katolík pro své přesvědčení v „zkle
rikalisovaném“ Rakousku. I ti lidé, kteří přímo

řísahou se zavazují pomáhati knězi ve škole a
inde utvrzovati ducha náboženského, přímo ší

leně řádí proti svobodě a volnému rozvoji ná



boženské společnosti katolické. Když kněží uží
vají svého vlivu jako státní občané, aby ve ve
řejném životě obhájili zásady křesťanské, je to
dle pokrokářů zneužívání náboženství k účelům
politickým, klerikalismus. Jak však nazvati, když
učitelé fedrují, seč jsou, štvavou pokrokovost,
jak jí rozumi „Volná Myšlenka“ ? Ve „Školském
Obzoru“ čteme, jak učitelé mají se po volbách
zachovati: „Učitelstvo ani po těchto volbách,
které skončily porážkou strany klerikální, nesmí
skládati ruce v klín. Musí uvažovati o tom, že
kandidáti klerikální docílili i při těohto volbách
menšin velice slušných, a že tedy klerikální
pracovaíci mají za sebou oelou armádu lidí ne
vvědomělých (?), kteří stále ještě věří báchor
kám (??) o ohrožené víře a kteří na povel fa
rářů a kaplanů jdou se stranou klerikální. —
I tyto dosud neuvědomělé lidi musíme získati
pro myšlenku pokroku i těmto neuvědomělým
lidem musíme otevříti oči, aby poznali celou tu
hanebnou (') hru, kterou s nimi strana kleri
kální provádí. Učitelstvo musí tedy i nadále
vytrvale pracovati mezi lidem naším na veukově,
ono musí mafiti zpátečnické snahy far a klestiti
i dále cestu pokroku a svobodě. Práce naše
musí býti tím úsilovnější, abychom i poslední
zbytky klerikalismu u nás odstranili.“

Tedy podle pokrokářské logiky jest to ha
nebnou hrou, zůstane-li kněz přesvědčení svému
důsledným i ve veřejném životě; jest to ha
nebnou hrou, dokazuje-li kněz, že jeho kázaní
není pouhou formalitou, za jakou považují po
krokářští učitelé svou přísahu. Kněz dokazuje
důelednost tím, že veřejně před lidem hájí to,
čemu učí ve škole a v kostele. A tak k veřej
nému obbájení svých ideálů, k obraně zbožných
věřících má zrovna tolik práva jako socialista
k hájení zásad rudých. Ale učitelský časopis
mluví o hanebné hře. Kněz obojetný ovšem má
od takých pokrokářů úplně pokoj; naopak jest
někdy i chválen, ať už třebas nečiní pro dobro
lidu ničeho. Takové jsou poměry u nás. Pře
svědčení každého anarchisty a socialisty se re
spektuje, v Praze volně mohou nadávati na
katolíky pozvaní cizáčtí židé volnomyšlenkářští
z Vídně. Katolíkovi však se upírá v národě i
takové právo, jaké pokrokáři zcela ochotně po
přávají německým židům.

Zato jinak v neklerikálních Spojených Stá
tech severoamerických. Halletsviliský „Nový
Domov“ píše: „V úterý, dne 13. června konalo
se v Baltimore zajímavé shromáždění. Účastnilo
se ho 15 tisíc osob. Přítomni byli president Taft,
místopresident ©Sherman, Roosevelt, nejvyšší
soudce White, senátor Root, mluvčí kongresu
Clark, Cannon, bývalý mluvčí kongresu a gu
verner státu Marylandu a j. Všichni tito sešli
se, aby poctili kardinála Gibbonse, jenž slavil
2bleté jubileum povýšení za kardinála a zlaté
jubileum kněžství. Událost ona je první v dě
jinách Ameriky. Nikdy žádné csobě neprojevili
nejznamenitější mužové republiky takovou sr
dečnou úctu, jako stalo se toho dne. Tím vzdána
úcta nejen goniálnímu kardinálu James Gibbon
sovi, ale celé katolické církvi a katolíkům ve
Spojených státech zvlášť. Všichni oni znamenití
mužové republiky,. nekatolíci, spravedlivě při
znali veliké zásluhy katolické církve o pokrok
této republiky. — Kardinál Gibbons narodil se
23. července 1842v Baltimore. Stud. v Irsku a
působí od vysvěcení v Americe. Jest drubým
kardinálem v Americe. V Čechách však přímo
srší volnomyšlenkářské kletby proti katolicky
křtěným starostům, kteří se odvažují přivítati
katolického biskupa, spěchajícího obětavě ke
katolickému lidu.

Co jsou te „Osvětovésvazy“© Jedna
z masek, pod kterou se skrývá svobodné zed.
nářstvo. Na kongressu svazu v r. 1885 doznal
zednáť J. Masset: „Dříve jsme tvrdili, že Svaz
neobírá se otázkami politiky a náboženství.
Dnes je tomu jinak. Dnes nutno rozhodně při
znati, že Svaz jest institucí zednářskou.“ —
Zednář Lecocgue na valné hromadě Velikého
Východu Francie, zednáťskéhoto sdružení „Grand
Orient“, v roce 1900 pravil: „Nesmíme zapomí
nati, že raku v ruce se zednářstvím pracuje
jeho syn — „Osvětový Svaz“. — Zednářství pak
jest mezinárodní spolek, v jehož čele stojí nej
více židé a jehož účelem jest úplně zničiti kato
lickou církev, jakož i ty státy, které poskytují
církvi aspoň nějakou ochranu. Tak pracovalo
zednářství již ve Francii před velkou revolucí,
tak působilo i v poslední době k vydání proti
otrkevních zákonů francouzských, rozvířilo ná
siloickou revoluci portugalskou, podkopává půdu
panující rodině španělské, italské a Yoztahuje
se vždy více i v Rakousku. V Uhrách pracuje
zcela svobodně a derušehě, jedině w naší polo
vině říše nemá dosud státního povolení. Za to
tím více působí tajně. Jiné úlohy zednářstva
obstarává „Volná Myšlenka“, v níž zastoupeny
jsou nejvíce stavy učitelský, profesorský a úřed
nický. A aby i ostatní vrstvy byly vtaženy do

potokem boje,byl i do naší vlasti zavlen „Osvětový svaz“, jehožto úkolem jest, pro
vésti nenápadným způsobem odcizení křesťan
ského lidu od církve pod rouškou „osvěty“.

Jabilejní XXV. eyriliský sjezd po
řádá královéhradecká diecésní jednota oyrillská
a kntnoborsaý sbor chrámový dne 17., 18 a 19.
července v starosiavném král. hor. městě Kutné
Hoře. Podrobný program otištěn v č. 6. „Uyrilla“.
Nejd. konsistoří krá:ovéhradeckou jest svoleno,
aby se dostalo ředitelům kůrů příspěvku 10 K,
kde jest zádušní jmění dostatečné.

Nelze dosti odporučovati nastávající ogrill
ský sjezd. Takové sjezdy staly se výbornou
paedagogickou školou, zvýšily vždy zájem o
zdravý směr hudby posvátné, rozptýlily mnoho
předsudkův a nedorozumění. Na sjezdu budou

řítomní poučení od předních našich odborníků.
ísla k produkcím vybrána jsou velice pečlivě.

Kéž záslužná snaha ústředního orgánu „Cyrilla“
jest korunována značnou účastí uměleckých
horlivců v Kutné Hořo!

Objevemé staré pohanské město.
Z Tiflisu bylo dne 2. července sděleno: Ve vzdá
lenosti 300 verst od Karsu byly nalezeny stopy
velikého města s opevněním z doby pohanské
a nalezeny obrazy bůžků v podobě zvířat.

Hudební departement při místodrži
telství v Praze byl uskutečněn. K žádosti mno
bých byly sloučeny všechny záležitosti z obora
hudby v dosavadním referátu hudebním a refe
rát byl povýšen na samostatné oddělení s právem
přímo jednati s ministerstvem a stranami, které
se obracejí v hudebních záležitostech na místo
držitelství.

Národní divadio zadáno by!o zemským
výborem na dalších šest let (po r. 1912) dosa
vadní společnosti a pp. Schmoranz a Kovařovic
ve svých úřadech i na dále potvrzeni. Do pod
mínek vloženo znovu zřízení místa dramaturga.
Pan Kvapil, jak známo, stal se vrchním režisé
rem činohry.

Koncem útrap vystěhovalců do A
meriky lze nazvati zasažení do této u nás až
dosud bohužel velmi zanedbávané — otázky vy
stěhovaiecké akciovou bankou,Bohemia“ vPraze.
Naši vystěhovalci vydáni byli po celou dobu
české emigrace na pospas různým individuím,
počínaje nesvědomitými agenty, cizozemskými
přeplavními kancelářemi a j. a konče podvod
nými bankéři v Americe, kteří oběti své bez
milosti vyssávali, neohlížejíce se na další jejich
osud. Těžce pociťované poměry tyto pliměly nej
čelnější peněžní ústav český: Ustřední banku
českých spořitelen v Praze, založiti akciovou
banku „Bohemia“, která vytkla za úkol věno
rati náležitou pozornost otázce vystěhovalecké
a hlavně hájiti zájmy rakouských, zejména slo
vanských vystěhovalců. Již z prvého roku pů
sobn -sti banky „Bohemia“ lze seznati, že tato
postupuje jistým krokem k vytčenému cíli. Mezi
jiným na prvém místě dlužno uvésti založení
první české státní banky v Americe: Bank of
Europe v N-w Yorku, která podléhajíc přísnému
státnímu dozoru, těší se nejen plné důvěře ta
mějších krajanů, ale i přízni se strany státní
správy, kterou tato již vícekráte dala na jevo.
Letošního roku získala „Bohbemia“, akciová
banka v Praze, koncesi pro cestovní kancelář a
to v nejširším rozsahu. Tím přiblížila se vytče
nému cíli co nejvíce, jak dokazuje právě vydaná
brožurka, svědomitě to sestavený rádce pro
všechny, kteří pomýšlejí na cestu do Ameriky.
Zmíněná brožurka není pouhým reklamním ma
teriálem, nýbrž odborným spiskem, jímž bylo
dlouho pociťované potřebě dokonalým způsobem
vyhověno Ku přání zašle ji každému interesentu
zdarma cestovní oddělení při „Bobemia“, akci
ové bance v Praze, Příkopy č. 14, kde lze obdr
žeti veškery pokyny a vysvětlení pro cestu do
Ameriky, jakož i lístky přeplavní a železniční
v Evropě i v Americe.

Rakonsko před kulteroím bojem.
Dříve než jsme se nadáli, stojíme v Rakousku
před neodvratným kulturním bojem. Vůdcové
pokrokových stran a sociální demokracie mosili
by nebýt židy, aby dali si ujít tak vhodnou
příležitost k rychlému zahájení boje proti kato
kům, jaká se jim nyní naskytla po volbách
Proto je nutně třeba nové přehlídky našich řad,
je nutno semknout se pevněji ve spořádaný a
jednou velkou myšlenkou nadšený šik, máme-li
následující boj obstát čestně a vítězně. A proto
sejdeme se v tisících ve dnech 12—15. srpna
v Olomouci, abychom manifestovali pro zacho
vání a další rozkvět křesťanské kultory v čes
kém národě pro svobodu a práva katolické
ofrkve v Rakousko. Nejlepší naši řačníci roz
vinou“ na šestém všeobecném sjezdu katolíků
česko-slovanských v četných přednáškách thema
„národ český a ofrkev katolická“, aby rozptýlili
četné předsudky a nadchli účastníky k věrrosti
k praporu cyrillomethodějskému. Připravujte a
ohystejte se na VL všeobecný sjezd katolíků
českoslovanských do Olomouce ve dnech 12—
16. srpna.

Mtarobylé léčení komí. (Z rukopisu
z r. 1604) Naradovací suby. Toto pilně zna
menej, že jiný jest zub vlčí a jiný radovatý.
Mnozí kováři toho neznají a rozeznati toho ne
umějí. Vlčí zub sedí přede všemi jinými na
bořejší čelisti, malý, vostrý, ten poznáš pratem,

rozvundaje koni roubem Čelisti, někdy jest na
jedné straně a někdy na obou, a ten někdy
dokud jest mladý, vyvážíš prstem, ale když

jest starý, musíši železem sraziti, neb dokudjej kůň má, nemůž tlustý býti — Aby se khdň
wdidel držal a je hrysl, namaž je medem a při
vykneť jim. — Proti čereům ma hřbetě. Sluší
věděti, že trojí jest ten červ: jeden bílý, druhý
s černou hlavou, třetí tenký jako vlas, a ten
jest nejhorší, takto pak jej umoříš: Vezmi moč
anebo čistou vodu a vlož v to trusu kuřicího
s strdí, zvař to spolu, potom namaž toho na
Aastr, přilož na díru, nalezneš červa na flastru. —
Též proti červům na hřbelé neb na prsech. Vezmi
kozlíku a krtičné koření, dávej mu v chlebě
neb v ovse drobné jísti. — Proti všelijakýmkrti.
cím kd:školi provaleným. Olej z suchého dříví
lískového pálený výborně hojí krtice provalené
i neprovalené, když se jím potírají člověku i
hovadům. — K témuš dobře. Dřívíčko polní růže
s listem stluka, přikládej často. — O roupích
meb Místách. Vezmi zeměžluč, zřež drobně, dávej
mu ji s ovsem jísti, potom ho nenapájej brzo,
nech ať na něm pojezdí, aby se zahřál a toho
zažil; umře červ. — Jiné k témuž. Vezmi černidla
ševcovského žejdlík, vlej koňovi do hrdla teplé. —
Též proti roupům. Vezmi teplého mléka krav
ského hned jak krávu podojí, když bo napadnou,
vylíti mu do hrdla asi žejdiík. Zkušenoť jest. —
Proti přis'žení koně. Zvař v bílém víně máslo
neprané, osole dobře, smoč v tom sukno, obvaž
mu nohu, učiň to dvakrát neb třikrát, když
jest nové přistížení. — Proti příslíže staré. Pro
řež jemu kůži nad kokotcem, potom vezmi
kopřivy i s kořenem, stluč s starým sádlem,
zhřeje obvažiž jemu to s suknem na žíle a
nechej tak do třetího dne. — Když se kň po
stihne, že mu žíla vokrcarí. Shol mu srst okolo
rány, zahřej to místo a natři solí dobře, přivaž
na to plech tenký z volova a nech ať tak s tím
stojí. Potom snímaje ten plíšek, vymývej tu
ránu bílým vínem každý den dvakrát. — Kdyžby
chtěl na prodej koně vé ti, vezmi z brabenečného
kopce mají tam ňáká od červů jako trubka,
a natři tím ho, prodáš ho dobře. — Prolí prašt
vosti koňské.Zetři síru a krušpát na prach, vezmi
k tomu bylinu volového jazyka, staró sádlo,
a můžeš-li míti z vrány mosk, také přičiň stluka
to všecko spolu, maž tím teplým, a stírej ty
uhrasty na teplém slanci neb v izbě. — Když
kůň má sirupy na palách, ameb če práchnví na
předníchpatách i jinde. Vezmi chvojku mladistvou;
stluka s starým sádlem, maž mu čast. — Jinak
k tému*. Vinné podčepky s močem člověčím kvas
spoiu a myj jemu tím, ale do vody ho nikoli
nevoď, neb by jemu tím uškodil. — Na oswté
nohy. Chceš-li, aby se kůň brzo zhojil, vezmi
bílky vaječné, zklechci je dobře a nalej do nich
dřevěného oleje, zmíchej, potom natři mu tím
dobře, a na sukno toho namaže, obvaž mu nohy
uěkolikráte, a zhojíť se. — Na psí srst. Vezmi
ledek, bílé kadidlo, krušpát a liščí sádlo, stluč
to a natírej tím ta místa. — Který kůň má
sadmo. Vezmi kus slanin nastrkaje klasův a
zapále, nechť kape na vodu, potom tou mastí
pomazuj svrchu sadmo.
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Velice rozvětvené práce řeholnic. >Líné jep
tišky'« Tak často slyšíte z úst velikých lenochů
pokrokářských, kteří zdarma neudělají nic, odbý
vajíce často práci velmi dobře placenou jen
i2dabyle. »Líné jeptišky!« Tak papouškuje po ru
dých listech čluvěk, který zapomíná se starati o
vlastní rodinu. A v době, kdy se třebas celé hodi
ny mluví na schůzích proti jeptiškám, synové a
dcery některých tleskajících posluchačů nalézají
úlevu v těžké nemoci obratnou a bdělou péčí milo
srdných sester. líné jeptišky! Mezitím, co emanci
pované ženy hrají si z dlouhé chvíle na demo
kratky, anebo práci jen na povrch markýrují, ře
holnice se vši soustředěnou pozorností věnují se
veliké práci kulturní nebo těžké, obětavé práci tě
lesné, humanitní. Nechlubí se velikými svými zá
sluhami, ale výsledek zdárné píle daleko široko
se pociťuje.

Dne 2. t. m. napsaly samy >Národní Listy<:
>Obyčejně mluví se o výrobní, výdělečné práci
Ženy, myslí se při tom na dělnice, živnostnice, ú
řadnice, učitelky a podobně, málokdy vzpomene se
na to, že také v klášteřích jsou ženy pracující. V
Rakousku žije na 20.000 řeholnic. Z 80 klášterů ná
leží 48 karmelitkám a dominikánkám, o ostatní dě
lí se augustiniánky, benediktinky, cisterciánky, kla
risky a servitinky. Modlí se a vyšívají často pře
krásné práce kostelní. Různé jiné řády dělí se dle



zaměstnání, buď ošetřují nemocné, zabývají se
chudinstvím nebo školstvím. Jsou to milosrdné se
stry sv. Karla Borromejského, sv. Hedviky, sv.
Kříže, sv. Vincence de Pauli, sestry v klášteřích
salcpurských a tyrolských. Vesměs jsou čínny ve
183 klášteřích a ústavech neb nemocnicích. Dále
Atžbětinky či šedivé sestry mají 16 klášterů a u
sedlostí, sestry III. řádu sv. Františka z Assisi 34
usedlosti, dcery Božského Spasitele 25 usedlostí.
Kromě uvedených působí v ošetřování nemocných
ještě dcery křesťanské lásky, služebnice Srdce
Ježíšova, dcery Božské lásky, sestry Božské Pro
zřetelnosti, sestry Matris Misericprdiae, lásky
chudého Ježíška, Neposkvrněného Početí a jiné s
mnohými kláštery a usedlostmi. Ze školských se
ster jsou nejznámnější: uršulinky, mající 17 klášte
rů a vychovávacích ústavů, salesiánky ve 4 klá
šteřích, sestry Notre Dame de Sion v jednom vy
chovávacím ústavě a Sacré coeur v šesti usedlo
stech a ve třech ústavech, konečně anglické slečny
se šesti ústavy. Jeptišky zabývající se chudinskou
péčí, zúčastňují se v jeslích, útulnách pro děti,
starce a služebné, v ústavech pro rekonvalescen
ty, v dětských opatrovnách, polepšovnách atd.
Chudé školské sestry mají všude v říši zřízeny
školy šicí a hospodyňské a pracovny pro chudé
dívky. Není snad ani oboru sociální a dobročinné
péče, ani typu školství, aby nenalézal se v rukou
této armády ženské, která vyvinuje vesměs člno
rodost příkladnou. Řeholnice, zbaveny společen
ských styků a řádů, obrací zřetel ke své práci s
opravdovostí, které postrádají ženy světské, roz
ptýlené životem 1 společností. Činnost řeholnic
a pomalý vzrůst světských podniků sociálních u
kazuje, že moca síla opírá se jedině o organisaci
a disciplinovanost, která nám dosud chybí.<

Přirovnejte k těmto tichým pracovnicím pla
ceného křiklouna, který na schůzích přísahá ši
rým neuvědomělým massám velikou lásku, jen
aby se po zádech lidu vyšplhal k funkcím ještě lé
pe placeným! Rozdávat ústy, pracovat výhradně
jazykem a těšit nesplnitelnými sliby, to všecko
jest práce velice laciná, pohodlná a vynáší kromě
slávy také peníze. Co však má řeholnice z toho,
jestliže dnem i nocí ošetřuje se vší pozorností li
di postižené nakažlivou nemocí? Kupuje si snad
nádherný oblek, baví se v divadlech nebo taneč
ních zábavách? A přece jest protikatolickým fana
tikům kamenem úrazu, trnem v oku. Ti lidé, kteří
den ze dne pronášejí hesla o Řáboženské snášeli
vosti, kypí vztekem, spatří-li pouze oblek tichých
řeholnic. Tedy již sama existence zasloužilých
pracovnic vzbuzuje nepříčetný hněv u těch, kteří
snášelivost náboženskou odporučují výhradně jen
katolíkům. Jakmile se katolík začne jen poněkud
brániti proti nejhrubším ranám, již jsou tu moderní
lékaři lidské společnosti s pronikavými výzvami k
snášelivosti. Ale jestliže se drsně tupí řeholnice,
jestliže se jim spílá, tu tito mentoři se jen spoko
jeně usmívají. Tak tedy cení kulturní a sociální
práci ti moderní spasitelé, kteří mají jinak plná
ústa kultury a sociálních reforem. Na všech stra
nách nyní slyšeti hlasy, jak si mají staří i mladí
vážiti učitelů a jejich kulturní práce. Leč titéž lidé
tupí řeholní svědomité učitelky jako ženy nejlíněj
ší. Protikatolická zloba nezná spravedlnosti, na
lezne snadno dvojí loket, když při velebení učitel
stva padne její zrak na vychovatelky katolické.

Francie vyhnala celé zástupy jeptišek z útul
ků, kde tyto pracovaly pro blaho netoliko katolí
ků, ale všelo francouzského občanstva vůbec. Ny
ní již se palčivě cítí i po stránce finanční, jak si
Francie velice uškodila. Co vzato řeholnicím z ru
ky, musilo se svěřiti osobám světským. A tyto o
soby za fušérské odbývání práce požadují veli
kých obnosů, tak že nastávají veliké finanční sví
zele. Z toho lehce lze uhodnouti, proč zednářská
republika se zrušením několika zbývajících klá
šterů nespěchá, ačkoliv utlačující zákon zní jasně.

A kdo získal nejvíc ze jmění, o které byly jep
tišky oloupeny! Byly to ženy světácké, kleré ne
jsou užitečny nikomu. Dokonaný proces se zed
nářským zlodějem klášterních milionů pověděl
velmi mnoho.

Tytéž »Národní Listy< dne 1. t. m. píší: >Lik
vidátor kongregačních statků Duez, muž ctihodný,
vládou oceňovaný, v salonech obdivovaný, jemuž
jcho okolí závodělo jeho okázalost, byl uvržen na
vlhkou slámu vězení pro zpronevěření 5 milionů
franků z pokladů skonfiskovaných rozpuštěným
řeholím katolickým. V dějinách finančního lupič
ství je zaznamenáno málo tak obrovských kořistí
a historie odcizených milionů není všedním zloděj
stvím. Jde o román mapínavý, skandální, kromo
byčejný, jaký je možný jen v Paříži, městě Bal
zacově ... Ruinoval (zkrachoval) a zahubil se
pro ženu, což v Paříži je tak obvyklým zjevem,
že se to pokládá za >comme il faut« (za věc nále
žitou). Dle francouzské filosofie světáctví je to zce
la elegantní finále (konec) života, který nebyl vše
dním. »Vydával jste mnoho peněz na dámské toil
lety«, pravil Duezovi předseda soudu. »Těch dva
cet tisíc franků ročně na šaty mé manželky nestojí
ani za řeč. Ale má poslední přítelkyně měla u krej
čího za rok účet 300.000 franků«. Paříž byla nad
šena touto odpovědí. Hle, v těch slovech je od
halena celá pravda povahy pařížského světáka. V
sídelním městě rozkoše a požitkářství nepřekva

puje, že elegáni, sportsmani, bursovní agenti a ari
stokrati dovedou vše obětovat zbožňované ženě,
necouvnou před žádným bláznovstvím ani zločinem,
bijí se pro ni v soubojích, pášou podvody, defrau
dace, krádeže a končí v kriminále neb s kulkou v
lebce. .. . Peníze kongregací dvakráte byly od
ňaty prvotnímu účelu. Nejdříve je, určené pro ná
vožná díla, zabavila republika. Chtěla je šlechet
ně věnovati dobru pracujícího lidu, měly posloužiti
humannímu ideálu sociálnímu. Waldeck-Rousseau
mluvil o sta milionech, odňatých panství římské
mu ve Francii, jež budou odevzdány dělníkům. Ale
nejen Duez, ještě jiní dryáčníci z likvidací rozdě
lili se o bývalé miliony kněží, souzené humanním
podnikům, s maitressami, cocotami, podvodnými
hráči, vyděrači. Duez likvidoval, ovšem svým způ
sobem, kongregační kapitál od roku 1903 do břez
na 1910, kdy po důrazných apelech novin, dlouhém
vyšetřování, byl odveden v železech do vězení
de la Santé. Velmi křivolaká byla jeho životní drá
ha. Začal jako nepatrný úřadník, písař, účetní, po
kladník, byl zaměstnán v mnodnímbazaru, protek
cí se dostal do ministerské administrace, kde ho
jmenovali pokladníkem. Od té chvíle nuzný zří
zenec, stav se vlivuplným úřadníkem, počal roz
hazovati. Povýšen na likvidátora církevních stat
ků, měl 30.000 franků gáže a přitom platil své
svůdné kamarádce 150.000 franků ročně. Přišel o
mnoho peněz na burse, byl vydírán lidmi, zasvě
cenými do jeho rejdů a tak dospěl k závratné čí
slici zpronevěry několika milionů. Ducz byl ví
tězným dobyvatelem života po příkladu renais
sančních condottierů, kteří pro slávu, zlato a ženy
nelekali se žádné hanebnosti.«

Pařížský chudý lid čekal s lačnou dychtivostí,
kdy konečně mu bude připraven za ukradené cír
kevní miliony ráj. Citovaná úvaha však svědčí,
kdo se vlastně měl dobře na účet tichých, oběta
vých řeholnic. A i kdyby všecky ty peníze byly 0
bětovány ve prospěch strádajícího lidu, přes to
bude pociťována stále veliká škoda, vzešlá z to
ho, že zabráněno pracovati těm ženám, které chtě
ly pracovati z obětavosti a jež při vší obrovské
námaze braly mzdu nejnuznější. Buď práci čest!
Ano — čest každé záslužné práci a tedy také ve
liké, široce rozvětvené práci řeholnic!

Průmyslnici proti sociálnímu | pojišťování.
Druhé oddělení průmyslové rady zabývalo se 24.
června otázkou sociálního pojištění. Podkladem ro
kování jest referát člena Jindř. Vettera, jenž po
drobně odůvodňuje stanovisko průmyslu v otázce
sociálního pojištění. Mimo jiné učiněna tato usne
sení: »Průnivsl jest ochoten převzíti náklady na
vybudování sociálního pojištění vlastních dělníků,
zůstanou-li výlohy tyto v mezích finanční výkon
nosti průmyslu. Nemůže však schvalovati způsob,
jakým vláda pokouší se tuto otázku řešiti v zá
konné osnově, zejména pokud se týče pojetí sa
mostatně pracujících s nesamostatnými v jedno
risiko i pokud se týče pojetí zemědělských a les
nických dělníků do pojištění dělníků průmyslo
vých. Průmysl -musí naopak zamítati zákonnou 0
snovu, vybudovanou na tomto podkladě. — Na
proti tomu nedalo by se zásadně nic namítati pro
ti separátnímu pojišťování zemědělských dělníků
a to se steinou státní podporou, stejně jako neda
ly by se činiti námitky proti přiměřenému starob
nímu zaopatření samostatných osob, pokud finanč
ní úhrada se hledá v samotných dotyčných sku
pinách a pokud průmyslu nebude uloženo, aby na
náklady přispíval. Posléze schválena byla tato re
soluce člena Regenharta. »Průmyslová rada žádá
vládu, aby při vybudování o reformě dělnického
pojišťování zabezpečila instituce sociální péče při
měřenými zákonodárnými a administrativními 0
patřeními přad zneužíváním k jakýmkoli politic
kým účelům.« Po povšechné rozpravě provedena
byla podrobná debata, ve které poukázáno na do
brozdání, které svého času průmyslová rada po
dala ku programu sociálního pojišťování a bylo
žádáno, aby obnovena byla ustanovení vládpí
předlohy, která byla sociálně-politickým výborem
změněna.

Vusstenecký sípal sec. demokracie.
Národní Rada svolala poradu o navržené osnově
sociálního pojišťování se stanoviska národně
českého. Bylo nutno v zájmu národním dohod
nouti se o jednotném postupu, poněvadž o té
otázce bude se jednati v parlamentě znovu.
Ovšem že Národní Rada pozvala také české
scc. demokraty. Vždyť přece ti již r. 1907 pro
hlásili: „Národ — to jsme myl“ Leč výkonný
výbor netoliko příkře odmítl účast na té poradě,
ale ještě se obožřilvelikým úvodníkem v Právu
Lidu na Národní Radu způsobem velice suro
vým. V úvodníku se útočí proti Nár. Radě ve
lice prudce a furiantsky, ale o samém jádru
věci mluví se málo. A přece nejdůležitější bylo
odůvodniti klidně odmítavé stanovisko. Ovšem
až zaťne mluviti o soolálním pojištění vídeňský
semitský kapitalista dr. Adler, pak naši sociál.
demokraté v uctivé pozornosti zatají dech. A
národní strany tolik se dále se soc. demokraty
mazlí! A na drutřé straně uštědřují hrabé ko
pance našincům, kteří v parlamentě vždycky
byli spolehlivou složkou jednotného klubu. —
„Národ — to jsme my! Ti ostatní, kteří v našem
táboře nejsou, néstojí za nio. Ti nejvýš jsou po

vinni přikompromisních volbách odevzdati lístek
pro soc. demokrata.“ Tak si asi představuje si
tuaci národní soc. demokracie.

Zase mový kartel. Kartel lihovarský
stal se hotovou událostí přístupem smiřického
lihovaru Malburgova. Čím více Rakousko rudne,
čím slepěji poslouchají soc. demokraté židov
ských vůdců, tím více stoupá železná moc kapi
talismu, projevující se v kartelech. Již tedy jest
kartel uhelný, petrolejový, prádelný. kožní, cu
kerní. Kartely, v nichž rozhodují židé, stanoví
libovolnou cenu na nejpotřebnější zboží, a Vy,
chudí lidé, ochotně plaťte! Soc. demokraté, kteří
se dovedou tvářiti jako hrozní lvi, při zmínce
o kartelech se chovají jako bázliví syslové.

Zane jedem. V Salcburku nalezena dů
kladná straka s peřím zcela rudým. Jan Schi
kari, strojní sazeč v tiskárně Kieselově a po
kladník salcburského podpůrného fondu sazečů
byl zatčen pro zpronevěru svěřených peněz.
Protože vystupoval tento soudruh s nejžhavějším
fanatismem proti „klerikálním vydřiduchům“,
věřili mu soudruzi jako Úínané mandarinovi.
Schikari dostával týdně na své mzdě 48 K;
přes to však byl velice zadlužen. Co by teprve
spotřeboval takový kovaný soudruh v rudém
státě budoucnosti?

. Badí prácedárel. Zase nové příklady!
V Ženevě začali stávkovati dělníci v soc. dem.
přádelně, aby si vynutili zkrácení dlouhé pra
covní doby v určitých pondělcích, které násle
dují za týdny, v nichž byl některý sváteční
den. Žádost byla od nadsoudruhů zamítnuta;
stávkovalo se proto, ale bezúčelně. Dělníci
v „dělnickém“ podniku prohráli. — V Paříži
začali stávkovati zřízenci tří největších rudých
konsumů, aby dosáhli aspoň po 50 francích
mzdy týdenní v městě, kde jest neobyčejná
drahota. Rudé představenstvo však řeklo, že
přidá teprve tehdy,až pařížští kupci vesměs také
tak mzdu zvýší. Zvláštní reformování proti bur
žoům!

Veliký vzestup křosť. soe. dělnictva
v Německu. Tam jest rozmach organisovaných
katolických dělníků věru obrovský. R. 1901
v 910 místních skupinách napočteno 87.49/,
T. 1905 v 2333 skapinách již 191.600 a r. 1910
v 4119 316.115 členů. R. 1901 měly tyto orga
nisace jmění 197.692 marek ana příjmech došlo
395.367 marek, r. 1905 jmění 1,249.408 M a
příjmů 2,343.122 M. R. 1910 jmění 6,113.710 M,
příjmů 5,490.994 M. R. 1901 uděleno členům na
podporách 99.308 M, r. 1905 již 1,233.321 M,
r. 1910 docela 2,393.775 M. Tudíž tato veliko
lepá organisace za desítiletí své Činnosti sklidila
úspěchy přímo triumfální. Nový to pádný doklad,
jak i v moderním, tolik pohnutém čase na zá
kladě sociologie katolické lze co nejvítězněji
pracovati. Pilné, svědomité, ryze křesťanské
vedení těší se Božímu požehnání.

Z toho plyne naučení, že tak utěšený po
stup křesťanské dělnické organisace jest zcela
dobře možný i u nás a že výmlavy na okol
nosti jsou zcela bezpodstatné. Jimi se zakrývá
liknavost. Vždyť v sousední Moravě postupuje
všeodborové sdružení křesťansko-sociální podob
ným křepkým krokem jako v Německu. Mají
snad býti massy křesťanských dělníků zaned
bávány? Církev sama vybízí k podpořeslabých,
k ochraně utiskovaných celá dlouhá staletí.
Z toho možno seznati bez dlouhých důkazů,
jaká veliká povinnost klepe na dvéře katolíků
všech. Naše sdružení v Lechách nalézá se v rukou
nezištných, nejsvědomitějších. Ale představenstvo
nezmůže všecko. Naopak i nejúpornější námaha
mohla by se obrátiti v mnobých místech v niveč,
jestliže by centrum nebylo vydatně podporováno
z venčí. Proto jen ku předa, k práci nejhorli
vější! Ať náš dělnický kádr se brzy zdvojnásobí!
Podmínky k rozkvětu jsou tu všecky. Jen nutno
všude přikročiti k práci, která sama po pilné
ruce hlasitě volá.

Hospodářská hlídka.
Náš družstevní reach. Účet pokladniční

Zemského Svazu českých hospodářských družstev
a společenstev pro království České za prvé po
loletí r. 1911 od 1. ledna až do 30. května.
Má dáti (vydáno): Účet společenstev. vkladů K
372.67743, účet společenstevních zápůjček K
896.108:99, účet peněžních ústavů K 877.892:12,
účet dodavatelů K 50.49159, účet závod. podílů
K 20, účet členských příspěvků K 10, účet
zboží K 98.67051, účet výloh (režie, služné, ná
jemné, výl. rev.) K 11.626'44, účet úroků a záloh
K 4842.12. Úhrnem K 2,01433420. — Dal
(přijato): Účet společenstev. vkladů K 428 40236,
účet ssolečenstev. zápůjček K 28826698, účet
peněž. ústavů K 1,077.973-11, účet dodavatelů
K 110.82201, účet závod. podílů K 1380, účet
členských příspěvků K 145, účet zboží K
104 89634, účet výloh (režie, služné, nájemné
výl. rev.) K 1.845 10, účet úroků a záloh K 50420.
Úbrnem K 2014.324:20. — Obrat peněžní za prvé
pololetí r. 1911 obnáší K 4,028.66840. — Jak



z uvedeného patrno, Zemský Svaz značně vzrostl.
Kdežto za rok 1910 vykázal obratu přes

6,000.000,Z nyní za půl roku vykazuje přes4,000.000K obratu. Tento vzrůst opravňuje nás
opětně k nadějím pěkného výsledku ke konci
roku. Zajisté krásný tento výsledek naší druž
stevní práce povzbudí naše stoupence k čilé a
gitaci družstevní. Opětně vyzýváme stejně smý
šlející, aby svými penězi nepodporovali naše ne
přátele. Máme v rukou doklady, že mnohé naše
Raiffeisenky, které mají značné přebytky, trvají
dosud u agrární Jednoty. Nyní po volbách mohou
se též dívati na to, jak zisku z jejich peněz
bylo použito proti nám. Dávají našim nepřáte:
lům finanční prostředky na zbraně, kterými jsme
ubíjeni. Odčiňme tyto nesrovnalosti a přičiňme
se, aby naše Raiffeisenky přistupovaly do těch
řad, kam skutečně patří (k Zemskému Svazu)
a neubíjely svými penězi své vlastní bratry. Zá
roveň vyzýváme své stoupence, aby zakládali
nové Raiffeisenky a tím podávaii nám ruky po
mocné k boji proti našim nepřátelům. Budeme-li
pracovati v tomto směru, vítězství nás nemine.
Sražte se všichni v jeden nerozborný šik. Ve
všech záležitostech družstevních obratte se na
Zemský Svaz českých bospodářských družstev
a společenstev pro král. České v Praze II., Spá
lená ul. 9.

Používání rašeliny v ovocmletví.
Vlastností rozdrobené rašeliny v jemnou měl je,
že silně poutá vodu. Ježto nové ssavé kořínky
přesazeného stromku tvoří se jen tam, kde na
cházejí dosti vláhy, a ježto právě na vytvoření
se četných, zdravých ssavých kořínků závislý
je další zdar stromu, jest radno rašelinu dříve
močůvkou promočenou promíchati se zemí, v níž
se má stromek pěstovati. Suchá rašelina by spíše
škodila, ježto by odnímala půdě mnoho vody.
Na jednu stromovou jámu počítá se 8—10 liber
rašeliny. Další výhoda spočívá v tom, že těžké
půdy stanou se tak vzdušnější a kypřejší. Též
se doporučuje vlhkou rašelinou pokrývati misky
kolem stromů a mělce ji pak zakopati. Rašelina
brání vysýchání půdy v suchém létě. Zvláště
jahody vděčny jsou za přikrytí rašelinou přes
zimu, jíž bylo dříve jako steliva upotřebeno.
Z jara se pak rašelinný hnůj kolem keřů mělce
zadělá. Takto ošetřené jahody rodí hojně i v
suchých letech, ježto půda pod nimi tolik ne
vysýchá. Ovšem, že třeba keře podestlati dře
věnou vlnou, by plody nepřišly do styku s ra
šelinou. Rovněž osvědčila se rašelinná měl k ucho
vání tabulových plodů. Bedny z latí vyloží se
dobře papírem, načež se na dno nasype tenká
vrstva rašeliny. Plody pečlivě zabalené do hed
vábného papíru kladou se pak jeden vedle dru
hého tak, by se nedotýkaly. Meziprostory vyplní
se rašelinou. Tak se ukládá vrstva na vrstvu,
až jest bedna vyplněna. Rašelina k tomuto účelu
má býti nejlepší jakosti. Tak udrží se ovoce
v bezvadném stavu o 1—2 měsíce déle než při
obyčejném uschování na volných stojanech.
Ipři zasílání tabulových hroznů lze měle ra
šelinné s výhodou upotřebit:. Hrozny volně vlo
žíme do bedničky vystlané papírem a mezi
prostory vyplníme rašelinou, která k hroz
nům nelne.

Lnářský kurs v Novém Městě m. M.
Péčí veleslavného Českého odboru rady země
dělské pro království České v Praze uspořádán
bude při okresním hospodářském spolku Novo
městském n. Met. sídlem v Krčíně ve dnech 19.,
20., 21. a 22. července 1911 v Novém Městě
n. Met. Inářský kurs, při němž podrobně pojed

——

náno bude o dnešních národohospodářských
poměrech českého lnářství, o pěstování, zpraco
vání a prodeji i výnosnosti Inu. Veškeré výklady

školy v Humpolci. K usnadnění návštěvy kursu
povolil veleslavný Český odbor rady zemědělské
pro království České podpory pro vzdálenější,
méně zámožné účastníky. Kolku prosté žádosti
o podpory tyto podány buďtež do 10. července
1911 Okresnímu hospodířskému spolku Novo
městskému n. M. sídlem v Krčíně. Kurs konati
se bude v Novém Městě n. M v sále hotelu
„Na rychtě“ vždy od 9. do 12. hodiny dopoledne
a od 2. do 4. hodiny odpoledne a přístupen jest
bezplatně každému, kdo se o Inářství zajímá.

% Českonlovanské záložny + Prace.
Řiditelství Českoslovanské záložny v Praze upo
zorňuje váž. pp. vkladatele, že není potfebí pie1
kládati knížky vkladní za příčinou připsání půl
letních úroků. Tyto se v hlavní knize připíší
a dále hned úročí; do knížky pak připíší se až
při nejbližším vkladu. Uspoří se tím jednak
zbytečné výlohy poštovní, jednak práce úřed
uictvu, kt2rá nyní při pololetní závěrca a oz
květu ústavu je značná. Cítáť ústav nyní členů
330, splacených podílů K 33.000, stav vkladů
činí K 570.000. — Za krátkou dobu trvání jistě
značný to vzrůst, což svědčí jen o důvěře pp.
vkladatelů k našemu ústavu.

Šeob. úvěrní společnost,
zapsané spulečenstvo s ručením obmezeným

u Hradol Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na kníšky

za 4ko až 5%
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. «

Školský obzor.
Do německých *"ol pražských, totiž

do škol obecných a měšťanských, nesmí býti
proti vůli pražské městské rady přijímány dítky
z cizích obcí, paněvadž obec pražská musí nésti
větší náklady, vzniklé přijetím dítek z cizích
obcí. Tak rozhodl dne 1. července t. r. správní
soudní dvůr ve Vídni, čímž rozhodnutí mini
sterstva vyučování, že přijímání díte*, bydlících
mimo Prahu do škol pražských nezávisí na
městské radě, zrušeno jako nezákonné.

Přijímac;: zkoašky do X roča'ku
soukr. ústava ku vzdělání něltelek
s právem veřejnosti v klášteřeSester Nejsv.
Svátosti v Č. Budějovicích vykonají se před
prázdninami ve dnech 13.a 14. července. Žádosti
ku zkouškám doplňovacím do [. roč. po prázd
ninách přijímá ředitelství do 30. srpna.

-a[4
| Proč?

je kněžeká náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsenky této odpadá samo

zřejmě přešívání háčků, jinak
u nápre. s háčky nutné.

3. nemá-li háčků, noškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zbožím
Hradec Králové, Jiříkova třída.= a

- Učeň "8%
-z řádné rodiny za výhodných

| podmínek přijat bude u firmy
Vojtěch Rážž,

obchod želozářský, koloniální a barvami
v Hradci Králové.

Pensionát.
VWoršilek ::
v České Skalici

obsahuje německouškolu s právem
veřejnosti, zřízenou dle osnovy
trojtřídní měšťanky.

«

Chovanky mohou se vzdělávati v ja
zjca českém, francouzském (učitelka ro
zeuá Francouzska), anglickém a italském,
cričiti se v malbě, hudbě (na piano,
houal, barmonium, varhany a citeru)
a uč.ti se různým že:ským pracím, vá
ření, praní, žehlení a vedení d-mácnosti.
Též tanci a jemným způsobům spcle
čenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, velikou
zahradu, krásnou, zdrarou polohua ro
mantické okolí, zvláště »Babiččino úd:lí«
v Ratibořicích.

Měsíční plat mír1ý. — Ostatní v pro
spektu. — Nastoupitimožno kdykoliv. —
Škclní rok počíná 15, záři t. r.

Představená.
Poznámka, Redakce .Obnovy« cdporačuje vřele
»Pensio-át v Ceské Skalici« rodičům, kteří si přejí,
aby se jejich dtky německy naučilr, ale přitom se
neodnárodnily a mravně bez úhony zůstaly. —

Ceny označeny ve výkladní skříní.

Centrála v Praze. Fillálka v Liberel.

Eskont směnek | faktur
Úvěry všeho druhu

Vadia a kauce



Předplatné na čtvrt roku 2 K 50 h |
> na půl roku bK—hČíslo 27. | V Hradci Králové, dne 7. července 1911,

|
Inserty se počítají levně.

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CUI| HRADECKRÁLOVÉ.|

Zal. r. 1868. Provádí ve
- Přijímá Akc. kazitál: škeré ban

K 15,000. kovn', směná
vkladyna 900.000 renské a bur

kníčky vkadní | | Res. fondy: © Úgovníob.hody.
na úrok K 2,500.000'- Eskont

A, „40 oftar. měnárna.
kaž k o FILIÁLKY: Uhlí jamení,

Na účty dle Prah , vápno, sádra,
ujednání. Jičín, strojní oleje,

- Semily, petrolej a cukr.
- Tornor, 

Krakov.

Nový ministerský předseda.
Že volby budou míti vliv na celé minister

stvo, věděl dojista každý, kdo jen poněkud sleduje
události politické. Když bar. Bienerth činil císaři
návrh na rozpuštění sněmovny, dle toho, co se
dosud stalo, velice se přepočítal. Snad mínil, že
z nových voleb vyjde jeho nejmocnější opora,
německá strana křesťansko-sociální jako vítěz, ta
však, zejména ve Vídni, byla poražena ze všech
nejhůře. Její důležitý předák, po dru. Luegrovi
snad první, ministr obchodu dr. Weiskirchner,
kandidoval ve dvou okresech a padl v obou. Padl
kníže Lichtenstein, vůdce strany, padl vídeň
ský purkmistr a padli mnozí jiní.

Nyní následovaly jen důsledky. První po
dal žádost za propuštěnou dr. Weiskirchner, mi
nistr obchodu. Avšak k němu připojil se ihned
druhý, Polák dr. Glombiňski, ministr železnic, po
něvadž strana všepolská, ku které Glombiňski ná
leží, o volbách tak klesla, že Všepoláci nebudou mí
di právo, aby byli zastupování ve vládě. — Císař
se zdráhal sice přijmouti tuto demisi, ale pro 0
kolnosti propustil ministry oba, vyznamenal Weis
kirchnera řádem železné koruny první třídy,
Glombiňského jmenoval tajným radou, místo pr
vého jmenoval správcem ministerstva obchodu
sekčního šéfa dra. Mataju a místo druhého sek
čního šéfa rytíře Rolla.

Tak byla utišena bouře první. Ale po ní násle
dovala druhá. Po všem, co se stalo, necítil se
volným na svém místě ani bar. Bienerth. Proto
zadal za propuštěnou také on. Žádost svou odů
vodnil císaři tím, že následkem voleb vytvořily
se poměry v říšské radě tak, že lze očekávati, že

"nová říšská rada nebude míti jen vůli k rozsáhlé
a plodné práci, nýbrž že se v ní utvoří docela ve
liká a spolehlivá vládní většina. Než se toho však
docílí, bude potřebí zejména s velikými stranami
vyjednávati. Vyjednávání to musí se díti beze
všech vlivů minulých poměrů v |parlamentě, v
úplné oboustranné nepředpojatosti. Z té příčiny
již odstoupili příslušníci dvou velikých skupin, —
dr. Weiskirchner, křesť. sociál a dr. Glombiňski,
Všepolák — aby tedy tato nadějná práce prove
dena býti mohla, odstupuje také on.

Jestli bylo císaři obtížno, přijmouti demisi mi
nistrů obchodu a železnic, bylo pro něho tím ob
tížnější a povážlivější propustiti bar. Bienertha.
Vždyť tomu není dávno, co noviny šířily, že pa
novník řekl: »Bůh mi zachovej Bienerthal< —
Ale mnohdy jsou okolnosti takové, že se jim musí
porobiti i člověk postavený nejvýše, a tak se ta
ké stalo, když bar. Bienerth předložil svou žádost

mnoho audiencí, neboť se nejednalo jen o to, mý
ti bar. Bienerth jíti skutečně, nýbrž i o to, kdo bu
de jeho nástupcem. Nejprve se mluvilo a psalo o
nynějšímu ministru kultu hr. Stirgkhovi, který jest
úhlavním odpůrcem zejména Slovinců. Také byl
přijat od císaře v audienci skutečně. Ale pak pfi

jat byl v audienci císařem bar. Gautsch, a výsle
dck toho byly dva důležité císařovy listy:

»Milý svobodný pane Bienerthe! V úplném u
znání důvodů, jež Vás přiměly, byste žádal za
zproštění nynějších funkci, vidí se Mi, byť I se ži
vým politováním, Vaší prosbě vyhověti. Sprošťu
ii Vás tudíž milostivě úřadu Svého ministerského
předsedy, ujišťuji Vás Svou nadále trvající dů
věrou a vyslovuji Vám při této příležitosti Svůj
obzvláštní dík a Své plné uznání za výtečné služ
by, jež jste obětavě s plnou oddaností Mně a státu
prokázal. Vyhražujli si Vaše další služby. — V
Lainzu, dne 28. června 1911. František Josef v. r.,
Bienerth v. r. — Tím byl vysloven rozsudek nad
Bienerthein, a každý ministerský předseda má K
tomu ještě to, že si ho musí potvrditi také sám.

Zároveň vydal císař druhý vlastnoruční list,
kterým ustanovil Bienerthova nástupce; list len

Milý svobodný pane Gautschi! Jmenuji Vás
Svým ministerským předsedou pro království a
země na říšské radě zastoupené. V Lainzu, dne 28.
června 1911. František Josef v. r., Gautsch v. r.«

Vidíme, že jako má ministerský předseda tu
snad nemmiloupovinnost, že podepisuje své propu
štění, tak má zase v náhradu tu výsadu, že Si po
tvrzuje také své jmenování.

Tak máme nejen nové dva správce minister
stev obchodu a železnic, nýbrž máme docela no
vého ministerského předsedu. Jest to Pavel svo
bodný pán nebo baron Gautsch z Frankenthurnu.
Státník tento není na obzoru politickém vůbec a
našem českém zvlášť neznámý, nýbrž naopak je
velice známý. Jest již 60 roků stár a proto zkuše
nosti má. Již roku 1873, jsa tedy 22 roky stár,
vstoupil do ministerstva vyučování za Stremaye
ra, r. 1885, tedy ve stáří 34 roků byl jmenován
v ministerstvu Taffeově ministrem vyučování a 0
svědčil se svou rázností a obratností, r. 1887 byly
jeho nařízením zrušeny některé slabě navštěvo
vané školy střední, což vyvolalo proti němu od
por. Mimo to byl již předsedou ministerstva dva
kráte sám; a to po Badeniovi od 1. prosince 1897
do 5. března 1898, tedy tři měsíce a 4 dni, pak po
Kórbrovi od 1. ledna 1905 do 28. května 1906, tedy
1 rok a asi pět měsíců. K nám Čechům osvědčoval
se dosti spravedlivým, také jsou od něho zvláštní
jazyková nařízení, kterých se ovšem nešetří.

V parlamentě na něho čekají úkoly velice váž
né a důležité. Má se projednati nový branný zá
kon, tak zv. finanční reforma, t. j. zavedení daní
nových a zvýšení starých, jak to chtěl již Biliňski,
zákon na ozdravení zemských financí a j., z nichž
některé budou potřebovati dvoutřetinovou většinu.
Dosáhne-li jí, jest důležitá otázka. Mimo to hlavní
věcí jest urovnání českoněmeckých sporů nejen
ve Vídni, nýbrž také v Praze.

K těmto velenutným úkolům jest však prý již
od rozpuštění sněmovny vyhlédnut státník jiný a
tím jest nejmladší kníže v království Českém, ny
nější místodržitel království Českého František
kníže Thun-Hohenstein; pravím: nejmladší kníže
království Českého, poněvadž byl hrabě František
Thun v červnu roku letošního císařem povýšen do
stavu knížecího..

Dle toho by bylo ministerstvo OGautschovo
vlastně jen přechodným, a takto nebude míti asi
dlouhého trvání, jako ho již nemělo po dvakrát. —
Nejhorší však při tom je to, že se sice změnila 0
soba ministerského předsedy, ale sotva se změnil
vládní systém čili způsob vlády. Ten však je mno
hem důležitější, než kterákoliv osoba. Mnohé če
ské noviny jásají, že Bienerth je poražen; ale do
kud nebude překonán duch nám nepřátelský, planá
Je radost z porážky jakékoliv, tedy i Bienerthovy.

Husité a pravda.
Tolik byla uměle rozčeřena hladina veřej

ného mínění k vůli Husovi! Kolik tisfo přednášek
již uspořádáno! A temno posud! Ubozí poslu
chači jsou spíše zmatení než poučení. Dle toho,
k jaké politické straně který řečník náleží, vy
padne charakter jeho řeči. Soc. demokrat mluví
o Husovi s hlediska zoela jiného než národní

sociál nebo mladočech. A lže se vesele dále ve
prospěch neduživého, kulhavého „pokroku“ mo
derního. Na př. pokrokářská „Haná“ dne 1. čer
vence otiskuje v čele listu učně: „K uctění
památky velikého českého reformátora mistra
Jana Husi, jenž byl dne 6. Července r. 1415 na
rozkaz (?1) koncilu kostnického k žalosi všech
věrných Čschů upálen, pořádá vzdělávací odbor
„Sokola“ v úterý. . .“ atd. V témže čísle citují
se slova „hraběte“ (! Chluma k císaři Sigmun
dovi. Rozumí se, že jsou ty věty vybrány z pod
vodného pamfletu, sepsaného protestantským ne
poctivcem ve stol. 19., který se nestyděl dílo po
depsati tak (Pcgius), jako kdyby bylo sepsáno od
očitého svědka upálení Husova.

Ten jarmareční pamflet by. již tak řízně
odsouzen z kruhů universitních, dokázáno tak
světle, jaké humoristické pošetilosti cpe do hlavy
husitů, že by již konečně pokrokáři mohli krá
četi s pokrokem vpřed. Leč frázuje se o Husovi
opravdu z touhy po pokroku? Bystrý pozorovatel
uhodne snadno, prcč jedna generace moderních
husitů byla vychována výhradně bezcharakterní
brožurkou, která uštědřuje rány přímo pěstí
spisům Tomkovým, Palackého a —hlavně samým
spisům Husovým. Směšný pamflet učiněn zku
šebním kamenem, jak se čtou u nás díla před
ních bistoriků o Husovi. A zkouška měla hrozný
výsledek. Lidé, kteří při husitských hranicích
plak-li nadšením při předčítání statí z Lžipcgia,
prozrazovali, že neznají ani základních rysů po
vahy Husovy a že se dají voditi od nepoctivých
demagogů jako nemyslící děti. Nač čísti Tomka,
Flajšbansa, dra Kalouska, Lenze? To tak! V té
brožurce Lžipogiově jest všecko sepsáno krátce,
stručně, protikatolicky. Mozek se nemusí příliš
namáhati studiem a vůle se nemusí dlouho nu
titi k hněvu proti katolické církví. Ten spisek
z němčiny přeložený stačí zamýšlenému účelu
oslav úplně. A pro ten účel jest potřebí zmatku
největšího. Ryzí pravda by fanatickému účelu
velice škodila. Tudíž pro naše protivníky jest
výhodno, že jejich stoupenci tráví posud z Lži
pogia, že spisů Husových nečtou. Jinak by
užasli nad tím, jací lidé dovedou se stavěti 0
slavám Husovým v čelo. Hus stal se ubohým
služebníkem pro všecko. Jeho jména zneužíváno
k zakrytí tupé ignorance, k nízké mstě nad
lidmi konservatirními, k obraně proudů athe
istických, k zatušování kulturního pokroku ka
tolického v XIV. a XV. století atd.

Není to dávno, kdy za rozkvětu husitského
liberalismu kynuly husitským řečníkům (nezna
jícím Husa) velice tučné sinekury. Jakmile ta
kový husita vyšplhal se k soustu dychtivě chy
tanému, zmlkl a zapomněl i ty špatně vyčtené
fráze, které dříve trousil.

Zato však katolíci mohou se pochlubiti
doma i v cizině, že čelili drzým lžem novohu
sitským 3 příslušnou vědeckou výzbrojí a že vy
dali proti otravným pamfletům vědecké spisy,
které mají cenu trvalou. Proti úskočným frazím
stavěli jsme fakta, citovali jsme slova samého
Husa. A jelikož lži dlouho vládnouti nemohou,
razí si vítězně pravda cestu i v kruzích mimo
katolických. Co katolíci pověděli a jasně zdů
vodnili již dávno, to po dlouhém škorpení po
znávají a uznávají naši protivníci. Teď už pře
stala vláda Lžipogia, třebaže evangelické kruhy
s úžasnou bezcitností tím pamfletem naše dě
jiny tak dlouho překracovaly a ohavily.

Hus a pokrok.

Ovšem některé fráze panují vesele dále,

i KAYDYvěda přímo břměla v nejvyšších toninách. A tak ještě po několik desítiletí bude se
opakovati bezmyšlenkovitá věta: „Hus hlásal
pravdu a proto musil umříti“ Ozývá se také
tento krátký a pohodlný úsudek: „UčeníHusovo
vedlo k pokroku a proto jej zpátečníci upálili.“

Zatím však kdyby hory padaly, aby pravdu
pohřbily, Husovy spisy samy výmluvně dokazují
toto: Hus byl odsouzen pro domněnky, které
z velké části musí uznati za zpátečnické každý
myslící pokrokář. Některé protikatolické do
mněnky pronášel Hus prostě z té jednoduché



muže, který hleděl utvrzovati to přesv.dčení,
které Volná Myšlenka soustavným způsobem se
snaží potírati.

> v-. MOKAh Pa2020.
Právě vyšla

Časovánovinka:<
Volná Myšlenka
se sťamoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

Sepsal V. H. Hradecký.
T4to bročura vydána jako 7. a 8. číslo

„Časových Úvah“.

velice bystře a důkladně kresif pravou podobu
a účel volnomyšlenkářského hnutí.
tolík měl by pilně čísti v době, kdy příboj
tohoto mezinárodního sdružení vniká i do nej
menších poborských vísek.
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Při hromadném cdběru zvačné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah*

v Hrádci Králové.O 7
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Slavnostní dny čáslavské.
Nezapomervtelny zustanou jistě každému u

přímnému Čáslavanu katolíku svatopetrské dny
letošního roku, v nichž slavnostním posvěcením 0

hoslužebným úkonum staroslavný náš „děkanský
chrám Páně. Po žádosti slavné městské rady
podjal se této funkce J. Ex. nejdp. biskup králové
hradecký Tb.Dr. Jos. Doubrava, jenž ku zvýšení
stavnosti slíbil svěcení chrámu spojiti s udílením
svátosti biřmování. Rozhodnutí toto přijato by
lo radostně vším obřčanstvem a proto nelze se di
viti, že přání sl. městské rady, aby obyvatelstvo
přijalo vzácného hosta co nejsrdečněji a nejslav
nostněji, bylo vyhověno ochotně zpusobem oprav
du manifestačním.

V den příjezdu Jeho Exceghence, 28. června
odělo se město v slavnostní háv. Náměstí i hlav
ní ulice ozdobeny byly nesčetnýzní prapory nárad
ních barev a před kostelem vztýčeny byly vyso
ké stožáry, vověnčené zelení a okrášlené měst
skými odznaky. O 4. iodině shromáždili se u slav
nostní brány zástupcové města, všech zeměpan
ských úřadií, vojenské posádky, duchovenstva a
„učitelstva všech místních „škol obklopeni obrov
:ským zástupem občanstva, jež se školní mládeží,
se studentstvem, spolky paní a dívek, sv. Ludmi
dy, vojenských vysloužilců a křesťansko-sociálním
dostavilo se vzdáti hold úcty nejd. Velepastýři.
Přivítán jásavými pozdravy, ubíral se pejd. pan
biskup řadami ctitelů k slavnostní bráně, kde jmé
nem sl. městské rady a všeho města pozdraven
nadšenými slovy panem purkmistrem JUDrem
Zimmrem, jako milý a vzácný host královského
niěsta Čáslavě. Odpovídaje na krásná slova pana
purkmistra, zdůraznil Je Exc. nejd. p. biskup, že
jest my to zvláštní ctí, že může posvětiti památ
mk tak na výsost významný v dějinách našeho
národa jako jest starobylý chrám čáslavský a
veřejné díky vzdává všem těm, kteří se o jeho
obnovu tak pečlivě postarali.

Když představení byli Jeho Excellenci jed
notliví zástupcové korporací, přednesly svůj po
zdrav deputace studentstva a školní mládeže, ja
kož i deputace spolku sv. Ludmily a křesť. vzdě
lávací jednoty, ujal se slova vdp. děkan J. Folta,
aby jménem katolické farnosti přivítal J. B. Mi
Jost a přál mu šťastného pobytu mezi katolickým
lidem čáslavským, který s touhou na J. Ex. čekal
a s láskou ho ve svých domovech vítá. Nejd. p.
biskup děkuje za upřímná slova tato a opakuje
znova, že i on se těšil na pobyt mezi svými die
cesány, o jejichž lásce k sobě právě tak sponton
ními projevy se přesvědčil. Získala-li již vroucí,
srdečná slova J. B. Milosti srdce všech přítom
ných, pak přemilé chování jeho uchvátilo je doce
la. Jeho láska k dítkám, k nimž se skláněl a jimž
otcovsky žehnal, zachvěla všemi nitry, tak že i
ti, kteří přiišli vedeni pouhou zvědavostí, odcházeli
získáni docela. Jevilo se to po všecky následují
cí dny, v nichž J. Exc. meškala mezi námi. Chrám
naplněn byl vždy do posledního místečka a zá
stupy hrnuly se za J. B. Milostí, kdykoliv se ven
kn mezi lidem ukázala.

Druhého dne 29. června konán byl dopoledne
obřad svěcení a odpoledne sv. biřmování dospě
lých. O půl 7. hodině ráno vyšel průvod z chrá
mu sv. Alžběty s ostatky svatých, jehož zůčast
nila se školní mládež, zvláště škol dívčích, spolek
sv. Ludmily a křesť. vzděl. spolek s praporem,

vykonaných | obřadech svěcení sloužena byla
slavná pontifikální mše svatá, při níž se vyzname
nal náš zpěvácký sbor chrámový, sesílený četný
mii obětavými ochotníky zpusobem v pravdě vel
kolepým. © Něco tak úchvatného dávno stěny
našeho chrámu neslyšely. Odpoledne konáno by
lo sv. požehnání, po němž měla Jeho Excellence

promluvuk biřmovancum,překypující not
140 dospělých přijato z rukou J. B. M. dary Ducha
svatého.

30. června sloužil nejd. pan biskup o pul B.
hodině ráno mší sv. pro studující c. k. gymnasia

nduvu hloubkou myšlenek a skvělostí formy do
stupující vrchole umění kazatelského. Četná in
telligence městská i venkovská přítomná této pro

A byla řeč ta

Na tiema písně při posvátném aktu
přednášené: »Na Čechy, Bože, pamatuj. navázal
nejd. p. biskup své myšlenky a slovy vroucimi a
dojemnými nakreslil studentstvu jeho -kol, jeho
povinnosti a jeho cíl. Ústy dvou abiturientu tu
umočilustudenistvo svuj dík za tato laskavá slova,
slibujíc jich býti pamětlivo a jiini v Životě vždy se
řídit. Odpoledne bylo biřmování dívek, při němž
opět Jeho Excellence se stejnou láskou promlou
vala k hiřmovankám.

1. července bylo biřinování žáku škol chla
peckých s předcházející mší svatou a promluvou
k ellapcum. Při každém tomto aktu naplněn byl
chrám do nejzazších koutu a město i venkov tí
snily sev jeho prostorách, všichni nadšen, všich
ni rozechvělí, jakoby dechem lásky prohřátí. Jak
opravdová křesťanská láska provanula srdci pří
temných, patrno bylo z toho, že dítkám, které ne
měly kmotru, s příkladnou ochotou nabízeli se tou
to službou umžové i ženy z řad věřících. Zvláštní
pochvaly a vzpomínky zasluhuje jednání rolníka
p. H. z Vrdu, který ujal se tří chudých zákuv a
im nejen kimotrovstvím radostně posloužil, ale i
vzácnými dárky je obšťastníl. Po dokonaném biř

tech, kteří toužili promluviíti si se svýju Velepa
stýřem. Odpoledne pak o 3. hedině po vykonaném
požehnání ještě naposled promluvil nejd. p. biskup
ke všem přítomným, a přijav diky místního du
chovního správce za neskončemé milosti, jež ka
tolickým duším udělil a díky mládeže za všecku
su přízeň, kterou mladým srdcím projevil, rozlou
čil se všemi zástupci města, úřadu, vojska a škol
a se vším dobrým katolickým lidem. Od chrámu
až ke bráně slavnostní tísnily se zástupy, aby je
ště jednou políbily posvěcené ruce svého Velepa
stýře, aby ještě jednou sklonily kolena svá k Je
ho biskupskému požehnání. Ne na rozloučenou,
ale na shledanou volala všecka ta srdce přítom
ných i vzdálených, neboť všecka přilnula k Jeho
Bisk. Milosti stejnou oddaností a stejným poutem
Jásky.

Zjev, jednání i řeči Jeho Excellence zaujaly
každého a není nikoho, kdo by si nepřál, aby Bůh
ráčil Jeho Excellenci zachovati na dlouhá léta ku
blahu našeho národa, vlasti a Církve! Ku konci
třeba podotknouti, že k aktu svěcení kostela vy
slaly deputace náboženská obec židovská i evan
gclický ústav učitelský. SI. městské rady došly
pak četné gratulace k dokonání velebného díla
obnovy chrámu Páně, zvláště Jeho Eminencí p.
kardinála, Jeho Excellence ministra JUDra. B. Pa
cáka, členů zemského výboru, Českého musea, A
kademie, archeologického sboru a mnoho jiných.
Aktu posvěcení přítomen byl i restaurator chrámu
p. architekt K. Hilbert. Všech biřmovanců bylo
1483.

Provolání albánských hrdinů k Evropě. Dne
12. června výbor albánských povstalců sepsal v
Greči a zaslal velice významné memorandum ev
ropským velmocem a v přední řadě vládě angli
cké. Z památné té listiny vyjímáme:

»Ti, již mají prospěch z toho, aby očernili naše
vlastenecké ideály i naše povstalecké hnutí, vy
líčili nás celé Evropě jako bandity a lupiče, jako
věrné sloupy starého režimu, jako Vendejce Mla
dého Turecka; a z toho vyplynula pak ne pouze
sveřepost tureckého útisku, nýbrž i opovržení ci
vilisovaných národů. Ale třeba, aby Evropa zvě
děla, že naopak my byli jsme a jsme nejupřím
nější a nejstarší přátelé ústavnosti. Je zcela spra
vedlivo, že jsme požívali v době starého režimu
výsad, jimiž jsme byli odměněni za krev hojně pro
lévanou za velikost říše ottomanské; iny však jsme
se jich s nadšením zřekli v naději, že nový režim
uvede celou říši a tudíž i naši nešťastnou zemi
v stav pokroku, blahobytu a pořádku, v jakém
zijí západní národové. Naši lidé největšího vlivu
i naši nejlepší vlastenci, jež pronásledování abso
lutistické vlády rozehnalo do všech koutů světa,
přinesli veškeru svoji oddanest, veškero svoje ú
silí mladému Turecku a stráž sultána Abdula Ha

mida, ta obdivovaná a věrná garda arbanašská,
jež satna rázem mohla zničiti veškero úsilí refor
Inátoru, zustala mírná a rozhodla neodvratný pád
siarého režimu. ,

Vrohlášení stýská na nespravedlivý volební
systém, na násilné potlačování národního jazyka,
be to, Že nuzní křesťané jsou zatížení většími da
němi, než bohatí mohamedáníi; za zkonfiskovanou
zbraň nedostalo se Albáncum nejmenší náhrady,
Pronlášení pak pokračuje:

»Dodá-li se k tomu i to, že ani jednoho slibu,
jenž nám byl dán, ni jediné naděje, již jsme cho
vali, nový režim nesplnil, že nebylo ani počato
se stavěním silnic, mostu, železnic, přímořských
hrází, vysušováním nezdravých bažin, zavedením
nejzákladnějších zřízení k veřejnému —dobru,
zná-li se, že místo zakládání nových škol zavřena
nám byla i škola v Elbasaně pod lživou výmlu
vou, že se -příčí náboženství“ — neboť přijímala
mládež albánskou všech vyznání a neprotežovala
aní nezakazovala ni jedno vyznání -—pak se muže
snadno pochopiti, proč se veškeren národ albán
ký vzbouřil proti takovému režimu potlačování
a nasili, proti režimu, od něhož naopak nadál se
nějakélio uleličení a nějakého pokroku.

Jak. mužeme toho. dosálnouti, aby se slvšel
nás hlas. zpusobem. mírným a Civilisovaným?
My nemáme svých zástupcem vo zákonodarném
sněmu, Již by byli tlumočili naše přání; téměř všu
de jsme pokoření zákonu meče, neboť se naše spra
vedlivá nevole považovala za vzpouru. Na druhé
pak straně my nemolli jsme více zadržeti své Jo
rady, dobnané k zoufalství spatným jednáním otto
nlanské vlády. a v naší nešťastné zem vypuklo
vovstání.

Naše zbraň ned z počátku měla úspěch a my
vodali jsme světu skvělý příklad iumanity, ne
boť nemolouce střežiti a sytiti veliký počet ture
ckých vojáku, jež povstalci zajali, my jsme je
pouze odzbrojili a pustili na svobodu, aby se vrá
új do své vlasti nebo ke svým druhum. Kdvž
však inezitím turecká zbraň nabyla převahy, byli
jsme svědky, strachem se chvějicími a bezmov
nými. takových hruz, jež se nemohou vypsali a
o nichž se celý svět muže přesvědčiti. Naše do
my jsou vypáleny, naše chrámy bombardovány,
naše nivy zpustošeny, veškeren náš majetek zni
čen nebo uloupen vojáky a byly i ženy a ranění
za živa spalování v zažehňutých domeci.

Přes lo vše my přece chtěli jsme utéci se
k smírnému pokusu. U. příležitosti sultánského
jubilea obrátili jsme se k jeho císařskému veličen
sivu, sultánu, hledajíce u něho soucit a sprave
dlnost, ujišťujíce, že jsme věrní jeho poddaní. Ne
dostalo se nám však ani odpovědi.

Tehdy jsme pokračovali v boji ne s naději na
vitězství, neboť dobře známe svou slabost oproti
oliromnému vojsku říše ottomanské, nýbrž pouze
s úmyslem obrátiti pozornost evropských velmocí
na naši věc. A za věc tak svatou bojovali jsme
sami — pouze pět, Šest plemen skaderského vila
jeiu, vědouce dobře, že bratři naši z druhých o
blastí albánských zbavení zbraní a vyčerpáni ne
dávnýmni útisky, nemohli by Pomoci našemu hnutí
ničím jiným, než svými přáními a svými vřelými
nadějemi. A teprve nedávno potěšení byli jsme
zprávou, že i naši bratři Miridité měli šlechetnou
odvahu připojiti se k našemu povstání.

A teď přišli jsme ke konci. Po tři měsíce
vzdorovali jsme zástupům dvacetkráte silnějším
počten, disciplinou i výzbrojí než naši bojovníci.
Živíce se kukuřičným chlebem bojovali jsme s vo
fáky řádně vypravenými a vydržovanými; ozbro
jeni starými puškami a černým prachem zápasili
jsme s rychlopalnými bateriemi; našim protivní
kům bylo třeba tří měsíců, aby nás vytlačili z na
šich hor; a teď došli jsme k černohorským hrani
cím, za něž utekly se již dříve naše ubohé rodiny,
jež se ubytovaly v jeskyních podél těsných říč
ních údolí.

Brzy budeme i my musiti jíti do vyhnanství,
kdyžtě jsme prolili tolik krve a obětovali tolik
životů, abychom pozvedli tuto zemi, již milujeme
a již turecké vojsko přeměnilo ve strašnou poušť.

Vysíleni tímto úžasným válčením, obracíme
se k evropským státům jménem svým. i svých
rodin i dětí a všech bratří albánských, již chvějí
ce se sledují náš osud, a prosíme o intervenci zá
padních vlád v prospěch našich lidských i ob
čanských práv.«

Ku konci prohlašuji Albánci, že obětují touhu
Po Samostatnosti zájmu politické rovnováhy na
Falkáně, zřetelům vyššího řádu. Chtějí zůstati v
lůně říše Turecké, ale žádají velmoci, aby jim
svým prostřednictvím dopomohly k široké národ
ní autonomii,

Balamucení Volné Myšlem':y. Ta se
přímo rozplývá v humanitě, ale jen tehdy, kdy
se jí naskytne záminka humanitářskými výklady
mrskati katolickou církev. Krvožíznivé řádění
volnomyšlenkářů v Barceloně a Portugalsku
proti katolíkům docela se volnomyšlenkářům
našim líbilo, ačkoli každý člověk, v němž lidský
soucit není uspán zcela, musil proti surovým.
násilnostem protestovati.

Ovšem — Volná Myšlenka jest liga mezi
národní, zednářská, vedená od vynikajících židů
Co se tedy z jejího středu ozve ve Španělsku



to musí opakovati „disciplinované“ pluky po
celé pevnině.

Bestiální krutosti Mladoturků proti křesťan
skému obyvatelstvu v Makedonii nechávaly
Volnou Myšlenku chladnou. Nač se rozčilovat
pro gojimy, ačkoli v Turecku byla nejnaleha
vější příležitost k zakročení volnomyšlenkářské
humanity? V mladotureckém režimu mají vyni
kající slovo semité a odtud si vysvětlíme lehce,
proč nelítaly z volnomyšlenkářských redakcí
blesky proti surovým katanům. A jakých kru
tostí dopouštělo se turecké vojsko v posledních
měsících proti statečným Albáncům! Volná
Myšlenka k tomu všemu přiblížela nečinně,
ačkoli Hunové nepáchali bestiality horší než
Turci na bezbranných ženách albánských. A pak
prý hoří Volná Myšlenka pro svobodu všech!

Nejhorší vysvědčení si dali ti volnomyšlen
káři, kteří docela Mladoturky ohválili! Tajemství
toho chování lehce si vysvětlíme. V ozbrojeném
protestu proti násilnictví tureckému vede hlavní
slovo albánský kmen katolický. V době před
volební v Čechách požidovštělý tisk tvrdil, že
nemá nikdo odevzdati hlasovací lístek ve
prospěch kandidátů katolických, protože prý lidé
římští mají přeraženou páteř a tak nejsou
schopni vésti boj za svobodu národní. A sotva
tato slova dozněla, dovídala se veřejnost o re
kovných vítězstvích katolických Malisorů nad
obrovskou přesilou tureckou. Hrdinný boj albán
ských katolíků jest židům trnem v okuaproto
Volná Myšlenka raději hledá a slídí, kde se
šláplo na kuří oko některému židovi.

V době, kdy byla pobíjena v boji celá sta
katolických Malisorů, kdy turecké úřady rušily
bezectně své slavnostní sliby, kdy albánští lidé
byli za živa upalováni, křižování a podobně, sta
rají se volnomyšlenkářští židé se vším Širsce
rozvětveným aparátem, aby z vězení pomohli
Hilsnerovi, který byl dvojí porotou odsouzen pro
vraždu. Tolik křivolaká jest tedy cesta huma
nity volnomyšlenkářské! Nenávistný boj volných
myslitelů proti křesťanstvu zuří na celé čáře a
agrární venkov se „obrozuje“ Volnou Myšlenkou.
Ku lžem židovským přidávají agrárníci horlivě
úmyslné lži nové. A přece může prohlédnouti
falešnou hru každý, kdo se naučil mysliti trochu
samostatně.

Existuje také židovský klerika
IHamase © V prvé polovici června odbýval se
v Londýně sjezd rabínů Tam rabín Wassezug
vybízel k založení velikého finančního fondu,
který by podporoval boj církve židovské proti
anglickým missionářům, kteří prý mnoho židů
obracejí na víru křesťanskou. Rabín Singal pro
jevil!stížnost, že kosmopolitismus (světoobčanský,
mezinárodní názor světový) seslabuje mezi židy
víru v obrození židovského království. (Tedy
snad židovští millionáři mají mezi milliony kře
stanů ještě služebníků málo; potřebují ještě
většího panství a více oddaných nevolníků!?)
Židé prý začínají zapomínati starohebrejskou
řeč. Jejich řečí je jim prý řeč země, vníž bydlí,
což jest hrozným zjevem. (Chtějí tudíž rabíni,
aby Israelité byli židovštější než jejich předkové
v Palestině; ti přece již několik století před
Kristem přestali mezi sebou mluviti po hebrejsku,
užívajíce řeči jiné. Podivně navádějí rabíni
k assimilaci! Jsou však aspoň upřímnější než
ti židé, kteří k vůli obchodu tvrdí, že nejsou
zvláštním národem, rozdílným od arijců, od
nichž berou peníze.) Prý židé zapomínají, že
země, v níž bydlí, nemůže pro ně býti nikdy
vlastí, ale jen zemí, z níž mohou těžiti, v níž se
mohou obohatiti. Jedinou a pravou vlastí židů
jest Palestina. Proto musí všechny synagogy
přísně toho dbáti, aby bylo vyučováno talmudu
a starohebrejské řeči.

S tím přestěhováním do Palestiny by byli
sami křesťané spokojeni. Také konečně bude líp,
navyknou-li si židé mluviti hebrejsky; aspoň
nebude dalšího nedorozumění v příčiněžidovské
assimilace. Ale odporučovati přísně talmud,
který tolik povyšuje židovstvo nad křesťany a
pokládati země a národy jiné jen za předmět
peněžního ždímání, to přece svědčí o klerikalismu
nejvybarvenějším.

A stýskají-li židé na anglické křesťanské
missie, proč neoplácejí ušlechtilým závoděním?
Proč zase naopak židovskými missiemi nesnaží
se převésti křesťany k vlastnímu přesvědčení?
Tu jest viděti, jak „silně věří“ v neomylnou
pravdu svého talmudu, když se jím na venek
nechlubí, třebaže prakticky podle něho jednají.
Ale příčina té „skromnosti“ jest ještě jiná. Israel
nedělá propagandu svému vyznání z příčin
praktických, vypočítavých. Náboženství židovské

vyšších aristokratů; židé uzavírají svou víru do
užšího okruhu z příčiny národnostní. Pro ně a
jen pro ně jest to náboženství, které slibuje tak
obrovské bohatství a kralování nad národy ji
nými. Komu by potomci nynějších židů kralo
vali, od koho by jako princové daně brali, až
by se požidovštěla ostatní část lidstva, tak že
by nebyl dostatek gojimů k posluhování? Mají-li
se státi vyznavači talmudu vesměs velikými
pány, musí býti na světě ještě četnější společ

nost jejich služebníků. Proto talmud a slibované
poklady jen pro židy! Gojimové nezaslouží, aby
stkvělou budoucnost sdíleli s židy jako rovní
s rovnými, bratři s bratry ©

Resoluce sjezdu ovšem prohlásila, že se
má utvrzovati nacionalismus židovský a staro
židovská víra. Proč tedy ten obrovský fond na
boj s anglickými missionáři? Nikoli k vůli pro
pagandě, ale k vnitřnímu posilování, k podpoře
chudších židů. A že také těch peněz užije se
na uplácení gojimů, aby proti spádům talmudistů
nepsali.

Politický přehled.
Ministerstvo bar. Gautsche. Baron Gautsh vlastno

ručním listem císařovým povolán v čelo ministerstva a
bar. Bienerth milostivě propuštěn. Dle řeči dra. Kra
máře v Praze bar. Gautch nebyl povolán k tomu, aby
prostě pokračoval v systému bar. Bienertha, nýbrž, jak
ze všeho se dá souditi, má se pokusiti, aby celý vládní
systém postavil na širší základnu, aby z tohoto systé
mu nikoho nevylučoval a tím se přiblížil k tomu, co
jsme my druzi Slované všichni hlásali, že nesmí býti
v Rahousku vládnuto jenom s některými národy proti
ostatním.

Německo-nacionální svaz hrozí. Na schůzi výkonného
výboru německo-nacionálního svazu zdůrazněno, že ně
mecko-nacionální svaz trvá na svém požadavku, aby
správastátní zůstala nadále přísně objektivní (Rádi vě
říme.), a že by každá zamýšlená změna vládního sy
stému narazila na nejostřejší odpor svazu. Parlamentní
kabinet, spočívající na koalici osob, jest prý naprosto
nemožný a naproti nové vládě trvá svaz na stanovisku
vyčkávacím. Ovšem německo-nacionální svaz bude ny
ní hleděti pro Němectvo vykořistití stísněné situace je
ště bezohledněji.

Žádná změna systému. Dle něm. časop. »Austria«
prvním odstavcem vládního programu bar. Gautsche
jest českoněmecké vyrovnání. Domněnky, jakoby bar.
Gautsch chtěl zahájit nový oddil koncessí Čechům, jsou
předčasný, naopak Gautsch bude prý kráčet ve šlépě
jich svého předchůdce, bar. Bienertha. Uvidíme.

Jednotný český klub ustaven na schůzi klubu mla
dočeského, agrárního a nár. soc. v Praze. Každý z jed
notlivých klubů se snesl, že nebude přijímati hospitantů.
Tím se octli dva samostatní agrárníci Prášek a Zahrad
ník, 1adikálové Prunar a Kalina, pak Masaryk a čtyři
moravští lidovci dr. Stránský, dr. Šílený, Smrček a Po
korný, mimo klubovní svazek a nemohlí býti tedy při
hlášení do Jednotného českého klubu. Tito nepřijatí, vyj
ma Práška a Zahradníka utvořili klub »Sdružení ne
závislých poslanců pokrokových« a předsedou jeho zvo
len Masaryk; prvním činem tohoto nového klubu bylo,
že se přihlásil do Jednotného českého klubu. Katoličti
poslanci z Moravy v ustavující schůzi Jednotného če
ského klubu sice přítomní nebyli, ježto pozvání jich pro
nahodilou nepřitonnost dra. Hrubana přišlo pozdě, ale
dr. Hruban jako přeseda katolického klubu dodatečně
přihlásil klub tento do Jednotného.

Samostatný klub českých soclálních demokratů na
říšské radě utvořen 3. července v Kladně na konferenci
českoslov. sociální demokracie za přítomnosti všech 25
poslanců strany. Předsedou zvolen posl. Němec. Tím
ovšem není zmařen společný postup soc. demokratů,
totiž svazu německého a českého. Kluby tyto budou
míti samostatnost jen v otázkách národních, jinak bu
dou postupovati jednotně..

Samostatný poslanec dr. Zahradník prohlásil na vo
ličské schůzi ve Voticích, že se přihlásil do Jednotného
klubu a vyčkává klidně, bude-li přijat. Nebude-li při
jat, bude prý bez zoufání i nadále dle sit svých praco
vati pro národ asvé voliče. Potom však nebude vyloučen
dr. Zahradník, nýbrž téměř půl sedma tisíce českých
svobodných mužů s národem vřele cíticích, a podíval
bych se na toho, kdo by se opovážil vyhazovat z ná
roda celé okresy. Bude-li se však tvrditi, že nový če
ský klub má spojovati poslance zastupující určité stra
ny. vyhovím s ochotou i této podmínce »a přihlásím
svých 6435 voličů do Jednotného klubu jako stranu«.

Řišská rada svolána na den 17. července. Pracov
ní její program pro příští krátké zasedání jest tento:
ustavení se sněmovny, schválení $ 14. vydaného proza
timního rozpočtu a příslušné půjčky a volba delegací.

České finance. Císař udělil zemskému výboru král.
Českého o prozatímním vybírání zemských přirážek k
přímým daním zeměpanským kromě osobní daně z
příjmu pro dobu od 1. července do 31. prosince Nej
vyšší schválení s tím omezením,že tyto přirázky smějí
býti vybírány jen v dosavadní výši 55 procent.

Nový rozruch v otázce marocké způsobilo Německo,
které vyslalo na pobřeží jižního Marokka do Adagiru
dělovou loď »Panther« a vypravilo na břeh 500 mužů.
Německo odhodlalo se k tomu, Jak také oznámilo velmo
cem, na žádost německých obchodníků v jižním Marok
ku, kteří se necítí v bezpečí. Dělá prý prostě to, co
Španělsko v EI Kasaru a Larachi. Ovšem v Anglii a
Francii této výmluvě se nevěří.

Povstání v Albanll. Albánci nechtějí se spokojit pla
nými sliby. Nezakročí-li trojspolek v Cařihradě, povsta
ne prý znova 300.000 Albánců. Turecko hrozí Černé
Hoře válkou, ježto se domnívá, že ona povstalce pod
poruje.

ložníků do zbraně,
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Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy dlecésní: Ustanovení jsou pp.: Adolf
Seidel, farář Kottvický, za děkana v Hostinném, Alfons
Hronek, farář v Pohledu, za faráře do Přibyslavi, Josef
Stříbrný, farář v Branné, převzal excurrendo-admini
straci fary v Dolení Branné, Aug. Kristian, administrator
v Býšti, za administratora do Pěčína, Frant. Stříbrný,
kooperator v Mříčné, za administratora do Křížlic, Jin
dřích Láš, kaplan, za administratora v Chvalči, Frant.
Pokorný, administrator, za kooperatora do Bernartic,
Gust. Korda, kooperator v Bernarticích, za kooperato
ra do Velké Úpy, Jan Čeřovský, kaplan v Č. Prusnici,
za administratora do Kottvice, Karel Sovák, administra
tor, za kaplana v Hostinném, Aemilian Kašpar, kaplan,
zá administratora v Pohledu. — V Pánu zesnuli:
František Pecka (V Vuln.), rytíř řádu Františka Josefa,
rytíř koruny Wůrtemberské, konsist. rada, bisk. vikář,
děkan v Náchodě, zemř. 8. června 1911 (naroz. 1841,
vysv. 1870), P. Julius Baudisch, O. Ss. Redempt., v
Králikách, zemř. 16. června (nar. 1878, vysv. 1902), Fr.
Tauchmann, pens. farář Radbořský, fundatísta v Ky
šperku, zemř. 26. června (nar. 1857, vysv. 1881). — U
prázdněná místa: Náchod,děkanství,patron kní
že Schauumburg-Lippe, od 17. června, Kottvice, fara,
patronatu hraběnky Deymové, od 1. července, Pohled
(Frauenthal), fara patronatu Eduardiny kněžny Kheven
huller, a Klotildy hraběnky Festetics, od 1. července
roku 1911.

Šedesátka zasloužilého organlsátora. Dne 8. červen
ce r. 1851 narodil se v skrovné vísce Brdě u Nové Pa
ky horlivý náš organisátor vsdp. dr. František Šulc, čest
ný kanovník, professor bohosloví, místopředseda Poli
tického družstva tiskového. Narodil se jako syn malo
rolníka, vystudoval gymnasium v Jičíně. Theologická
studia vykonal v hradeckém semináři. Po vysvěcení
stal se kaplanem v Golčově Jeníkově. Pro své vzácné
vlohy poslán do vyššího ústavu ku vzdělání kněží, do
vídeňského Frintanea. Za svého pobytu ve Vídni hor
livě se účastnil národních snah Čechů vídeňských. Vy
konav s vyznamenáním zkoušky, byl promován na dok
tora bohosloví. Roku 1881 stal se professorem věrouky
v hradeckém semináři; jmenován též spirituálem v Bor
romaeu. Od roku 1886 zastával též úřad výpomocného
katechety na gymnasiu královéhradeckém. Vyučuje
dále (již po 30 let) dogmatice v kněžském semináři, pra
cuje jako konsistorní rada. Z jiných mnohých prací vy
niká svým nadšeným organisováním katolického lidu.
Nemine neděle nebo svátku, aby někde neřečnil. Své
protivníky dovede odrážeti mistrně svou bystrostí a
hlubokou učeností. Ubírá se ochotně do všech ohrože
ných míst, kde vlna zloby nepřátelské nejmocněji se
zdvihá. Dvakráte vystoupil jako kandidát poslanectví,
při čemž obětavě vnikal tam, kde připraveny proti ně
mu nejostřejší šípy. A všude mnoho lidl, zmámených
moderními frázemi, získal našemu praporu, vystavuje
hrdinně prsa útokům nejprudším. Nejčastěji mluví k
chudému, drobnému lidu, jejž jako syn venkovanův mi
luje celou duší. Uvážíme-li, co každý náš organisátor
nyní zkusí, pomyslíme-li, co jedovatých střel snese se
na hlavu našince v šesti až osmihodinové schůzi, musí
me vysloviti nelíčený podiv harcovníku tak populární
mu.. A s léty energie jeho jakoby přímo rostla. Kam
koli jest zavolán, všude obětavě pomůže. Za posledních
pět let vykonal přes 1000 přednášek a schůzí. — Dr.
Šulc též v přední řadě má zásluhu, že vystavěn spol
kový dům Adalbertinum. Již roku 1894 zvolen byl jed
natelem Politického družstva tiskového; projednal kou
pi tiskárny, jíž katolíci nutně potřebovali. Do celé řady
časopisů zaslílal a dosud horlivě plše časové úvahy. Je
ho redakcí vycházel »Výbor kázání«, po 7 let redigo
val »Knihovnu svatého Vojtěcha«. Jest předsedou »Or
ganisačního diecésního komitétu«, místopředsedou »Po
litického družstva tiskového«, členem výkonného vý
boru naší srany. Účastní se čile ruchu katolického vé
všech směrech. Čest budiž muží zasloužilému! Jeho 0
bětavé námahy vděčně vzpomínají obrovské zástupy
katolictva v diecési naší. V těchto dnech ozývá se vře
lé přání upřímných katoliků, aby dobrotivý Bůh dlouho
ještě horlivého a obětavého hodnostáře zachoval. Všich
ní přejeme mnoho Božího požehnání práci jeho další.

Městská rada dne 3. července: Zpráva o výsledku
revise obecních účtů za rok 1909 provedené zemskou

Za dar K 50.—, věnovaný p. Heřmanem Steinfeldem,

stavu chudých k uctění památky jeho syna p. Karla



Steinfelda, kandidáta architektury, vzdají se díky. —
Udělen byl úřední konsens k užívání truhlářské dliny
na stavební parcele čís. 172-22 v dělnickém bloku VIL—
Schváleny byly městské objednávky pro městské €e
lektrické podniky. — Udělena byla povolení ku stavbě
domu dvoupatrového na parcele čís. 11. v bloku p.
Fr. Černému, mistru zednickému a na parcele čís. 12.
v bloku témž p. Jos. Rálišoví, mistru sklenářskému. —
S důchodznským úřadem se sdělí, že okresní výbor
vzal na vědomí usnesení městského zastupitelstva, by
k uhražení schodku obecního a školního rozpočtu na r.
1911 vybírána byla společná přirážka 30" ku všem
přímým daním, v obci na r. 1911 předepsaným, vyjma
osobní daň z příjmů a 5% daň z čistého výnosu budov
osvobozených dočasně od daně. — Vydá se závěrečný
list na objednávku kabelu pro přespolní elektrárnu od
firmy F. Ludikar, ježto zemský výbor království Če
ského nečiní námitek proti tomu.

Úmrtí. V Praze zemřel tento týden pan Karel Reyl,
bratr vdp. dra. Reyla, majitel knihtiskárny a pražský
měšťan, po bolestné nemoci ve věku 44 let. Zesnulý
byl velmi přičinlivým pracovníkem, jenž ze skrovných
počátků typografického chudého dělníka domohl se ne
úmornou píll samostatného postavení. Pro svou bodrou
povahu těšil se značné přízní svých zákazníků a přátel.
R. i. p.!

Nová železniční ředitelství. Různé zprávy o zříze
ní nových železničních ředitelství jako na př. v Pardu
bicích a v Liberci, nejsou správny. Na dotaz dra. Sei
ferta v subkomitétu železniční rady prohlásil zástupce
ministerstva železnic, že se dosud nestalo žádné rozhod
nutí v této věci, že potřebný material není ještě poho
tově a že teprve v podzimním mimořádném zasedání že
lezniční rady bude o zřízení nových ředitelstev roz
hodnuto.

Nově vlaky. Dne 30. června t. r „projednán byl ve
státní železniční radě návrh člena Maštálky na zavé
dení ranního rychlovlaku na státní železniční trati Pra
ha—severozápadní nádraží—-Chlumec—Kyšperk| záro
veň s návrhem člena Riedla šl. Riedensteina žádajícím
za zařadění ranního rychlovlaku na státní železniční
trati Praha—Hradec Králové. Po odůvodnění navrho
vatelem Maštálkou byl tento návrh schválen přes pro
hlášení zástupce vlády vrch. inspektora Langera, dle
něhož na zavedení těchto rychlovlaků, jež by jezdily
na dalekých tratích a s čímž spojeny jsou značné ná
klady, nelze se zřetelem na neutěšené finanční poměry
státní železniční správy pomýšleti.

Processi. Křesťansko-sociální spolek paní a dívek
v Hradci Králové pořádá pouť k mariánské kapli v
Mariánských lázních pod Zvičinou ve středu dne 12.
července 1911. Odjezd z Hradce Králové ráno ve stře
du 12. července v 6 h. 15 m. Návrat večer v 9 hodin,
ačkoliv lze též vrátili se vlakem odpoledním. Lístky
vezmou se do Bilé Třemešné. Cestovní výlohy za obě
cesty asi 2K 20 h. V kapličce bude sloužena mše svatá.
'Pobožnost křížové cesty bude se konati v lese. Průvod
povede duchovní rádce spolku vsdp. Dr. Fr. Reyl, re
ktor semináře v Hradci Králové.

Výlet vídeňských dítek do Hradce Králové. Poně
vadž také vc Vídni končí se školní rok na školách o
becných a měšťanských dne 15. t. m., bylo nutno vý
let tamní české mládeže posunoutí o celý týden proti
původnímu programu. Příbude tudíž výprava těchto
dítek do Hradce teprve v sobotu odpoledne dne 15. čer
vence. Téhož dne koná se večer přátelská schůze v Be
seač. Jinak zůstal program výletu beze změny. V ne
dělí dne 16. července: Dopoledne veřejná schůze v
měst. divadle Klicperově o 10. hod. , pak společný oběd;
odpvledne malá vycházka, večer divadelní představení
»Zlatý klíč a živá voda.« V pondělí dne 17. července:

Dopoledne prohlídka města, pak společný oběd, odpo
ledne druhé divadelní představení »Zlatá muška.« V ú

„terý dne 18. července odjezd do Vídně. — Záznamy a
předprcdej vstupenek k oběma divadelním představe
ním převzalo ochotně knihkupectví p. B. E. Tolmana
v Hradci Králové.

Na řečalcký kura dobrotivě věnovali: Vldp. A. Nývlt,
-děkan v Činěvsí, 10 K. vidp. Kotrbelec, děkan v. v. v

Hradci Králové 1 K, Jos. Středa, dělník v Náchodě,
2.60 K, vidp. M. Musil, kanovník v Hradci Králové, bro

„žury. O další příspěvky se uctivě prosí. Račtež zaslati
na adresu: J. Polák v Hradci Králové, Adalbertinum.

Odsouzení před porotou kraj. soudu v Hradci Krá
"lové: Ant. Zábranský (nar. 188t) pro zavraždění své
„ženy na 20 roků do těžkého žaláře; J. Týfa (nar. 1883)
pro zločin žhářství na 5 roků, Jos. Drahorád (nar. 1884)
pro přestupek uškození na těle na 5 měsíců, A. Motyčka

- (nar. 1867) pro zločin násilného smilstva na 18 měsíců,
V. Vencl (nar. 1889) pro zločin žhářství na 5 roků, Ad.
Pultera (nar. 1883) pro zločin vraždy na 12 let.

Dar. Pan c .a k. plukovník V. Jirotka v Hradci Krá
"lové zaslal zdejšímu ústavu hinchoněmých z trestní ro
zepře 20 K, za kterýž velikomyslný dar ředitelství ústa
vu vzdává nejvřelejší díky. Zaplať Bůh!

Díkávzdásí. Křesťansko-sociální spolek paní a dívek
v Hradci Králové vzdává uctivé díky vysoceváženému

"panu .c. a'k. plukovníkovi V. Jirotkoví za zaslaný dar
10 korun.

Závady obchodu. Proti kostelu P. Marie staví se
»dva veliké domy a to tak, že jest frekvence skoro po

rušeno. Tím jsou citelně zasažení někteří obchodníci
(zvláště mladý snaživý závod p. V. L. Holého). Neškodi
lo bv. jestliže by sl. městská rada učinila příslušné 0

-patření k hájení těchto poplatníků. Křesťanští obchodní
- ci zápasí těžce s jinou konkurencí v postranních ulicích
:Zatarasí-li se cesta, jest tim hůře, ať se snaží jakkoliv.

„Konpásí .na. jiných zež od úřadu k tomu ustanove

ných mistech jest dle $ 338. trest. zák. zakázáno. Poli
cejní úřad proto upozorňuje, že v obvodu města Hrad
ce Králové jest jedině dovoleno na městském koupadle.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové dovoluje si
upozorniti své pány vkladatele, že úroky do vkladních
knížek po čas uzávěrky, t. j. do 20. července nepřipi
suje. Předkládati vkladní knížky specielně za účelem
připsání pololetního úroku není třeba, poněvadž banka
při nejbližším vkladu neb vybrání úrok do knížky při
plše. —

Záložní a úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav ve
škerých vkladů u nás činil koncem měsíce června K
40,640.947.—.

Česká banka, flllálka v Hradci Králové upozorňuje
své pány vkladatele, že vkladní knížky za příčinou při
psání pololetních úroků není třeba zvláště předkládati,
jelikož banka úrok ten sama kapitalisuje ve svých kní
hách a piyne z téhož ihned další úrok. Do knížek při
píší se úroky tyto bez jakékoli ztráty při nejbližším
vkladu neb vybrání.

Česká banka filíalka rozšiřuje pro stále rostoucí
agendu svoje bankovní místnosti. Za tím účelem naja
la od firmy K. V. Skuherský v domě č. p. 303 u Pražské
ho mostu , kde se také nacházejí její nynější místnosti,
celé první poschodí. V přízemí zůstane umistěna smě
nárna (pokladna hotovostí, vkladní knížky, pokladna
cenných papírů a likvidatura). Směnky k eskontu budou
podávány u pokladny. Ředitelství, korrespondence, ú
čtárna a oddělení pro zboží budou umístěny v I. poscho
dí, vchod z Jiříkovy třídy. Filiálka zaměstnává přítomně
15 sil úřednických a 3 zřízence. Obchody filiálky za do
bu jeji činnosti se velmi slibně rozvětvují a jest jisto,
že filiálka nalezla ve zdejším kraji dobré pole působno
sti.

Zóložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc červen
1911. Stav vkladů počátkem měsíce 1,703.385.01 K, vlo
ženo během měsíce 125.937.68 K, vybráno během měsí
118.037.15 K, Stav koncem měsíce 1,770.385.54 K. Stav
půjček počátkem měsíce 2.785.893.54 K. půjčeno během
mesice 242.467.73 K. splaceno během měsíce 194.934.53
K, stav koncem iněsíce 2,833.426.74 K. Počet účtů 3939,
reservní fondy 128.824.85 K, závodní podíly 89.589.77 K,
pokladní obrat 1,610.669.81 K.

Spořitelna Králohradecká. V měsící červnu: Bylo u
loženo 268.070.80 K, vybráno 249.881.41 K, tudíž více u
loženo o 18.189.39 K. — Stav vkladů koncem června
15,505.898.61K, na hypotéky bylo nově půjčeno 46.661.10
K, splaceno 22.377.20K. — Na hypotékách koncem červ
na 12,951.762.78 K. Zásoba cenných papírů 2,692.640.—
K. Uložené přebytky 248.095.75 K.

Organisace katolické na Pouchově, v Rusku, Slez
ském Předměstí, Mariánská kongregace a tělocvičný
odbor »Orel« z Hradce Králové pořádají v neděli dne
16. července na zahradě p. Česáka v Pouchově o půl
3. hod. odpol. velkou zahradní slavnost a večer věneček.
Hudba J. Česenka z Kuklen. Program velice bohatý a
zábavný. Vstupné do zahradní slavnosti 30 hal. Z Hrad
ce Králové odchod o půl 2. hod. z Adalbertina. Za ne
příznivého počasí odbývá se slavnost v sále.

Polarimetr. Dne 26. května zabaven byl polarisační
přístroj, jakého se používá v cukrovarech. Kdo podob
ny přístroj postrádá, ať to oznámí policejnímu úřadu,
kde také si možno přístroj prohlédnouti.

Prohlášení ku danl výdělkové pro r. 1912 a 1913.
V základě 8 39. zák. ze dne 25. října 1896, ř. z. č. 220,
o přímých daních osobních, a čl. 18. vykonávacího před
pisu k I. hlavě tohoto zákona, stanoví se lhůta k po
dání prohlášení ku všeobecné dani výdělkové pro osmé
obdvubí ukládací (roky 1912 a 1913) z podniků všeobec
né dani výdělkové podrobených, dne 1. června 1911 da
ní již předepsaných, do 31. července 1911. Prohlášení
k dani výdělkové mohou býti podána písemně neb pro
tokolárně u úřadu pro berně I. stolice (berní správy,
okresního hejtmarn.tví), v jehož obvodu má daň býti
předepsána. Podávají-li se písemná prohlášení, budiž
užito úředních tiskopisů, kteréžto, jakož i návod ku sdě
lávánl prohlášení k daní výdělkové, poskytnou se po
platníkům na požádání bezplatně úřady vyměřovacími.
Poplotníci se tímto zároveň upozorňují, že přesné vy
plnění všech odstavců prohlášení jest jejich povinnosti
a že co nejpečlivější vykonání této povinnosti v prvé
řadě v jich vlastním zájmu nutno jest, aby se předešlo,
výtkám, po připadě nesprávným předpokladům komisi
pro daň výdělkovou. Nepodá-li poplatník v předepsané
lhůtě povinného přihlášení, může komise pro daň výděl
kovou vyměřiti daň na základě pomůcek jl po ruce
jsoucích. Ustanovením tímto není vyloučeno, že by po
platník nemohl býti potrestán pro opominuté podání
svého prohlášení.

V upomísku na r. 1866. V pondělí 3. července ve
výroční den bitvy u Hradce Králové bylo bojiště u
Chlumu opět navštíveno mnoha účastníky z říše naší,
ze Saska a jiných krajů Německa. V mausoleu sloužil
tichou mši svatou za padlé bojovníky polní kurát dp.
Suchánek; zúčastnila se jí deputace vojenské posádky
z Hradce Králové s p. majorem Procházkou v čele a
deputace místního spolku pro udržování pomníků na
bolíšu, vedená p. předsedou Waldekem, který položil
ma rov padlých bojovníků nádhernou kytici z růží. Ač
uplynulo od té doby již 45 let, přece s potěšením lze
pozorovati, jak mnohé rovy osadníky z bojiště jsou 0
krailovány, což zajisté svědčí o chvályhodné pletě, již
náš venkov k padlým hrdinům stále chová.

Místní odbor Ústřední Matice Školské ve Stěžerách
pořádů za laskavého spoluúčinkování »Hudebního a
pěveckého spolku« z Hradce Králové v neděli dne 9.
července 1911 v půl 8. hod. večer u Špryňarů přátel
skf večírek na rozloučenou se spanilými absolventka

mi tamější hospodyňské školy. Program: 1. F. Hérold:
»Zampa«, ouvertura pro klavír na 4 ruce. Přednesou
slečny Aninka a Jožinka Cvachovy. 2. Dr. A Dvořák:
»Rusalka.« Arie Rusalčina pro salonní kvarteto. Před
nese kvarteto »Hudebního a pěveckého spolku.« 4. a)
Rud. Friml: »Což je to hřích?<, b) K. Weiss: »Z Bla
ťáckých písní.« Písně pro tenor. Zazpívá p. Rud. Svo
boda, u piana p. sbormistr Wiinsch ml. 4. a) B. Smeta
na: »Ukolépavka: z op. »Hubička«. b) Bergere: »Ko
meta.« Kocertní polka. Sola pro piston. Přednese p.
ředitel Cvach, u piana sl. Tyninka Cvachová. 5. Liszt:
»Šumění Jesa.« Fantasie pro klavír. Přednese sl . Aninka
Cvachová 6. a) F. Pácal: »Rudé růže.« b) K. Weiss:
Z Bluťáckých písní- Písně pro tenor. Zazpívá p. Dr.

ku. Svoboda, u piana p. sbormistr Wiinsch ml. 7. Wa
gner: -xouzlo měsíční noci.« Přednese smyčcový or
chestr. 8. Vymetal: »To staré české kvarteto.« Ko
mícké kvarteto s průvodem piana, diriguje p. sbormistr
Winsch ml. Případná změna programu vyhražena. Po
programu volná zábava. Pro P. T. účastníky hradecké
budcu státi povozy dne 9. července o půl 6. hod. večer
u vojenského parku. Hosté vítáni.

Co žádají majitelé domů českého východu. V ne
ději 2. t. m. konal se v Pardubicích sjezd majitelů domů
na českém východě za přítomnosti asi 400 účastníků z
různých krajů Čech a také Moravy. Oprávněné poža
davky majitelů domů zračí se v přijaté resoluci, která
zní: »Majitelé domů ve východní části království Če
ského žádají, aby se nemovitému majetku městskému
dostalo stejného národního uznání a stejné politické o
chrany jako statku zemědělskému. Zejména žádají, aby
zavedena a určitou právomocí nadána byla povinná
organisace majitelů domů po způsobu komorním nebo
společenstevním. Jako státní občané uznávají nutnost
své poplatnosti. Ale s největším důrazem prohlašují, že
jsou nesnesitelně předaňováni; předlitavská daň činžov
ní, největší daň toho druhu v Evropě, ujímá i nejchudob
nějšimu občanovi první polovinu jeho suché skývy chle
ba a tím všecek městský majetek domovní činí přímo
nenáviděným, nutným zlem. Daň činžovní spočívá na
zákonech dávno zastaralých, naprosto neúměrných ny
nějšímu vývoji hospodářskému, sociálnímu, kulturnímu
i hygienickému, daň tato stala se poplatností i sebe sa
mé i všech svých přirážek a jiných dávek veřejných,
daň činžovní stala se jednou z největších překážek vý
voje, vzrůstu a rozkvětu našich měst, daň tato je pod
statným součinitelem všeobecné drahoty, která pováž
livé znepokojení vyvolává v nejširších vrstvách lido
vých. Ze všech těchto důvodů žádají a to na základě
zdaňování čistého výtěžku domovního způsobem podob
ným, jako vybudována jest osobní daň z příjmů. Při
tom žádají vzestupné sazby pro domovní daň činžov
ní, aby tak zlevněny býti mohly ceny malých bytů pro
lid nemajetný: zároveň však žádají, aby daň činžovní
byla postupně snižována, tak aby dosavadní předanění
městského majetku domovního bylo konečně odstraněno.
Z příčin v podstatě stejných žádají reformu zákonných
předpisů o převodních poplatcích a spravedlivou úpra
vu daně dědické. Naprosto nemohou souhlasiti se sou
stavou přirážkovou , na kterou jsou odkázány finance
samosprávné, protože právě tato soustava přispěla nej
značněji k tomu, že daň činžovní není jen zdaněním
výnosu domovního, nýbrž také poplatností ze všech
přirážek. Proto žádají, a to zásadně, aby soustava při
rážek samosprávných byla odstraněna a nahrazena sou
stavou vlastních, samostatných financí samosprávných,
a zatím přechodně aby všemožně využitkováno bylo
veškerých dosavadních předpisů zákonných, nálezů
nejvyšších soudů a všech ústavních práv, ze kterých
je možno vybudovatí přeměny přirážkové soustavy ve
vlastní a základní zdanění samosprávné, tímto způso
bem přesně rozhraničující poplatnost státní od poplatno
sti samosprávné tak. aby z jednoho zdanění nevznikal
sám sebou vzestup zdanění druhého.«

Z křesťanské lásky agrární. Jak se horlivě starají
o rolnictvo někteří agrární nadšenci, seznalo se na př.
v Topoli u Chrudimě po volbách. Nějaká pllná agrár
ní ruka vypsala s velikou chutí pamflet »Venkova« na
porážku kandidátů katolických rolníků. Pamflet byl vy
lepován na nárožích hostinců. V hrozně nešikovných
verších se praví, jak »z chumle pyšně (I) k nebi My
slivcova trčí perka«, jak »tato perka jako prapor (1)
hromadu těch padlých střeží.. Taky prý »už páchnou
bojcvnici, to se v nich tak lži teď páří. — To snad ty
lži agrární, kterými obtěžovali agrárníci katolický ža
ludek. Takového surového a bezectného lhaní aspoň na
še země neslyšela, jakým ohlupovali líd agrární agitáto
ři. Ukázali jsme světle, jak lhou agrární časopisy se
vší úmyslností a drzostí. Po volbách však přibyly lži
nové — ještě horší. Ať se člověk podvodný schovává
za kteroukoliv vlajku, zůstává vždycky člověkem beze
ctným. škodicím celému stavu. A s takovouto společno
stí, která stav rolnický uváděla v posměch, která ško
dila svou nezbedností vážnému venkovu, měli jsme prý
povinnost se spojiti! Bodří, poctiví sedláci by nás pak
hnali od svých prahů. Rozumí se, že ti lidé, kteří tak
nepoctivé lhali, sedí v redakcích agrárních dále a pro
to se bude lháti znovu, ač by rolníci bez rozdílu politi
cké barvy měli s takovými podvodníky rázně zůčtovati.
Příště zase uvedeme ukázky dosvědčující zcela vý
mluvně, jak se lže úmyslně mezi těmi samozvanci, kteří
sl činí na venkov výhradní právo. »Venkov jedna ro
dina!: Zatím nikdo svou nezbedností nepůsobí tak ve
liké tříštění na venkově jako placení jízlivci agrárničtí.
Není divu. že jest na Chrudimsku tolik rolníků, kteří o
podpoře strany agrární nechtějí aní slyšeti! Kdyby byl
nevystoupil jako kandidát na Chrudimsku Šabata, po
lovice takových urážených občanů buď by byla hned



v prvých volbách k volbě nešla, nebo by bývala ode
vzdala hlas sociálnímu demokratovi, který se k rolní
kům našim daleko slušněji choval, než kortešové strany
té, která si chce bráti výhradní patent na zastupitelství
českého rolnictva.

Chrudim. Prahnízdo Kosů Chrudimských pořádá v
neděli dne 9. července 1911 vciký vojenský koncert ú
plné kapely c. a k. pěšího pluku arcivévody Leopolda
Salvatora č. 18. v městském parku v Chrudimi ve
prospěch zřízení nového divadla. Začátek ve 3 hodiny
odpoledne.

Chrudim. Dne 1. července zemřel v Chrudimi ctp.
Karel Boňatovský, bohoslovec III. ročníku, zaopatřen
svátostmi umírajících. Pohřeb konal se v ponděli o II.
hod. dopol. za veliké účasti lidu. Průvod vedl a slavné
rekviem sloužil za četné assistence p. t místního du
chovenstva a bohoslovců III. ročníku vldp. p. dr. Frant.
Reyl, rektor semináře, Zpěv při slavné mši svaté zá
dušní obstaral místní sbor za řízení p. Siegla, ředitele
kůru. Zpíváno bylo rekviem známého skladatele du
chovního p. Říhovského. Na hřbitově promluvil za bo
hoslovce kol. Šorm, který rozloučil se s milým přítelem;
po nění promluvil vldp. dr. Josef Mrštík, arciděkan v
Chrudimi, který poukázal na dobré vlastnosti nebožtí
kovy, vybízeje přítomné jeho kolegy, by nezapomněli
na svého přítele ve svých modlitbách, by úkol, jehož ne
bylo mu lze dosíci, věrným plněním povinností kněž
ských vynahradili. Zesnulý, který svým krásným hla
sem chválil Boha, těšil se všeobecné vážnosti, což do
kazovala veliká účast a zármutek všeobecný nad ztrá
tou nadějného a dobrého bohoslovce, R. i. p.!

Svatokrádež v Javornici. V noci před volbami do
říšské rady vloupal se do zdejšího kostela neznámý lu
pič. V márnici si vzal motyhu, kterou vypáčil dvéře do
Sasvistie, uraziv pevný železný zámek. V sakristii zot
víře] všechny zásuvky a vzal 6 památních peněz ze so
chy Panny. Marie. Ze sakristie vnikl do kostela, kdež
rozdil dvě pokladničky a nepatrnou částku peněžitou
odcizil. Bohoslužebné předměty zůstaly neporušené a
nebvlo ničeho z nich odcizeno. Jistí pánové ze strany
agrár. rozšiřovali zprávu, že prý to bylo uděláno schvál

ně. aby se toho mohlo použiti za prostředek agitační.
Jest to opravdu velká smělost. něco podobného tvrditi.
Necnť tito pánové jen honem řeknou, kdo by měl vů
bec ze zdejšího občanstva tak drzou troufalost! To by
nespáchal ani žádný zdejší agrárník, žádný člověk, je
muž Kultura není pojmem zcela cizím. A mohl by býti
tak zvrhlý některý věřící katolík? Chtěl by takový dr
zou krádeží utvrzovati katolické posice? Na takovém
činu by Ipěla klatba. Proto odsuzujeme všichni souhlas
ně zločince, který beze všeho studu a citu zneužívá
kosiela ke kradení, k mrzkému zisku. Pomluvači, kteří
vyslovili bezcharakterní podezření, mají povinnost buď
dokazovati nebo odvolati.

Strana českého křesť. soclálního lidu v okresu Čá
slavském | pořádá v neděli dne 16. července 1911 pro
své stoupence manifestační tábor lidu v Bračicích. Po
řad: 1. V 9 hodin vítáni hostí v Potěchách. 2. O půl 11.
tichá mše svatá v Potěšském chrámu Páně. 3. O 11. h.
společný pochod do Bračic, do zahrady p. Jos. Kotrby
a rozchod. 4. O 12. hod. společný oběd u p. Eduarda
Frýby v Bračicích. 5. O 1. hod. zahájení tábora. 6. Kon
cert kapely Adamovské; střídavě předneseny budou
výstupy a kuplety. 7. Večer věneček v sále p. Ed.
Frýby.

Obchodní škola obchod. gremia král.
města Kolína. Zápis do: Dvoutřídní obchodní
školy pro jinochy, dvoutřídní obchod. školy
pro dívky, jednoroční obchodní školy pro
dívky, jednoročního kursu pro absolventy
škol pokračovacích, koná se 8., 9., 16. a 17.
července.

Hořice. Kam vede zdivočení mládeže, toho ukázky
zažili jsme v Hořicích, kde dva výrostci přepadli pana
kaplana K. o 5. hod. odpolední u nemocnice na místě
velmi frekventovaném. Vytrhli mu hodinky, řetízek u
zmuli, vestu roztrhli, však na pokřik žen na blízku
jsoucích utekli, řetízek zahodivše, takže pouze přívěsek
(památný medaillonek) s sebou odnesli. Kdyby případ
zůstal osamocen, řeklo by se, že vykonali snad mstu
na únězi, ale druhý den na to podobným způsobem
přepaden byl — bezpochyby od těchže spustlíků —
professor zdejší školy p. J., jemuž rovněž vytrhli ho
dinky: teprve, když byli honěni, je zahodili. Vyrůstá
nám v části nového pokolení jistý druh apačů, líných
povalečů, práce se štitících, kteří jednou budou postra
chem a břemenem společnosti. — Zvláštního prostředku
užil iSletý lehkomyslný zdejší mladík, aby udělal ze
sebe mučeníka a tak získal si lásky děvčete, jež ho od
mítlo. Neshodnuv se s matkou, která mu v jeho známo
sti překážela a jemu domlouvala, ujel na kole, toto v
nouzi prodal a v lese se — neoběsil, ale svázal jako
by býval přepaden a oloupen. Poněvadž se nemohl vy
plésti, zůstal několik hodin svázán, až v bezvědomi
byl nalezen a v ubohéni stavu do nemocnice odvezen,
kdež k vědomi byl přiveden. — V poslední době opě
tovalo se v našem městě a okolí více sebevražd; věru
smutný lo zjev v době, kdy hospodářské a pracovní
poměry byly dříve daleko horší. Je viděti, že tu schá
zí jiný iond a to nábožensko-mravní opora a důvěra v
Prozřetelnost Boží, která sice dopouští ale neopouští.

Rtýuě wuÚpice. Obec naše, vynikající svou úpra
vou i slušnou výstavnosti, okrášlena bude co nejdříve
novou stavbou — totiž budovou školy měšťanské, ne
dávno zde zřízené. Budova bude pohodlnou, jednopatro
vou, ale moderně zřízenou, všem novodobým požadav
kům hygieny vyhovující a opatřena i zimní tělocvičnou,

což na vesnicích našich jest zjevem věru vzácným. Ná
klad rozpočten jest na 100.000 K a stavba svěřena v
oboru tom v okolí zdejším již osvědčenému panu auto
risovanému © staviteli J. Labouťkovi z | Hradce
Králové. Budova bude zajisté sloužiti ku cti občanstva
a bude důkazem péče jeho o školství a jeho potomstvo.

Lázeňské město Železnice u Jičína vydalo spisek
»Železnice s okolín«, ve kterémž sestaveny zeměpisně
dějepisné popisy města i míst okolních, jakož i rašelin
ných lázní nilstnich, rozšířených letos o lázně kysličito
uhličsté. Spisek ozdoben je několika obrazy světlotisko
vými a posílá se ochotně pp. duchovním zdarma. Želez
nicz stala se v posledních letech milým útulkem kněží,
z nichž někteří i léta odpočinku zde tráví.

Na pohořeléha Fr. Vápeníka ve Chvojenci laskavě
přispéli: účastníci schůze voličské v Brlohu u Přelouče
19 K 51 h, dp. Jos. Dudek, farář v Mladočově 4 K, p.
Jos. Beneš, relnik v Koštěnicích 10 K. Zaplať Pán Bůh!
Další dárky přijímá odbočka hospodářského sdružení
křest. zemědělců ve Chvojenci, pošta Chvojno.

Různé zprávy.
Clověk nejdokonalejším strojem. »České Illustrované

Noviny“ píší: „Úžasná jest rozmanitost velikých mo
derních závodů technických. Kdo měl příležitost na vla
stní céí viděti a na vlastní uši slyšeti ten věčný supot
a bziúkot, ten ohlušující lomoz a jek, jistě do nejdelší
smrti nezapomene na dojmy, které v něm vzbudil po
hled do takového moderního kotle čarodějnického. Vše
cko se v něm hýbe, jedno kolo zasahuje do druhého,
jedna součástka pohání druhou a voda, pára nebo elek
třina jsou duší tohoto mohutně pracujícího obrovského
těla. [o všecko jsou duchaplné výtvory člověka, který
s tužkou v ruce a s napiatým důvtipem hledí spoutati
všecky rozmanité síly přírodní a nadělati si z 'nich
služebnictva. A přece jak nekonečně malinkým a ne
patrným jeví se nám každé sebe dokonalejší dílo ducha
lidského a rukou lidských vůči nepochopitelné veliko
sti a hluboké moudrosti, která se nám ustavičně zjevuje
V nesaurné, uevyčerpatelně bohaté dílně přírody! Zde
v neustálém kolotu pracují všechny známé i neznámé
síly věčně věkův stejně podle nezměnitelných, pořád
stejných, a přece lidstvem většinou nezbádaných zá
konú. Již běžný pohled do lidského ústrojí ukáže nám,
jak při všech svých vynálezech a konstrukcích jsme
ještě úalcko od nejvyššího ideálu. Nehledíme-li ani k
jemnosti, úžasné přesnosti a účelnému sestavení jednot
ivých součástek našeho lidského stroje, nevezmeme-li
žádného zřetele na to, že stroj ten se až do nejmenších
podrobností den co den sám od sebe obnovuje a dopl
ňuje, nýbrž přihlížíme-li pouze k zásadnímu účelu kaž
dého stroje — dodávanou silu měniti co nejvydatněji v
práci —- pak musíme uznati, že naše tělo daleko předčí
všechny stroje umělé. Ani nejlepší parní stroj naší do
by není s to, aby zamezil ztrátu "/: užitého paliva.
kdežto ztráta výživných látek, dodaných lidskému ú
strojí, jest o dobrou polovici menší. Co pak se týče
pracovního výkonu lidského ústrojí, jest výkon ten mno
hem větší než se nám obyčejně zdá. Již samo ústrojí
člověka koná k víře nepodobnou práci; tak na příklad
úhrn síly, kterou musí srdce během 24 hodin vyvinouti
jako čerpadlo pro oběh krve, stačil by ke zdvihnutí
břemene 26.583 kilogramů těžkého na jeden metr od
země. Rovněž jest málo známo, co obnáší denní výkon
pracujícího člověka; zní přímo báchorkovitě, řekneme
li, že zdravý dělník vykoná v desetihodinné pracovní
době práci, mající hodnotu 4000 koňských sil (1 koňská
síla jest 75 metrkilogramů). A přece je to přesně věde
cky dokázáno. Vědecké pokusy dokázaly nade vši po
chybnost, že žádný z našich umělých strojů, pokud se
týče struktury, jemnosti a složitosti stavby, rozmanito
sti zařízení, přesnosti výkonů a využitkování potravy
mistrovské dílo tvůrčí přírody.« — Je-li tedy lidské
tělo strojem nejdokonalejším, mohla tak upraviti tento
stroj pouhá slepá příroda, světová náhoda? Přes vše
cky vynálezy hledí učenci k tělu lidskému jako stroji
nejvzornějšímu. A' chladná příroda by měla býti mou
dřejší, než tolik učených hlav? Kde jest mistrovský
stroj, tam se musí předpokládati věhlasný mistr. Tudíž
člověk nepovstal náhodou, slepou nutností, ale jest stvo
řením Mistra nejmoudřejšího, nejvyšší Prozřetelnosti.

Všellcos. Jest zjištěno, že v četných přístavech ital
ských jako v Palermu a Neapoli zuří cholera, vláda i
talská však to popírá. — V barcelonském blázinci bez
důvodně vězněna byla po 30 roků od svého 14. roku
Mat. Andreyova, kterou tam vnutili dva z příbuzných
jejích na základě padělaných lékařských dobrozdání jen
proto, aby se zmocnili jejího obrovského jmění. —
Francouzský spisovatel Mercel Prévost obdrží od své
ho nakladatele 40.000 franků honoráře za překlad po
věstné knihy »O nebezpečném věku« z dánštiny. Jest
to největší honorář, který kdy byl vyplacen za pouhý
překlad. — Odborný rada ve výslužbě dr. K. Schein
přlug přihlásil se za žáka kursu při odborné škole ko
minické ve Vídni, aby se stal co nejdříve kominfkem,
totiž aby získati mohl koncesi kominickou pro výrobní
a hospodářské družstvo domácích pánů ve Vídni. Ale
Pan rada byl odmitnut, ježto sotva také jako učeň po
tři léta a jako tovaryš po pět let prolézal by komíny. —
Visař a král nařídil, aby zaveden byl zlepšený, otrub
prostší vojenský chléb v příslušné denní výměře 700
gramů na jednu porci. — Dne 1. července bylo z hi
storického zámku Wawelu odvoláno všechno vojsko,
které tam bylo ubytováno a přestěhuje se do nových
kasáren. Zámek přejde do rukou haličské zemské sprá
vy a bude na útraty země opraven a nabídnut císaři za

residenci. V části budovy budou umístěny polské ná
rodní sbírky. — V Balatou-Syredu vnikl neznámý muž
do ložnice uherského primasa arcibuskupa Vaszaryho,
chtěje ho zastřeliti. Komorník vraždě zabránil. — Z
výtržností na Ivovské universitě r. 1910, při nichž za
střelen 1 student a 12 těžce zraněno, obžalováno 37 uni
versitních studentů, 33 gymmnasistů, 21 bez zaměstnání,
7 žáků jiných ústavů a 4 soukromníci. Všichni byli od
souzeni pro zločin veřejného násilí a sice 5 na 3 měsíce,
68 na 1 měsíc a 26 na 14 mi do žaláře. — Z Brna pěšky
do Vídně zašel si I2letý F. Matulík. Našli ho v Pratru
v křoví vysíleného. Vydal se do Vídně minulý pátek a
dorazil tam v neděli. Ubohý hoch šel do Vídně vyhledat
inaminku, která tam kdesi žije od svého manžela od
loučena.

Vedra v Severní Americe. Ve Spojených Státech
panuje děsné vedro, které si vyžádalo už mnoho obětí.
Zvláště strašné horko je v Chicagu a St. Louis, kde je
až 110 stupňů Farent. tepla. Až dosud umřelo přes 100
osob, z čehož 21 v Chicagu. Městské obywatelstvo prchá
z obydli a spí na střechách a ve veřejných sadech. Na
čtvrt milionu lidí opustilo Nový York a odešlo do Coney
Islandu, kdež přes 50 lidi táboří na pobřeží. Nynější ve
dra jsou největší od 40 let. V ulicích novoyorských leží
mnoho zvířecích mrtvol. Situace je tím nesnesitelnější,
že panuje úplné bezvětří. Nával k veřejným lázním a
pobřežním je tak veliký, že doba koupele pro jednotlivé
osoby byla vymezena na několik minut. Dětských ne
mocí přibývá velkou mírou. Pro nejbližší doby nevě
stí se žádná změna stávajícího počasí.

Nejvyšší vyznamenání. Firmě Sociéte farino lac
tée Henri Nestlé, proslulé svým osvědčeným příprav
kem. Nestlé-ovou dčtskou moučkou«, propůjčen byl ti
tul c. a k. dvornich dodavatelů.

Praktičtí lidé. Jistá bodrá venkovanka přichází ča
stěji do města k svému ženatému synu, pilnému to děl
níku. »Déti,« praví onehdy při obědě, »zdá se mi. že u
trácíte mnoho, Přes to, že je nouze o maso a velká dra
hota, máte vždy hovězí polévku!« »Utrácíme mnoho?
Ale kdež pak!« směje se snacha, »člověk musí býti prak
tickým. S Maggiho osvědčenými výrobky, dnes stej
ně levnými jako odevždy, připravím vždy dobrou, zdra
vou stravu a ušetřím k tomu ještě na penězích, času i
práci.« +Ano, milá máti, nato Václav, »pohleď do mé
spořitelní knížky: není měsíce bez vkladu!«

Příloha. K dnešníňiu celému nákladu přikládáme
reklamní cirkuláře osvědčené solidní firmy p. Josefa
Štěpána z Pardubic. Odporučujeme přílohu pozornosti
čtenářstva.

(Zasláno.)
Všem důvěrníkům a stoupencům české strany křesťan

sko sociální!

Ze všech slran docházejí nás zprávy, jak podvod
ným způsobem konaly se letos volby do říšské rady a
jakých neslýchaných útoků a násilí bylo třeba, aby na
ši kandidáti byli poraženi. Je nutno zakročiti proti všem,
kdož volby falšovali, neb nějakého nátlaku, násilí či ú
skoků se dopustili, aby napříště nemohlo se něco podob
ného díti. Obracíme se tedy na všechny naše stoupence
a důvěrníky v král. Českém a prosíme, aby zjistili vše
chny volební nepřístojnosti, které se udály v každé jed
notlivé obci a písemně aby nám v brzku sdělili z kaž
dého místa:

1. Jméno obce a soudní okres.
2. Která strana vládne v obecním zastupitelstvu?
3. Zda jsou v obecním zastupitelstvu naši stoupenci,

kolik a v jakých funkcích.
4. Kolik našich voličů bylo v seznamu voličském

vynecháno; jaké byly nesprávnosti v seznamu tom.
5. Bylo v obci na obvyklých místech zavčas 0

známeno, že voličské seznamy jsou vyloženy?
6. Byly činěny při reklamacích našim stoupencům.

nějaké obtíže (jaké?) a bylo příslušníkům strany agrár
ní nadržováno a jak?

7. Kolik voličů reklamovalo (či hromadněza kolik
se reklamovalo), aby vyli zanešeni v seznamy volič
ské?

8. Kolik exreklamací (žádost za škrtnutí voliče ne
oprávněného) bylo podáno?

9. Byly zjištěny hrubé nepřístojnosti? Sdělte adre
su starosty a úřadujících osob. —

10. Sdělte adresu a ku které straně se hlásí ten,
kdo udal naše stoupence pro šíření letáků, plakátů a
volebních časopisů.

11. Počínal si obecní úřad při doručování hlasova
cích lístků nestranně a správně? Doručoval lístky vy
plněné už se jménem kandidáty strany agrární? Či by
ly hlasovací lístky označeny nějakým znamením, poru
šujicím tajnost voleb?

12. Kdo měl a rozdával nové čisté hlasovací lístky?
Kde a jak a co bylo voličům našim slibováno či vyhro
žováno, čím a komu? Udat přesnou adresu voliče, pa
chatele i svědků. Jak bylo nepravdivě a lživě mluveno
o našich kandidátech?

13. V den voleb 13. neb 20. června jaké se děly ne
přístojnosti mezi voliči od stran jiných? (zda násilím ně
kdo vyměňoval hlasovací lístky, nebo ničil legitimace,
či zrážel voliče od volby sliby či výhrůžkami atd.). Plné
adresy pachatelů, voliče i svědků.

14. Kdy byly vydávány a kde hlasovací lístky pro
volby užší. (Zda v den volby 20. června a zda ve vo
lební místnosti?)

15. Měla naše strana ve volební komisi zastoupení
a v jakém počtu oproti straně druhé? Měli jsme ve vo
lební komisi důvěrníky a zda jiné strany také? Žádali na
ši stoupenci za připuštění našinců do volební komise a.
za důvěrníky?



16. Které nepřístojnosti a nesprávnosti děly se ve
volební komisi? Bylo některým našim voličům ve vo
ličských seznamech zaneseným, odmítnuto přijetí hla
sovacího lístku? Proč? Byl některý hlas pro našeho
kandidáta odevzdaný uznán za neplatný a proč? Nezdá
se Vám, že počet hlasů pro našeho kandidáta v obci 0
devzdaný je malý, poněvadž větší počet voličů jej volil
a se jménem jeho hlasovací lístky odevzdával? Adresy
osob, jimž stalo se příkoří, nespravedlnost, přesné a
dresy všech členů volební komise, volebního komisa
ře a svědků.

Doufáme, že naši důvěrníci a stoupenci nezapome
nou přesně všechny dotazy naše vyšetřit a v brzku vý
sledek nám sdělí. Udání buďtež pravdivá a zaručená,
netřeba přeháněti, nic však zamlčovati, alebrž sdělit vše,
co a jak se stalo a co soudně lze dokázati.

Veškeré odpovědi zaslány buďtež sekretarlátu če
ské strany křesťausko-soclální v Praze I., Velká Karlo

sociální v Praze.

(Zasláno.)
Velectěnému pánu, „panu

Jos. Štěpánovi, pozlacovači v Pardubicích!

Při skončení vnitřní opravy chrámu Páně v Seze
micích vyslovují Vám tímto veřejné uznání, že pozlace
ní a polychromování oltářů a kazatelny Vámi provede

tudíž i co do práce i co do levné ceny za práci Vámi
vykonanou každému doporučit.

V Sezemicích, dne 24. září 1910.

Ji Voříšek, farář.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne I. července 1911, 1 hl

pšenice K 16:00—1900, žita K 13*80—14*20,ječmene
K 00:00—0000, ovsa K 11:00—11'60, prosa K C000 až
00-00, vikve K 16:00—00:00, hrachu K 28-00—00'00,
čodky K 27+00—00'00, jahel K 23-00—09'00, krap K
28-00—0-00, bramborů nov. K 12'80—13-00, jetel. semeno
červ. K 000*00—00:00, máku K 4400, 100 kg žitných
otrub 14'—, pšen. otrab K 14-00—0000,1 kg másla
K 3-40—300, sádla vepřového K 2-20—0-—, tvarobu
K 0-40—0:44, 1 vejceK 0:06—0-00. 1 kopa zelí K (-00

-aš 00, 1 kopa kapusty K 4'00—800, 1 kopa drobné
zeleniny K 1'00—0-00, 1 kopa cerele K 0-00—0'00,
1 kopa petršele K 0:00—0-00, 1 svazek mrkve K 2:40
až 260, 1 svaz. cibule K 0:60—*80, 1 hl jablek K 0:00
aš 0:00, 1 bl hrošek K 00:00—0000. 1 bečka třešní

*K 3'40—2-60.4—Na týbodní trh das 1, Července 1911
bylo přiveseno: pšenice bl 133, dita bi 160, ječmene
bl 00, oves hl 149, prosa hl 0, jshel bl 00, jetelového
semeno hl 1:/, máka bl 0, selí kop 0, cerele kep 00,
kapusty kop 50, drobré zeleniny kop 400, petržele

Skop 00, mrkve svar. 100, cibule evas. 150, brambor bl
15, jablek hl 0-—, hrušek bl 000, třešní beček 50,
vepřů kusy 3, podavinčat kosů 510, kůzlat 00.

„Girový účet u Ústř. banky Účet pošt.spoř.

čes. spořitelen. mč. 111.610.

Českoslovanská záložnaVPraze,
šápsané společenstvo s ručením obmezeným,

Splůlená ul. č. 9. Il.

Zárokuje vklady 4/)—4/,*/, dlevýpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádan ky úplněbezplatně
a vklady na ně očiněné úroší 6*/, bez vý

„Základní vklad obnáší 3 K, který ne ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složnílisty pošt. upořitelby, Daš.
důchodkovou platí zálošna 2a pp. vkřádatele
zo bvého.

Stav "vkladů 30. března 1911 K 560.000—.

Poskytuj e sápůjčky oa směnkys rufiřeli
(neb: pojidtky), na hypotéky s úmorem libo
volhým, tálohy na ceoné papíry, eskontoje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a ptodej cenných papírů za botové i
na aplátký, vyměňuje kapony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

uecbovává v bezpečném tresoru bezplatně.

„Záložna podlébá povinné -revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/49—12, odpol. od 1/43—5.

Doporučujeme |

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ručit! veškeré kostelní nádoby a

ini a to: mo. rance, kalichy

cibáře, nádobky, énky, pacifikály,
svícny, JADY. aitelnice, kropenkyatd. své viasíní výroby, předpisům
církevnim vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku zs nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
káxku franko bez závaznosti koupě.

, Vše se posílá pusočcsné. Prdes ruční.

i Sklad vsš
|
+

korýchzlatýcha stříbrnýchklenotů,jako: řeténů
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. :: Netářeké

: proteny, tabatérky, jídelní náčiníze stříbra pravého
i čínského vždy naak ladě.

' Staré slato, stříbro a drahokamy kuzuje za nejv šší ceny

| JAN STANĚK,
paslř a ciselour

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

(o(KNNUNTUEKTETZTTT

Paramenta.

L OUonáceV, Noškudla syn
(protokolovaná firma)1 E :

: Ev Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
I (éř (drate P, J. Roškadly, faráře re Yýpraohtieleh)

: doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod :
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní |:
Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku |;

se na požádání franko zašlou. s

TEE

Josef Štěpán,
v Pardubicích,

doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

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

bez nároku na cestovné.

Mnóho pochvalných uznánípo rucea hromzová
státní medailie z výstavy v Furdabicích.

ORP*>Závod založen r. 1898. "3x4

|Koérce|STOUPA
V PRAZE, Jindřišské ul. 1.

| Haveloky. — Plášťě do deště.
Příkrývk

flanelové, ze srsti velbloudí.
Pokrývky

na stoly a lůžka.

Županzyv každé velikostí.
| Deštníky.— — — Želemý nábytek.

v .niženéoanv. hejtevnějších)

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové,

Budapešt, VIII.ker József.
kórát 15 „. — Prata, Ee
Ferdinandova tř. 43. — =
VideňoVII.,Mariahilferstr.

86.

Cennfky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.

Z k, 9 :o
v “L

z
a
Račte si psáti o vzorky

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost“í m
o6“ v Hronově čís. 186. "U
— Vývoz Jněného a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vlněné i prací, dámskéi panské
plátna, damašky,ubrusy, ručníky ZefÍry na košile,
— — Baty atd., překrásných modních vzorů. — —

m9- Výbavy pro nevěsty "08
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 m zbytků vkusně rozdružených=- za18K. ===
Obdržíte to nejlepší! Mřesť.-sociál. podmik !

KED X CBDXCBDXEE XCBDX

*Jan Horák,*
XBB)

1x

XGODXREJIX]šebX

Xsoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy
dle roční salsony kollekol
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

$ dobu více než třice*iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
na Též na eplátky bez zvýšení cen! ý

i l

XGBDXCSD X CPI X GODX 683

z Luhačovici
Hotel »Litovele« dříve »Victorig« stane
se dojista dostaveníčkem všech hostů
lázeň-kých a příchozích do Lubačotic.
Rozšířen je l-tos tak, že poskytn: hostům
vše pohodlí. Opatřen jeelektria.; osvětJe
ním, ústředním topením, domácími kog
pelnami. Pokojů 48, kavárna, kolešník,
pano, Nej čtší sál luhačovic.ý s pře
krásnou vyhlídkov, velmi vhodný k pořá
dání koncertů, sp lkových schůzí, taneč.
ních zábav. Zntmenité litovelské světlé
i černé. Proslulá domácí kuchyně. Povoz
při každím vlaku. — Telefon čís. 4.

Byt 1 atrava při dolším pobyta
OW*>sa sníženou cena dle dohody.

cikorku!



knihorní pořádek, zcelování pozemků,
arrondace velkostatků, projekt. regul.
plánů měst a osad methodou trigono
metricko-polygonální, tragování silnic
a drah. — Firma zařídí se: Pro pro
jektování meliorač. plánů, kanalisace a
vodovody, regulace řek, opěrgé hráze,
údolní přehrady, silnice a mosty. —

E0“

— kterým záleží na mravní a
vlastenecké výchově dcer —

vřele doporučujeme

Pensionát
císaře Františka Josefa |.

v Hradei Králové.
V pensionátě jsou tyto školy:

Pokračovací škola.
Kurs pro vzdělání pěstaunek,
Kurs industriální.
Pěvecko-hudební škola.
Vyučování cizím řečem:

(němčině, francouzštině, angličině.)

Na přání poskytuje se též příprava ku
stát. zkouškám z jazyků, hudby a zpěvu.

Jmenované školy požívají práva
veřejnosti. —Pro všechmyobory
jsou státně zkoušené učitelky.

Prospekty zašle na požádání
správa ústavu. U

p.
Křížovácesta

OTO)
letošní, se zárukou neporušenosti

v ceně nyní značně

LEVNĚJŠÍ
doporučuje

JOS. JELÍNEK, mydlář,člen
Zemského ústřed. včelař. spolku
v Hradci Králové na podsíni.

Prodá se levně

dubových Támů a (OSAD
v různých sílách a délkách, hodící se na všeliké
potřeby stavební, jako: prahy ku stodolám, kol
nám, stájím, co sloupy ku vratům, do plotů, na
schodnice, špalíčkové dláždění do stájí, dílen, prů
jezdů, dvorů, na podlahy do chlévů, na lávky atd.

Bližší podmínky ochotně sdělí správa skladiště

v Kress A Bernard,
regulace Labe v Hradci Králové u stoku Orlice
s Labem, kde možno veškeré dříví shlédnouti.o

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

Bosal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Jos:ta Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.

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

Bez velkoměsteké režie ve vlastních díltách ©
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímž levo'jší
ceny aš o 30*/, neš všude jizde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 lot. vlastní čimnonál.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

= v

ZALOŽEN R. 1868.

Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.

PEZUITYI

bi

ZALOŽEN R. 1868.

Plaladulola)ČaduladníMladíAuleduí

AÝAVavA

4 40

vápno, sádra, strojní oleje, potroloj a cukr.

PIZITITVITLITIZIPLIZZIZIZITE

TSVIZLIZY
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PEDDY
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

COIÍ HRADECKRÁLOVÉ.|]

Zal. r. 1868. Provádí ve.
- Přijímá -$ Akc. ka itál: škeré ban

K 15,000.000| kovn', směná
vklady na renské a bur

knížky vk'adní | © Res. fondy: © Pgovníobchody.

na úrok K 2,500.000'- papontar.1 10Sk 4'b| rmazxy:| Směnárna
Uhlí, cement,

Na účty dle Praha, vápno, sádra,
ujednání. Jičín, strojní oleje,

- Semily, - f petrolej a cukr.
- Tornov, 

Krakov.

Připravujte se na katol. sjezd.
Dny VI. všeobecného sjezdu katolíků česko

slovanských v Olomouci se kvapem blíží. Voleb
ním ruchem v posledních třech měsících byly zá
jem o tuto velkou manifestaci katolického lidu če
skoslovanského a pozornost k ní značně do pozadí
zatlačeny a proto jest nyní zapotřebí, aby myšlen
ka sjezdová, která začátkem letošního roku kato
lickou vcřejností s takovým nadšením a s tako
vou radostí uvítána a pozdravena byla, znovu my
sle katolické zaujala.

Únava volbami vzniklá nesmí ani na okamžik
brániti, aby všude pronikla a všude ohlasu doznala.
Vždyť jen krátká poměrně doba dělí nás od 12.
srpna, kdy staroslavný královský Olomouc po
prvé ve zdech svých uvitá tisíce věrných katolí
ků českých.

Zveme Vás, bratří z Moravy, Slezska a ze
jména z Čech, přijďte, sejděte se v Olomouci, aby
ste poohřáli, vzmužili se pohledem na zástupy
stejně smySlejících vyznavačů jedné a téže my
šlenky, jednoho a téhož učení katolického, jedné
a téže viiy katolické.

Chyslejte se a připravujte se na slavnostní
dny 12—-15.srpna. Agitujte také v kruhu svých
známých, v katolických spolcích a organisacích,
mezi starými a mladými, mezi muži i dívkami, me
zi vzdělanými i prostými.

Mimo slavnostní schůze konané pro všechny
účastníky sjezdové bez výjimky budou míti své
schůze: rolnictvo, dělnictvo, omladina, ženy, kato
lická intelligence studující i samostatná, katolické
učitelstvo, kněží eucharistiáni, terciáři atd.

Se sjezdem spojena bude veliká pouť na sv.
Kopeček. Proto chystejte se a připravujte se!

V těchto dnech budou na všechny P. T. farní
úřady rozeslány dotaziíky. Prosíme, aby byly
vyplněny co nejdříve a zpět sekretariátu sjezdo
vému zaslány. Rovněž budou rozeslány plakáty, o
jichž nalepení na vhodných místech také prosíme.

Veškeré dotazy a zprávy buďtež řízeny na
sekretariát VÍ. všeobecného sjezdu katolíků česko
slovanských v Olomouci (Dolní nám. 17.).

Přátelé, připravujte se a chystejte se na sjezd
olomoucký!

K soustavnější práci družstevní,
Těm hrdinům. kteří raději snášejí veliká pro

následování, ktef: raději přinášejí veliké oběti
hmotné, než by zapřeli svůj katolický názor svě
tový nutno přispěchati na pomoc se soustavnou
podporou fysickou. Vytrvalou, soustavnou prací
hospodářskou ochráníme tisíce našincu proti ná
silí zavilých nepřátel katolického hnutí.

Horlivý katolík nesiní se státi psancem, kte
rý by neměl nikde přístřeší. Katolíci trpěli a trpí
dosud veliké útisky i v těch odborových organi

——— — —

sacích, de nichž platili a platí. Tak se cení svobo
da i v podnicích, jež mají býti čistě odborové. Zná
mo, jakých zpupných kopanců zakusih katoličtí
rolníci v ústředím jednotě, která se octla úplně pod
komandem agrárním. Ta prý musí zustati agrární.
Když však nastal odchod z macešského domu,
hned obrátil agrární tisk jako na obrtlíku. Vždyť
prý ta jednota jest pro roiníky všecky! Každý rol
ník má z ní míti prospěch! Ano — pro všecky!
ale jak. Plantážnické poluosti vAmerice byly také
pro všecky tv, kdož ná nich pracovali. Jenže bílí
majitelé brali užitek a úosili karabáč, kdežto čer
ní pracovníci dřeli se za trochu špatné stravy a
dávali se ke všemu tomu bičovati.

Založen tudíž pro katolické zemědělce svaz
českých hospodářských družstev a společenstev,
který překvapil svým rycnlým vývojem. Bezměr
ná zášť aygrárnických dietářu proti Svazu, byla
ovšem nejlepším odporučením. Katolické rolnictvo

Dne 29. června konána valná hromada Sva
zu, na níž konstatován dalsí utěšený vzestup. Přes
200 družstev náleží Svazu. Tajemník Svazu Dr.
Jirák konstatoval, že jest ještě mnoho Raiffeisenek
spojených s agrární jednotou, v nichž jsou členy
našinci buď všichni nebu vážná většina. I ty se
mají ke Svazu přihlásiti, který jest mocnějším než
Jednota ve Slezsku a než Jednoty v alpských ze
mích. Začátkem r. 19i0 čítal Svaz 74 členů, během
roku přibylo 87, tak že koncem tohoto roku čítal
již 161 členů. Od Nového rokupřibylo 40 členů,
takže do 29. července r. 1911 má Svaz 201 členů.
Tito členové dělí se takto; 14 fysických osob, 4
strojní družstva, 2 družstva pro stavbu domků,
12 konsumů, 6 různých č>nžstev a 163 raiffeisenek.

Stát podporuje velká hospodářská ústředí ve
všech zemí. Slezská Jednota, která jest menší
než Svaz. dostává ročně 3C.000K státní subvence,
agrární Jednota v Čechách 50.000 K, ale našemu
Svazu nebylo přidělenu nic. Odkud vane vítr, pa
trno z toho, že Zemědělská rada usnesla se nedo
poručiti ministerstvu orby žádost Svazu, když týž
požádal za udělení státní subvence 4000 K na u
hražení revisních výloh. —- Přes tyto překážky
dovede náš Svaz posioužiti svým členům lépe,
výhodněji než agrární Jednota. Pokladniční obrat
Svazu obnášel 6,482.013 K 538h „Čistý zisk — jak
koli Svaz sám není společucstí výdělečnou — byl
4559 K 64h.

V týž den odpoledne konána valná hromada
našeho Hospodářského sdružení českých křesť.
zemědělců pro království České. Sděleno, že ny
ní jest odboček 419. Objednávání hospodářských
potřeb dělo se velice čile. Patrno to dle peněžního
obratu, který činil za r. I91C pře 1 milion K. Pří
jem byl 523.077 K 57 h, vydám 514.725 K 78 h. Či
stý zisk 7971 K 30 h.

A jako utěšeně rozvíji se zdatná práce hospo
dářstva pro rolnictvo, tak nám též musí záležeti
na tom, aby co uejčileji postupovala v před práce
směřující k organisování našeho dělnictva. Tu jest
ovšem potřebí dvojnásobné srdnatosti a veliké
práce. Průmyslové dělnictvo není možno tak ry
chle přiváděti do našich řad jako rolníky. V době,
kdy vzniklo naše Všeodborové sdružení, soc. de
mokratická sirana celé desitky let upevňovala v
továrnách své bašty, do nichz nedá snadno vnik
nouti organisací jiné.

Na venkově by byla půda příznivější a proto
vyzýváme všecky přátele katolického hnutí, aby
i zde pracovali pro rozmnožení řad křesť. soc. děl
níků zemědělských. Jest ku podivu, proč agrární
strana leckdy tolik se rozčiluje proti s. demokra
cii, jestliže jí pomohla tah křiklavým způsobem ve
volbách utloukati katolicke zemědělce — a jestliže
s největší vlídností přenliží, jak dělníci velkých
statkářův agrárních vaičin se hrnou pod prapor
rudý. Snad soc. deru. dělník bude se snažiti víc,
aby venkov byl jednou rodinou, než dělník náš?
A jestliže sami agrárníci lak málo si všímají otáz
ky svého dělniciva, jisté by jim samým prospělo
více, kdyby nechráněný děliík vstoupil do našich
konservativních, rozumných řad, než když staví ve
likou stavovskou propast mezi sebou a rolnickým
zaměstnavatelem vstupováním do rudého tábora.

Soc. demokraté urvali agrárníkům již ce
lou spoustu domkařů a Jomioci svých dělníků ze
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mědělských budou Ššiřiti faktické veliké tříštění
stavovské dále. Zato vsak děiník náš není vycho
váván k štvavému, národu nebezpečnému, třídní
mu boji.

Dalo by se umoho míuviti o tom. jak sami
agrárníci zavinili přímo 1 nepřímo veliký vzrůst
rudých karatiátu na vznkově >»Kulturnípráci« soc.
demokratů podporovali a podporují sami podporo
váním akce Volné Myšicnky. Pusobí tu tedy troj
násobná práce nroti katolickému přesvědčení na
venkově. Jestliže však děiník a chudší venkovan
oloupený o víru má vdhti snezi politickými stra
nami, raději se přidá k soc. demokratum, než K
svým kukurním učitelním agrárním, poněvadž vi
dí, jak agrární pohlavári jsou vypočítavými kapi
talisty. Od agrárníkův se příjme moderní Kultura
hosnodářská, opora však se hledá ve straně rudé.

V nynější hospodárské krisi tedy voláme zno
vu a znovu, aby každý upřímný katolík pomáhal
budovati organisace odborové a to na základě
křesťanském. Jest potřebí těchto organisací ov
šem též pro Živnostnictvo a všecky prospěšné sta
vy. Nejlépe třídnímu, zhoubnému boji učiní se ko
nec tím, bude-li ziednána zdravá, spravedlivá so
ciální rovnováha stavovská na základě křesťan
ském. Co šlo skvěle v katolickém století XIV., to
možno zcela dobře i nyní, jak nás učí země jiné,
velice úspěšnými příklady. Proto chutě k dílu!

Volné listy.
Povolební kapitoly. Sotva že vlp. Kroiher S

upřílišněnou smělostí obrátil se na prof. Kordače
s otázkou, jak možno dokázati, že strana agrární
jest protináboženskou, již tu na ručest byl »Ven
kov«, který ochotně odpověď obstaral a předložil
ji panu tazateli přímo pod nos. Zmámen vítězstvím
a metaje radostné kotrmelce, nabyl agrární »Ven
Kov« asi domnění, že muže již odhoditi masku, ja
ko to učinil Masaryk. A tak s povolebním odhazo
váním škrabošek odkryl agrární list své ledví s
největší upřímností. Tim ovšem posloužil k úplné
mu vyjasnění všem těm, kdož ještě z rozličných
příčin se domnívali, že není možno, aby list pro
konservativní lid venkovský zaváděl do svých
řádků protináboženské a proticírkevní štvanice po
způsobu novin židovských.

Agrární »Venkov« český hned po volbách vy
tasil se s těmito věcmi: »Církev neužívala pro
středků výchovných, nýbrž násilnických. Papež
ství stalo se intrikánskou institucí. Zpověď měla
ráz policejního špiclovství.«

Nejen z tohoto projevu, ale ze zpusobu, jakým
píše »>Venkov«o věcech katolických vůbec, vy
svítá, že agrární redaktoři své vědomosti o círk
vi katol. čerpají z několika hanopisů, napsaných
pro všechny takové hejly, kteří netrápí se hlub
ším studiem a kteří považuji za obtiž zjednávati
Si správného kulturního rozhledu. »Osvěta, pokrok,
svoboda« a jiná podobná hesla dávají právo těm,
kdož jich hlava nehlava užívají, nic nevědět, nic
neumět a hodně žvaniti.

Celá kulturní historie i dějiny vychovatelství
viní agrární novináře ze lži. Ovšem jsou lidé, kte
ří z jednotlivých stinných stránek církevních činí
podvodně životní dílo a hlavní zásady církve ka
tolické. Ti ovšem také nechápou, že všude tam,
kde působí člověk, jsou nedokonalosti. Spravedli
vý vzdělanec však vedle stínů vidí také zářiti ve
liké světlo a ocení všechen blahodárný vliv cír
kve katolické na život lidské společnosti a umí
uznati výchovnou moc církve u národů divokých
i kulturních. O tom ostatně napsány jsou knihy, o
jejichž množství a obsahu agrárnímu novináři ani
se nezazdálo v tom okamžiku, kdy s neomalenou
drzostí po církvi katolické plivl.

Abychom orgán vlp. Kroihera naučili trochu
kulturní abecedě, uvedeme mu stručně na vědo
most aspoň slova universitního professora Fórstra.
Snad o něm také již něco slyšel. Prof. Fórster pí
še na příklad: »Slyšíme vždy znova námitku:
»Vždyť křesťanství mělo dva tisíce let kdy, aby
vyzkoušelo své síly — výsledek pak jsou dnešní
poměry'!« Na to třeba především odpověděti: »Po
měry ty nejsou výsledkem křesťanského nábožen
ství, nýbrž, že slině zatlačeno bylo osvětou bez



jakékoli uslechťující síly a jasnosti. V kruzích o
pravdu věřících nacházíme ještě dnes na příklad
pohlavní život řízený pevnými a zřetelnými zá
sadami, zatím co mravní malátnost a necharak
term: zhrubělost jest největší právě v kruzích ne
věřících, které jen kácely a téměř nic nového mí
sto toho nepostavily, než nauku o vyžití.

Že také ve věřícím středověku bylo mnoho
úemzavnosti, jest zajisté pravda, — avšak není to
podivná zaslepenost přičítati klackovitá léta ev
ropského lidstva prostě církvi? Očekává se sku
tečně od církve, že by měla všechny ty barbarské
a sinyslné kmeny, které tenkrát přijala ve svuj
kruh věřících. již málo století po zevnějším obrá
cení proměniti v lidi vzdělané? Diviti se musí člo
věk, jaké velikány čČístoty a svatosti a jakou úctu
davu před těmito postavami dovedla již v té divo
kosii vyvolati — naproti všem přirozeným ideálum
válečné doby.

A jakoby professor byl předvídal, že užijeme
jeho slov proti hrubé agrární výchově, napsal:
-Jesi opravdu velmi litovoti, že nelze všechny ony
soudce kulturního díla církevního pokusem sesmě
Setí tím, že by se ono nezkrocené lidstvo z doby
stěhování národu zase na dva tisíce let svěřilo
jejica novým prostředkum výchovným — snad by
pak konečně s hruzou poznali křehkost látky a
nemluvili by déle s opovržením se své vysoké
vzducholodi o veliké výchovné práci křesťanského
náboženství.

Jestliže kdo není povolán mluviti o něčích vý
chovných prostředcích lidových, pak jest to jisto
úst agrární vedení a novináři, kteří pusobí na
našem venkově v mravním ohledu takové spou
sty. jakých posud v Čechách nikdo neviděl. Mužeš
na příklad nyní po vykonaných volbách učiniti si
procházku na venkov a V každé vesnici spatřiš
posuá potoky kalu a bláta, které tam naneseny
byly sagrárními výchovnými prostředky. ©Sami
tepši agrární příslušníci svým řečmi a vzezřením
dávají na jevo, jak hrozným zpustošením pravdy,
svobody a slušnosti bylo zaplaceno agrární vítěz
ství.

Zpověď měla ráz policejního špiclovství. Tuto
urážku neostýchal se na katolíky hoditi list strany,
jejiz čelný vudce Udržal před volbami připome
nut devadesátpět procent katolíku v táboře agrár
ním. Tato mrzká pomluva ovšem opětně vyslo
vena jest z protikatolického arsenálu, jemuž obsta
rali a obstarávají zbraně ruzní volnomyšlenkáři,
jeuchž účelem jest náboženství, jmenovitě katoli
zké, úplně vyhladiti. Pomlouvačnému papouškovi
z agrárního „Venkova. dirazně uvádíme na pamět,
že dějiny nedokázaly posud ani jednoho příkladu
porušení zpovědního tajemství nebo Ššpiclovství.
Možná také, že agrární »Venkov< plul ještě v té
tzi po volbách, které se dopustil před volbami tvr
zemi, že italský kněz Verdesi odhalil porušení
zpovědního tajemství a že věci od Vatikánu bylo
voužito k tomu, aby odhalení byli modernisté v i
talském kněžstvu. Zatím však soudně bylo doká
záno. že italský kněz Verdesi celou lŽivou histo
ni sí vymystil aby potupil církev. Nu — a počest
nému. agrárnímu »Venkovu tato lživá historie
hodila se do krámu. aby ji udal dle svých »vý
chovných prostředku. jako skutečnou událost. Bu
diž tedy. durazně pro přítomnost a budoucnost
konstatováno, že agrární »Venkov. posvátné všem
katolíkům zpovědní tajemství nazval zařízením
špiclovským a že tedy 0 náboženství našem píše
jako červený socialista nebo volnomyšlenkář. Ko
nečně, že strana agrární od volnomyšlenkářu da
leko není, dokazují každodenní zprávy a zejména
poslední volby odhalily nad slunce jasněji, že vol
nom šlenkáři lámali všude kopí pro kandidáty a
zrámí a že přečetní agrárníci pilněji čtou »Havlí
*ka. nežli »Cep: a »Venkov“. Volební číslo Ha
vlíčka“ bylo neméně horlivě od agrárních duvěr
níku rozšiřováno. Po všech těchto a mnohých ji
ných skutečnostech a výmluvných dokladech 0
vovažuje se ještě vlp. Kroiher stranu agrární V
ohledu náboženském hájiti? Jest klamán sám, či
line klamati jiné? K tomuto souboji vlp, Kroihera
s pravdou nemělo by již ani kněžstvo naše déle
ničeti, neboť to obranné posunkování a pokřiko
vám páně Kroiherovo V Hybernské ulici č. 20 stá
vá se prostě již nesnesitelným a nabývá rázu drzé
odvahy. která snaží se hustou mlhou slovní za
krýti to, co jest na bílední každému pozorovateli.
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Revolučnost Volné Myšlenky. Aby na všechny
stany bylo jasno, jaký duševní kvas vniká v řa
dy aprární. budiž podrobněji dovozeno, že Volná
jtyšlenka, kromě jiných zrudností, jest skutečně
revojiční. Styky našich volných myšlenkářu s ví
deňskými a zahraničnými vubec jsou tino kaž
dou pochybnost a dokazovati to, bylo by tolik, ja
ko nosítí dříví do lesa.

Opakujeme jen známou věc, když vzpomíná
me. s jakou radostí pozdravili volní myšlenkáři
revoluci portugalskou. Vídeňský »Freidenker: ze
jména se přičinil, aby osvobodil všechny pozoro
vatele od klamu, do kterých by je rádi zapředli
naší volní myšlenkáři ujisťováním, že klerikálové
Lídně pomlouvají, říkajíce, že Volná Myšlénka jest
revoluční. Co platno dělati umělou tmu, když tak
často jest osvětlena ozařujícím bleskem. A p. Zen

ker, zvolený ve Vídni židovskými penězi, lístek na
ústa si také dávati neuvykl. Vídeňský »Freiden
ker- rozhovořil se takto: »Čím Francie začala, v
čem Portugalsko pokračuje, může se státi také v
Rakousku. A proto ny volní myslitelé i přes ne
bezpečenství. že muže býti. náš výrok skonfisko
vám, voláme se všemi těmi, kdož usilují o osvobo
zení člověčenstva z duševních, politických a ho
spodářských okovu: Ať žije republika! Na brus
Selskéni sjezdu 1910, na nějž našim volným mysli
telu přispěly porůznu i jednoty úctyhodných. po
krohářských učitelů, Spanělský řečník Fernando
Lozano prohlasil, že boj španělských volných. my
sitelu platí jak oltáři, tak trunu. »My vstavíme“,
pravil, »republikánský prapor na královský palác
a prapor svobodné myšlenky na madridskou ka
thedrálu.

TÝz Fernándo Lozano na římském kongresu,
kdež byl také český volný myslitel Pelant, v prud
ké řečí pravil: »Věda má politiku, která jest repu
llikánskou politikou. Ve jménu vědy prohlašujeme
všeobecnou republiku, existenci jediného zákona,
lidská práva našimi slavnými předky ve veliké re
voluci vyslovená a jedinou moc, která má účel
všemu tomu zjednati uznání a Úctu.

Na loňském brusselském kongresu řekl volný
myslitel Nieuwenluis: >Budeme zachráněni: toliko
bez kněží, bez králuv a vlád, s nimi znamená žíti
pod tyranii.«

Tentýž Nieuwerhuis na římském kongresu
urohlásit: »Nevyhnutelný dusledek volné myšlen
ky jest ve slovech: Ani Boha, ani pána!« Toto
volnomyšlenkářské ujišťování čpí ovšem již anar
chistickým petrolejnictvím, které by snad mohlo
ieště prekvapovati toho, kdo by nevěděl, jak »Ha
vliček: a ostatní volnomyslenkářské tiskoviny bily
se za anarchistu a vraha Ferrera.

Lyisledně tedy počínal si volnomyšlenkářský
tisk český, kdy vrhl se na německého. císaře Vi
téma pro jeho feči o náboženských základech
mravrosti a když obrátil se s hrozbami i na náš
rod panovnický, aby pamatoval, že dynastie při
cházeii a odcházejí. Volnomyšlenkářští řečníci na
schuzich dávají příslušné pokyny takto: »Panov
ník jest z milosti Boží, a panuje, jak chce; lepší
zařízení zajisté jesk když lid svého vládce si volí,
a 0 to — musíme pracovati.« Budou-li volní my
šlenkatí zvědaví, jsme ochotní jméno toho, který
tak mluvil veřejně, oznátniti. Ovšem na plná ústa
z ciytrosti všecko neřeknou. Jen napovědí, vě
douce, že lid si domyslí.

Zřejmo, jakým duchem volnomyšlenkářské
hnutí jest neseno a jakymi známkami jest karakte
risováno. Konečně jest to stará již praktika, která
se jeví ve všech revolučních převratech. Nejprve
spustoší se lid nábožensky, aby byl schopen pu
stošení a hruz, ke kterým strujcové potřebují lidu
zfanatisovaného a o svědomí oloupeného. Vždyť
konečně jest již revoluci svého zpusobu, když »Ha
vlíček: napíše, že nábožensko mravní výchova
ve škole jest naiejvárna kierikálních předpotopních
nesmyslu. Páni c. k. censoři v Praze, myslíte sku
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a že takovýmto zpusobeiu upevňuje se státní řád
a zajišťuje se lépe právo na čest, majetek a život?

Kollegové! Den se blíži — den nový, příští, náš.
Zřím záblesk jeho na ohradě. řialových hor a hejna
vzdušných vlašťovic mi věští blízkost jeho jitra. Vře
touhou srdce, oko bleskem šlehá nedočkavým a duše
jásá předtuchou světla. Snad naposledy mluvíme dnes
spolu, než uvítá nás starobylé, památné město Olomouc.

Po druhé máme se objeviti na foru naší katolické
veřejnosti a po prvé má katolická Morava slyšet hlas
své mladé naděje, svého intelligentního dorostu, svého
katolického studenta. Otec, jenž nešetřil námahy, potu
a mozolu, aby svéniu synu pomohl výš, než mohl sám.
— má slyšeti z úst krve své, že není nijak přežilým,
slabým a nedokonalým duch. který živil, udržoval a

jeho a pýchou zadostiučinění vzedmou se prsa jeho.
když přesvědčí se, že neodpadl od něho, nezradil ho
ten, v něhož tolik nadějí a pýchy skládal, že neplvá niz
kou slinou po tom, co bylo jemu nejsvětějším, — nýbrž
naopak. že s láskou a hrdosti hlásí se k praporu věčně
krásných a věčně mladých, životorodých idei. Zaplane
radost na líci poctivému učiteli, když uzří, že símě, kte
ré pilnou rukou pomáhal zasévati a pěstovati. aspoň v
jednom z jeho žáků vzrostlo a puči bělostným květem,
aby brzo neslo dobré ovoce. Jakým nevýslovným bla
hem diků zahoří srdce jeho za to, že aspoň to jediné
neupadlo podle cesty, do trní anebo na tvrdou, planou
skálu! Jak zaburácí nadšeným ohlasem ty tisíce odstr
kovaného lidu rolnického a dělnického! Údělem jejich
— pranýř a nejhorší potupa snižovaných, posmivaných
a ubijených. Nejhorší nadávka, nejpodlejší úskok stihá
jejich hlavy, i to jest jejich hříchem, že jsou chudí bez
mocni. Nikdo se nepozastaví nad tím, že je to násilné u
bíjení bezbranných pro jejich přesvědčení, nikomu ne
vadi, co páchá se na nich ironické tyranie ve jménu 0
světy a kultury. Zběsilé hyeny vrhají se bezohledně
na svou obět —-a oni stojí se svraštělým čelem, neú
stupni, neoblomní, jenom zarudlé oko rozhlíží se s ně
mou otázkou do širé dálky: »Kdo nám pomůže?“«

Kollegové! Přijďte, ale přijďte připravení! Přemý
šlejte © tom, jak by se dal vyplnit, vyhranit, zdokonalit
náš pracovní program, zkoušejte jeho slabiny a nedo
statky a připravujte návrhy na zlepšení! Přemýšlejte o
našem poměru ke studeustvu pokrokovému a naopak.
zamyslete se nad našim postavením sociálním a snažte
se každý svou hřivnou přispět k šťastnému tešení pal
čivé a naléhavé otázky. Zrevidujte ještě jednou bilajíci
a dosavadní směr naší »St. Hlídky«. Nachystejte si
stružně, ale věcné referaty o tom, jakého ohlasu došla
VoNEjšÍrajc VISLVa jalé
kojení, ce +2 vám nelíbilo, kde byste rádi viděli ú19.<
vv, doplnění, změnu. Přemýšlejte theoreticky s prak
tickým zřetelem k životu, připravujte konkretní, věcné
a olůvodněné návrhy. Připravujte se všichni! Nezapo
mínejte, že list náš je společným majetkem nás všech,
že má býti hlasatelem všech našich snah, že jeho vzrůst
nebo klesání jest měřítkem. vašeho zájmu a přičinění a
nebo vaší nevšimavosti. Nespolehejme se na nikoho než
v první řadě na sebe! Vždyť co jiného můžeme nazvatí
svým než ovoce vlastní práce? Kus duše naší u každé
ho čtenáře měl by srůsti, stotožniti se se zájmem listu
— pak jistě stane se tím, oč dosud ze všech sil pracuje
me.
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Kollegové přijďte! Budou vás zrazovati, odstra
šovati výsměchem, cynickými vtipy a persekucí nej
podlejšiho druhu budou se mnozí snažiti, abv podlomili
vaše síly, zlikuavěli, zpohodlněli vaši vůli a zakalili,
znechutili vám vaši čistou snahu. Dáte se zastrašit?
Couvnete zbaběle, zalezete do koutů, aby o vás nikdo
nevěděl, anebo vystouplte přímo, s otevřeným hledím
v prvních řadách?

Bude to zkouška mužnosti, kus duševního heroismu.
Bude nás snad méně než na jiných sjezdech student
ských, ale odpovězte si sami, je-lí množství samo SE
bou už zárukou jakosti. Kolik bylo Spartanů? — A
přece vítězili! Kolik bylo hašich národních. buditelů? -
A přece vzkřísili celý národ!

"K nejkrásnějším místům vedou jen pěšinky“, tak
napsal už Kosmák vc svém »Rampuchu jun.« Nepůjde
nás imnoho po pěsmkách, ale půjdeme první. Pommněte,
že předstoupiti máme před moravský lid, který v tvr
dém zápase životním i duševním jest zocelený, který ne
návidi prostřednost a polovičatost. který. jsa mužem a
hrdinou sám, žádá také od jiných otevřenou, nepoddaj
nou inužnost a poctivou, nezištnou práci.

A proto nechť zuří nepřátelský odbojt Bude naší
školou. Očistí nás od lehkých plev, — zbude jen dobré
zrmo; aspoň změříme své síly, zocelíme a utužíme se
k dalšímu boji. Přijdeme mezi ty, kteří pod tlakem vy
rostli a znohutněli, tlaku se vzepřeli a vlastní silou sna
ži se setřásti otrocké jho protikatolické. Půjdeme tam,
abychom se tam osvěžili a mačerpali mové nadšení a
nových sil, abychom hrdě zvedli výše prapor obrody
katolické, abychom utvrdili se V přesvědčení, že ideový
a myslenkový náš boj spěje přece pomalu, ale jistě vstříc
svému vítězství.

Proto vítej nám, di nový, náš! Nechť brzy vzejde
vitězné tvé slunce a tvoje zlatotkané blesky nechť hlá
sají daleko tu starou, nehynoucí pravdu, kterou vyslo
vil Jar. "Vrchlický v »Dědictví Tantalovu«:

„To slunce myšlenka. to k dobru snaha,
jež nechť i tvorstvo, nechť i člověk skonů.

plat buúe dal: zdroj radosti a blaha.«

»Lípa«, spolek českých katol. akademiků ve Vídni.

Obrana.
Periidnost agrárního liskm. Je ©všeobecným

míněním, že agrární. stranu českou demoralisuje a
v nevážnost uvádí její vlastní tisk. Z bodrého če
ského člověka stává se četbou agrárního tisku vá
šnivý neurvatý násilník, jenž zapirá v sobě všecky
přirozené dar“ dobrácké povahy české. Na oči
vidné zkáze českého venkova má prokázanou vi
nu zlotřilý tisk, zejména karikatura českého ven
kova, která si přezděla „Venkov“. jenž beze vše
ho studu závodí s perrolejimckými listy v prolhano
sti a zlobě. Nový doklad k našemu tvrzení poskytl
sVenkov. v čísle z 27. června b. r.. kde uveřejnil
»Reiseplan: neidp. biskupa Dra. Doubravy o ka
nonické visitaci letosníkuo roku na Holicku,

„Venkov. tvrdí, že z české farnosti na Ho
ficku byl mu zaslán něnecký cestovní plán kaňto
nické visitave a že iarář nerozuměl ani názvum
německých obcí na Trutnovsku, jsa nucen opatří
ti si překlad jich dle mistopisu. Na konci svéha ob
jevu píše »Venkov:: „Pak se arci nedivíme, že
vlastenecký biskup Doubrava odchýlil se od sta
rého zvyku svyci předchudci a odepřel oslovit
českou menšinu v [rutnově českým jazykem.

Podobný útok na nejdp. biskupa učinil »Veu

kov« již dříve v době volební kampaně, kdy mohla
tato zpráva býti považována buď za obyčejnou
mystifikaci aneb za volební manévr. Útok tento
odrazil však na celé čáře puvodni dopis z Trut
nova nám zaslaný, vněmž bylo podrobně vylíčeno.
jak náš Arcipastýí v Trutnově několikrát v kapli
pra české menšiny česky kázal, v české škole zkou
šel a za Čecha v německé společnosti okázale se
hlásil, což mu i liberální »Reichenberger Zeitung“
s uznáním kvitovala.

Když však »>Venkovevzdor naší opravě opět
ně opakuje lež, jakoby nejdp. biskup odepřel oslo
viti českou menšinu v Trutnově česky, pak: jistě



se neimuže mluviti o novinářském nedopatření.
nýbrž o podlosti, která může se prominouti jen re
volverové žurnalistice, ale nikdy ne tisku, jenž
zastupuje stranu českého rolnictva.

Ale ani ten >Reiseplan« ve »Venkově« neza
kládá se na pravdě. Popíráme, že byl na českou
faru na Holicku zaslán z Hradce Králové německý
»Reiseplan<, pro německý trutnovský vikariát vla
stně určený. Zjistili jsme z úřední agendy, že by
lo na vikajiáíní úřad v ilolicích zasláno 50 výtisku
českých +Cestovních pláni«, kleré měly býti roz
děleny pra 18 tanmích iar. Počet tento jistě dosta
čil pro české iarnosu na Holicku. České tyto ce
stovní plány obsahují, úzkostlivý překlad němec
kých míst na Trutnovsku t tam, kde se vůbec če
ského názvu v dopravním styku ani neužívá. Ne
bylo tedy třeba, aby některý farář se namáhal pře
kládáním mist z němciu:; a proto je nepochybně
zjištěno, že zpráva >Veukova- i s tím »Rcisepla
nem- je zcela nízký útok, spácháný na církevního
hodnostář. z politické msry. Není naší povinno
stí. abychom agrárníkuni vychovávali poctivé žur
nalisty, ale domníváme se, že český rolník nemusí
býti zastupovan prolkaným tiskem, jenž neštití se
žádných prostredků | proti. politickému | odpurci.
Když :Venkov“ muže si dovoliti tak okatých lži
vých klevet o muži, jehož vlastenecké cítění je ví
ce než dostatečně celé české veřejnosti známo.,
pochopí každý. že agraraí tisk počítá na Ichko
věrnost svého čtenářstva a vystavuje vyspělost
svých chlebodárců lehkomyslně v pochybnost.
»Venkov. tedy $kocí své siraně a my o tom poda
li spolehlivý di:kaz

Svoboda moderních husitů. Dosud slyšíte po
křin proti katolíkum nyiějším, že před pěti stole
tími byl přiveden na kranict Hus od katolíků dáv
no zesnulých. Pět století — jak dlouhá doba! A
přece zároveň se ví, že sami husité odsuzovali k
smrti tisíce katolíku, aniz by je podrobili řádnému
soudu. Smrtí daieko bolestnéjší hynuli zcela ne
vinni katolíci ve smolných sudech a jinými útrapa
mi za své přesvědčení. Při tom žalobci byli soudci
v jedněch osobách. Táborité projevilí krutost da
leko horší než kostnický koncil. A přece jsou vele
Veni ako svobodomysinici, kteří prý bojovali pro
ti snásilí«,

Odporučujeme, aby naši čtenáři dukladně pro
myslili článek o soudu nad Husem, který uveřej
úujeme v příloze. Tu poznají, jaký rozdíl byl Mezi
koncilem a Tábority a — jak veliký rozdíl dosud
se jeví mezi otci kostnického sjezdu a nynějšími
volnomyšlenkáři, kteří odvažují se oslavovati mi
stra Husa.

Barcelonští volní myslitelé zpusobili děsné
krveprolití, vraždili bezbranné katolické ženy, zne
uctívali ve svem fanatismu i inrtvoly zasloužilých
řeholnic. rozbíjeli bezcitně veliké budovy, jež byly
stkvělými dílnami zdravého pokroku, Široce roz
větvené kultury. Nade všechnu pochybnost jest
nyní zjištěno, že duší krvavého spiknutí proti ži
votim katolíků byl Ferrer. Nešikovným rámuse
ním a interpelacemi saini lerrerovci bezděčně se
přičinili, že k usvědčujícím dukazům starým při
dány jasné dokumenty nové a to i z kruhu libe
rálních.

Moderním husitům však se líbil a libí Ferrer
dále, líbí se jim i ti lidé, kteří krvavé dílo vyko
nali. Po pěti stoletích, kdy prý kultura a svoboda
tolik pokročila, oslavují volnomyšlenkářští ctitelé
Husovi španělské násilnické zločince, kteří byli
stokrát horší, než nepřatelé Husovi v Kostnici. A
aby komedie volnomyšlenkářská ještě určitěji u
kázala pravou svoji podobu, chválí naši volnomy
šlenkáři zpupné portugalské tyrany. A přitom ta
táž »svobodomyslná« společnost klidně přihlíží k
bezcitnému pobíjení a mučení katolických Albán
ců od sveřepých Turků.

Toto stanovískc volných myslitelů a jejich po
mocníkůu jest výstražným poučením, jakou vlast
ně svobodu připravují svéprávnému občanstvu.
Kterékoli katanování kalolictva vítají s veselým
úsměvem. A zneužíváním jména Husova provádějí
proti svobodě katolické štvanice další. A lidé tako
vé povahy odvažují se posaditi se na přísnou soud
covskou stolici nad účastníky kostnického koncilu.

Politický přehled.
Nenasytal Maďaři. V ciorvatském Záhřebě

chystá se maďarská správa státních železnic za
ložiti maďarské gymnasium. Pro koho? Pro Ma
ďary by bylo zcela zbytečné. Ale pomaďařovací
spolek »Julian“ chce prováděli v Chorvatsku tako
vou maďarskou cxpansi, jaká řádí na Slovácku.

Konference bar. Gautsche. Již začal nový
ministerský předseda ©konierovati s politickými
stranami. Dne 10. ©. m. byli k němu povoláni:
dr. Fiedler, dr. Kramář, Udržal, Klofáč a dr. Hru
ban. Pak přišel na řadu předseda slovinskémno*'u
bu dr. Šusteršič, nato cislajtanští Chorvaté, Slo
vinec dr. Rybář. Na to násiedovaliVlaši. Jednáno o
zřízení italské fakulty právnické. Gautsch slíbil,
též podporu školních požadavků jihoslovanských
a hospodářských dalmatských. Na 12. t. m. poz
vání ke Gautschovi sac. demokraté a sice oděleně
dle národnostních skupin a mimo to zástupcové

německo-nacionálního svazu. Dnes dojde na Ru
síny a dr. Masaryka, jako předsedu sedmi po
stanen, stojících posted mno jednotný klub. Kon
ference budou zakončeny přihnulím předsednictva
polského klubu. konierence neměly praktického
výsledku téměř žádného. Každý se bojí nevyjasně
ne situace; těžko nyní uhodnouti i bystréým poli
liukan:, kam se Inide kloniti nové těleso parlamen
tární, a proto jsou politikové na sliby a záruky ve
lice skoupi Gautschovi se bortí puda pod nohama
již nyní velikou cbstrukcí uherskou proti branným
předloham.

V Paříži nastaly nové soviální otřesy. 30.000
pařížských stavebních uélníke stávkuje. Stávkaři
páciadí násilí na podiubatelích, přepadají dělníky,
kteří práce nezanechali, strhují lešení, ohrožují vla
ky, zahajují krvavé šarváiky S vojskem a policií,
»Demoakratická“ repubiska se snad již ani nevzpa
matuje Z lidových vzpotr proti »demokratické
vládě.

V Portugalsku jsou poměry ještě napiatější.
Nic nezpomolhlo samozvané, násilnické vládě, že
znásilněnín volebního práva občanstva. získala
mezi poslanci věžšinu. Lid míuví dále zpusobem
hrozivým. Proto vláda soustředila na severu re
publiky 25.000 vojáku. Což jest více, než polovice
stálého vojska. Ani toto však vládě nestačí a pro
to povolala do zbraně 20.00% reservistu. Při tom
však má duvodné obavy. že mnoho. vojímí se
vzbouří. V několika plucích již vypukly vzpoury
proti republice. Monarciisté prý. vládnou znač
nými peněžními prostředky.

V Kealiilid se přesvědčil, co všecko dokáží
kapiralisté jak proti vládám tak parlamentu. Vlá
da italská hodlaja zavéststátní monopol životního
pojištění, Určitě se čekalo, že předloha bude v par
lamentě přijata. Leč viáda míní — a bohatí židé
mění, Kapitalisté sr dupll na diplomatické zástup
ce největších státu a tito zase učinili na italskou
vládu nátlak, aby předloltí odvolala. Milionáři to
tiž. kteří jsou zůčastnění svým kapitálem v pojí
šťovnách na život, přestali by se na účet italského
lidu dále obohacovati. Proto Giolitti volil zatím
střední cestu -- odložil osnovu zákona do nod
zimního zasedání. A pak prý mají největší moc
>klerikálové:!*Peněžní veliož si houkne a hned se
třese netoliko vláda italská ale i diplomatičtí zá
stupci jiných stáli,

V Albanii s- sisnace zhoršila zase. Sinírná ak
ce arcibiskupa Skaderskcho nunula se u vzbouře
ných Albánců s výsledkem, protože tito duvodně
žádným siibium tureckým neduvěřují. Boje trvají
dále.

V Mexiku vznikla ová vzpoura v Ocothanu.
Přivolané vojsko zdolalo spiknutí krvavým zpu
sobenu.

Zprávy
místní a z kraje.

Jeho Excelleice nejdp. biskup odjede v sobotu dne
15. t. m. do Prahy. Do Hradce Králové vrátí se nejdp.
arcipastyř ve středu dne 19. t. m. večer.

Zakoucení školního roku v biskupském kucžském
semináři a svěcení na knžství. V sobotu dne 8. t. ni. Za
konci Jeho Excellence nejdp. biskup rok skolní v kapli
biskapskéhu anéžského semináře obětí mše svaté a
e«hvalozpěvem »Te Dcum-. V neděli dne 9. t. m. na svá
tek věrozvěstů slovanských sv. Cyrilla a Methoda po
svěťil nejdp. arcipastyř 13 nových, nadějných pracovní
ků na vinici Páně rozsáhlé nasi diccése. Na hněze po
svěcení byli -tpp. jahnové: Běhim Lad., Čistecký Frant.,
Dlabáček Frant., Fiedler Václ., Hladil Jos., Holan Frant.,
Kohel Jan, Schwarz Jindř., Široký Ig., Urbánek AL, Va
cek Jos., Veselý Jan, Vosyka Jos., Posv. obřad vykonal
nejdp. biskup slavným způsobem o 7. hod. ranní mezi
pontitikální mší svatou za hojné účasti věřícího lidu,
zvláště příbuzných dpp. svěcenců. K zvýšení slavnosti
nemálo přispěly krásné zpěvy kostelního choru i ctpp.
bchoslovců. Mnoho duchovních správ toužebně hledělo
vstříc dni svěcení a vyslání nových, mladých, svěžích
sih na vinici Páné. — Bohužel, počet jich — doplňuje
dp. Vojt. Svoboda, ze studií v Římě se vrátivší, na 14,
— dJalcko žádosti neuspokojí. Za dnešních poměrů na
školách, kde studující živel se přímo i nepřímo od stu
dia bohosloveckého zráží i od lidí, kteří kněžím mnoho
by měli vděčnými býti, za dnešního štvaní proti kněžím
a chkvi ve všech vrstvách (a na venkově snad nejhůře)
není valné naděje na značný příliv kandidátů do theolo
gie. Mnoho dobrých jinochů výslovně prohlašuje, že by
rádi sc věnovali stavu kněžskému, ale že jim jest obtíž
no stati se lercem fanatického terroru a násilnictví živ
lů protikatolicných. Doufejme, že širé davy brzy zmou
dří pres všecko štvaní zednářského tisku. Kéž noví bra
tří naši, vycházející na líchu Kristovu, tím horlivěji, 0
bětavěji a nadšeněji uchopí se kříže Kristova a získá
vají srdce lidu pro milost Kristovu.

Aěletéjubileum svého posvěcení na kněze slaviti bu
de 23. t. m. vsdp. kanovník kancléř František Kerner v
Hradci Králové. Zasloužilý tento hodnostář pracuje v
Hradci Králové Již od své ordinace. Po svém vysvě
cení stal se zde vikaristou. postupoval v hodnostech v
kanceláři bísk. honslstoře, až jako rada assesor počal se
účastniti správy diecése. Za svoji neúnavnou, bystrou
a pečlivou práci jmenován čestným a pak skutečným

kaaovníkém badli kapitoly Kráovéhradecké. Jest též
examintorem prosvnodálním, radou církevního a man
želského soudu. urdin, komisarem při městském lyceu,
spolusprávcem ©Děďctví Malichých-, bísk. komisařem
sester II. řádu sv. Franská, sekretářem kněžského
spolku V Vulnerum. Z Říma vyznamenán k návrhu J.
Exc. nejdp. biskupa dra. Jos. Doubravy řádem Pro
ecelesia et Ponufice-. - Tichá, nehlučná jest práce to
hoto jubilára, ale velice záslužná. Pracuje z bohaté po
kladnice dlouholetých zkušenosti na požádání ochotně
každému vyhoví i tenkráte, je-li nutno kráčeti v práci
cestou strohou. Dobrotivý Bůh popřejž mnoho síly a
trvalého zdraví vsdp. jubilárov:t AČ pro zdar diecése
pracnije jextě dlouhý léta!

Svěcencí z roku 1886 na shledanou v Hradci
Králove 1. srpna večer v Adalbertinu všickni!

Městská rada v Hradci králové dne IJ. července.
K návrhu < k. ředitelství vysst reálky vyplatí se Úro
ky z věnování isrácl. nábož. obce v Hradci Králové za
rok. 1910 žákům Wi.L třídy téhož ústavu Rud. Seidlovi
a Janu Židkoví — Vzato bylo na vědomí, že n. Vladi
míru. Bubnovi, postuchací IV. ročníku filosof. fakulty
c. k. české zemské university. uděluje se dle výměru
©. k. místodržitelství v král. Českém na základě prae
sentice obecního výboru zdejšího nadání V. V. Tomka,
ročních 210K dnení 1. října 1909 a že ©. k. okresní
hejtmanství udělilo živnostensko-úřední povolení k po
užívání dílny truhlářské s elektrickým motorem v do
mě čp. 223 p. Franu Dvořačkoví, mistru truhlářskému.

Žádost obce Mahovické, by za příspěvek její na ná
klid obce Královéhradecké upravena byla cesta vedoucí
-ad rozcestí u statku po vrch. rady Lendecké na Hrázku,
postoupena byla technické kanceláři ku podání zprávy
a předložení rozpočtu. Usteseno bylo, aby, kde opět
zjištěné. že na veřejných záchodcích neteče voda, byla
dotyčným mjitelůní dení odůite sleva na poplatcích za
vodu užitkovou. —-Uděleno bylo povolení k obývání
novostavby p. Emila Pravdy, pilnikáře, na pare. č. 4
v bloku XV.

Soutěž. Umělecko-průma slové museum v Praze vy
pisuie ceny az L cx hbris. pre knihovnu uměl-prům.
musea v Praze. I cena 12) K, 1 cena 80, IIL cena 60 K.
2. Láhev na likéry se šestí pohárky. I. vena 180, I.
10. MILK K, Bližší na vývěste v čítárně musejní.

Nekalá smitěž umělecká. Na úkor všeobecného u
měleckého vkusu a neméně lež na úkor zájmů domá
cích výtvarných umělců, především nak na úkor kupu
šícího obecenstva rozsířil se v poslední době v Praze a
okolí rozvětvený | podomní obchod originály 1 obrazy
za originály vydávanými, úa nčíž jest v odborných kru
zích stále stěžováno. Osoby. které s uměním nemají do
cela nic společného, nabízejí ve veřejných úřadech a ú
staveci vasto zcela bezcenné iv robky, kopie a padělky
dle vynikajících umělců, cho stímé padělky vydávají
za originály. které bohužel 17 příliš Často jsou obecen
stvem Erpovány, Mnohdy také nabízejí se obrazy a ko
pie úplně bezcenné 24 cenu. která již hodnotu rámce
převašuje, čímž přnozeně obevenstva se svádí ke kou
pi. Ve skutečností jsou však rene od obchodníků s rá
mv vylěkány, ale replaceny. Lanže se tim podvodníkům
těnno příso nadržute, 134 přihodilo se též, že osoby ty
vydávaly ne za znánté umělce © nod takovým přisvo
jeným jménem předstírajíce nouzi, prosily za zakoupení
obrazů, činá praví umělci přivodění do sittáce (u nej
nepřiznivější © obecenstvo nodvedeno. Aby se tomu
zabradí.o, svolána byla: všemi uměleckými korporacemií
schůze, na které usneseno bylo, veřejným provoláním a
zakročení u příslusných uřadů Zádati za ochranu a
zápověď. podomního obchodu tohoto. Upozorňujeme 0
becenstvo na nekalé toto jednání v zájmu našich uměl
ců i v zájmu kupujícího obecenstva.

kurs © strojním zpracování dřeva zakončen bude
v neděli dne It. července vycházkou do c. a k. dvorní
továrny piaa a harmonií p. Anl. Petrofa. Sraz o S. hod.
ranní na Velkéní náměstí u starých schodů vedle Bi
skupské residence.

Bezplatný kurs pro ruční zlacení a hotovení celo- a
polokožených vazeb uspořadán bude za laskavého při
spění technologického musea v Praze ve dnech od 17.
do 29. července L r. městským průmyslovým museem
v Hradci Králové.

Bankovní Zprávy, vydávané Českou bankou, při
nášejí ve svém červnovém čísle následující články: >K
dějinám cedulových bank. Banky. řísskoněmecké a an
glické v r. 1910, Uvěr pozemkový v Egyptě a jeho or
ganisace“ atd. — bezplatné pravidelné zasílání tohoto
listu možno si zajistí přihláškou u České banky, Vá«
clavské nám. č. 22 a jějích fihálek v Hradci Králové,
v Liberci a na Smíchově.

Zájezd do Hradce Králové pořádá odbor spolku Ko
menský: z Vídně se 75 ceskými dítkami, jež sehrají V
městském divadle Klicperově dvě velké výpravné po
hádkové hry a to: v neděli o 7. hod. večer -Zlatý klič
a živá voda« od Vil. Sokolové, v pondělí o 4. hod. od
pal. »Zlatá muska“ od Jos. Jirsy. Pro nedostatek če
ských skol ve Vídní nuceny jsou tyto dítky choditi do
tamních veřejných škol německých a soukromě navště
vují české krusy ve školách jazykových ve středu a v
sobotu odpoledne, aby se tam vzdělaly v jazyce rod
ném. S jakými výsledky potkává se toto vyučování ve
školách jazykových, bude možno posouditi dle výkonu
dětí v obou divadelních hrách, jež kromě zajímavého
děje vynikají též ušlechtilou tendencí vlasteneckou.

»O0českém školství v Dolních Rakousích a jeho dů
ležitosti zejména ve Vídni< přednášeti budou v neděli
dne 16. t. m. o 10. hod. dopol. při slavnostní schůzi v
městském divadle Klicperově pp. Jos. Čepek a Ant. To
mašek-Plavečský z Vídně. Vstup volný. Doufáme, že na



tuto schůzi dostaví se občanstvo naše z místa i z okolí
v počtu nejhojnějším a projeví tak živý zájem pro če
ské školství, jež jest jedinou podmínkou záchrany ti
síců tamních dítek našich před odvratnou germanisací.

Dva vojenské koscerty hudby c. a k. pěš. pluku č.
18 uspořádá v neděli ne 16 t. m. zábavní výbor Česko
slov. Obchodnícké Besedy v Hradci Králové. Dopoled
ní koncsrt promenádní počíná o lí. hodině v sadech
na Žižkově náměstí, odpolední od 3. hodiny, spojen bude
se zahradní slavností v restauraci »na Brně«.

Pouchov. V pondělí dne 10. t. m., výroční to den
úmrtl zvěčnělého, nezapomenutelného gener. vikáře a
kapitolního děkana Msgra. dra. Aloise Frýdka posvětil
J. Excellence nejdp. biskup odpoledne o 6. hodině novou
krásnou hrobku kathedrální kapitoly na hřbitově pou
chovském. Postavení této společné hrobky bylo my
šlenkou v Pánu zesnulého, provedení se však již nedo
čkal. — Tichého a přece tklivého obřadu zúčastnilo se
duchovenstvo pouchovské a v zast. nejd. kapitoly vsdp.
Msgr. Barták a vsdp. Msgr. Musil. Zároveň posvětil Je
ho Excellence novou rodinnou hrobku, do níž uložil po
zůstatky své zvěčnělé matičky, z Mníšku převezené a
svého švakra Burgharta a Johanny Holznerových. Obě
hrobky provedl cele dle návrhů prof. arch. Jos. Fanty
zdejší kamenický závod p. Zd. Ježka.

Pouť z králověhradecka. Dne I. července t. r. vy
jelo z Hradce o 8. hodině ranní na tisíc poutníků ku Pra
ze zvlaštním vlakem, jenž přibíral účastníky na všech
stanicích až do Poděbrad, kdež ještě 54 přistoupili. Ná
božné zpěvy prozpěvovány v jednotlivých vozech až
do Prahy. — Po poledním občerstvení nastoupili jsme
pouť ze severozáp. nádraží na Smíchov, přes Pořlč
Příkopy, sv. Václavské náměstí, ulicí Štěpánskou a Žit
nou, Karlovo náměstí, Moráň a most Palackého. Za sv.
křížem ubíralo se na 300 mužů, pak 9 duchovních: jsou
to vldpp. Jan Fr. Seidl, bísk. vikář z Černilova, Jan
Vít, farář z Velkých Jeřic, Jan Remeš, farář ze Smi
dar. Ladislav Seidl. farář z Josefova, Josef Mynařík,
farář ze Vřetovic, pp. kaplani: Frant. Knapp z Vys. Ve

selí, Fr. Václav Havrda z Černilova, Otakar Dejl z
Král. Městce, Ant. Macháně z Pouchova. — Za ducho
venstvem kráčely ženy. Všichni ve vzorném čtyřstupu
prošli celou Prahou, a pořádek ten, o nějž mají zásluha
ti neúnavní pořadatelé, poutal neobyčejnou pozornost po
celou cestu a byl ke cti poutníkům. Za zpěvu písní Ma
riánskych připutovali jsme na sv. Horu, kdež dostalo se
nám slavnostního uvítání a láskyplného přijetí, i promlu
vou v pravdě otcovskou. Bisk. vikář vldp. Seidl připo
menul pak krátce účel pouti a věnoval případnou vzpo
mínku J. Exc. nejdp. arcipastýři, jemuž dle všeobecného
přání stanoveno odeslati telegram oddanosti. V časných
hodinách ranních konali poutníci sv. zpověď a přistou
pili ke stolu Páně. Slavnostní kázání v duchu pouti před
oltářem císařským měl dp. dr. V. Havrda za velikého ú
častenství zbožných posluchačů. Řeč nezůstala bez trva
lého dojmu. O 4. hodině odpolední kázal před týmž ol
tářem přečetným opět poutníkům dp. farář Mynařík o
časích nasich a prácech v nich. Byla to mocná a působi
vá řeč. Na to zpívané litanie a požehnání N. S. O. za
assistence konal p. bisk. vikář Seidl. O půl 6. hodině
shromáždili jsme se u stříbrného oltáře, uslyšeli slova
utvrzení svých předsevzetí, obdrželi po obrázku na pa
mátku a loučili se se sv. Horou opět slavnostně; za slo
va dýšící láskou dp. P. Bern. Čáky i celé vsdp. kol
leji Nejsv. Vykupitele díky opět vzdal týž vůdce pouti.
— V poavělí ráno o 7. hod. ubíral se průvod pečlivě se
řaděný Smíchovem ku Král. Hradčanům a nezapome
nou nikdy poutníci, jakým překvapujícím dojmem na ně
působil již hluboký hlahol největšího v Čechách zvonu
Sigmunda a dojem ten dostoupil výše, když daleko vy
cházel průvodu vstříc ve slavnostních pontifikáliích s
assistencí P. T. vsdp. dr. K. Schuster, kanovník v. v.
metropolitní kapitoly u sv. Víta a dlouho nadšeně v lás
ce svě s kazatelny k nám promlouval. Následovaly mše
sv. všech kněží poutníků, dojemné bylo společné sv.
přijímání téměř všech poutníků. Po mši sv. uctívali všich
ni v patrném dojmuti neporušený jazyk sv. Jana, leb
ku a jiné ostatky sv. Václava, načež u vzácné obětavé
ochotě provázel nás vsdp. kanovník dr. Schuster novo
stavbou velechrámovou, kde zřeli jsme též ve svato
václavské kapli hrob a dále clnovou schránku, kde nale
zeny ostatky světcovy. — Ve velesvatyni dále byl pře
ochotným průvodcem vdp. K. Šubovský a o vše potřeb
né v lásce nelíčené péči měl vidp. farář sv. Vítský KI.
Kuffner. jenž nešetřil námahy ani v přípravách ku pouti
naší. -- Po vřelém díkůvzdání ubírali jsme se za zpě
vu k bl. Elektě a do Loretty. — O půl 2. hod. odpol. pu
tovali jsme na Strahov, kde V nádherně ozářeném opat
ském chrámu Páně za přítomnosti J. M. nejdp. opaja
slavnostního dostalo se nám uvítání a obdrželi jsme po
žehnání N. O. S. — Na rozloučenou promluvil s kazatel
ny dp. farář Mynařík a slovy pohnutlivými utvrzoval
uobrá nředsevzetí, načež s téhož místa promluvil na
rozloučenou p. bisk. vikář na slova: »Nevyvolili jste si
mne, ale já vyvolil jsem si vás, abyste šli a užitek nesli
a užitex váš aby zůstal«, a pohnutým hlasem vysýlal
tyto »apoštoly« do jich domovů. Vřelý dík vzal J. M.
nejdp. opatu za všechnu lásku jeho i celé královské ka
nonie, dp. dr. Havrda děkoval jménem všech pořadateli
pouti.. Vrcholem všeho byla otcovská promluva, lá
skou dýšící, J. M. nejdp. opata, v níž i k opětné návště
vě posvátného Sionu zváti nás ráčil. — S velikým potě
šením přijal J. Excellence náš velepastýř zprávu o této
pouti a želel, že dostalo se jemu telegrafického projevu
oddanosti až v pondělí: žehná ve své blahosklonnosti a
lásce kněžím, poutníkům i všem, kdo o tuto pouť jak
koli se přičinili. — Vykonána tu za pomoci Boží jistá
misie, o níž vysoce vzdělaný účastník pouti pravil, že

má větší účinky, než deset táborů lidu; působlť tu s mi
lostí Boží vzájemný příklad a je významno, že mnoho
mužů i žen touží zase po této pouti ujišťujíce, že přijde
jich ještě více. což rok od roku se potvrzuje. — Díky
Bohu, že nás sílil! Vroucně děkujeme všem, kdo o ponť
zásluhy si zjednali. Pán Bůh odplať všem! Nezapome
neme na tak požehnanou pouť! Slzy loučení milou budou
upomínkou na dny šťastné požehnání Božího.

Joset Váša zemřel! V úterý dopodelne dne 11. čer
vence za přítomnosti 26 kněží (mezi nimi 6 kolegů ze
snulého) byl vsdp. Josef Váňa, farář v Bohárně u Ne
chanic, na tamní hřbitov k odpočinku poslednímu do
provozen. Padl jako oběť svého povolání, uškodiv si
po přestálé těžké operaci na cestě za zaopatřováním
nemocného. Choroba po sotva nabytém zdraví se ob
novivší stala se nezhojítelnou a znova hlodala na těles
ném ústrojí jeho tak zákeřně, že konečně po těžkém a
velice bolestném utrpení v 50. roce véku svého v pátek
dne 7. července (nar. 1861, vysv. 1885) po 26 letech své
ho působení kněžského došel žádoucího klidu, odebrav
se ku Pánu života i smrti, aby vzal odplatu svou. Ze
snulý pracoval nejprve jako kaplan v Poličce, pak dlou
há léta v Jaroměři a konečně jako farář po 8 roků v Bo
hárně. Byl muž talentovaný, v každém ohledu vytrva
lý a jako se oddával obětavé práci ve svém povolání
kněžském, tak byl i literárně ano i hudebně činný. Čte
náři »Obnovy« se zajisté pamatují na jeho feuilletony,
které mu nejlépe dosvědčovaly, kterak tento prostý kněz
dovede péro ovládati a různé časové poměry nynější
Poučné, ale při tom v jemném obalu řízně vystihnouti!
Zesnulý byl mistrem uhlazeného, poetického slohu. Do
vedl zdárně povznášeti srdce čtenářstva, u něhož se
zapsal písmen: nesmmazatelným. Byl také v tiché osadě
Bohárenské od svých farníků ctěn a vážen, kteří v čet
ném počiu přišli, by na poslední cestě svého milované
ho duchovního otce vyprovodili. Případně nad rakví
zesnulého promluvil farář na Pouchově vdp. sekretář
P. Filip Konečný a kondukt vedl vsdp. bisk. vikář a fa
ráž z Lochenic Al. Soukup. Když u hrobu jménem kolegů
zesnulého poděkoval vídp. děkan z Kostelce n. O. Ka
ška. pronesl ještě poslední »s Bohem« za ním jménem
všech přítomných kněží a celé jeho osady vsdp. vikář.
Bůh přijmiž oddaného sluhu svého do stánků nezkale
ných radostí, kde není bolů a utrpení více, ale věčný
klida mír....

Protikatolická zášť ma Smlřicka. Od té doby, co
vštěpuje venkovu nejvyšší kulturu »Cep«, jsou přívr
ženci tohoto listu jako »beránci«. Vždyť přece odpo
ručují největší snášelivost a tichost aspoň katolikům.
Snad proto. že jsou sami nejsnášelivější? I ne — ale
proto, aby bylo více slyšeti hřímavý agrárnický hlas.
»Cepem« vneseno na venkov štvaní nejfanatičtější. Su
rovosti se množí, Tak se dělá z venkova — jedna ro
dina. Podívejme se. jak je tomu u nás, kde před řádě
ním agrárníků sousedé se milovali, kde společně druh
druhu pomáhal! A teď? V neděli 9. července, kdy naši
venkované v Čibuzi slavili svěcení spolkového praporu,
vytrháno zákeřným způsobem našincům p. Ferbasovi
z Velké Skalice několik záhonů řepy, p. Těmínovi ně
kolik záhonů bramborů. Vytrhané plodiny položeny na
poli. Čin byl spáchán mezi 11. a 12. hodinou dopoledne,
kdy všichni naši stoupenci dleli na slavnosti v Čibuzi.
— A pak přicházejí takoví zločinci mezi lid s falešný
mi projevy útrpnesti nad rolnictvem; pak tací pustoši
telé se dušují. že rolnictvu pomohou. Jestliže někde na
poli kradli soc. demokraté, činili tak proto, aby si tro
chu pomohli. U Čibuze však se vybila zločinná zášť,
která ničila jen z nízké msty. A takovým lidem měl by
katolický rolník svěřovati svůj osud s plnou důvěrou!
Snad to má býti odměnou za to, že na žádost agrární
ků našinci již několikrát podepřeli svými hlasy agrární
kandidaturu proti soc. demokratům. Inu — někteří lidé
»mají křesťanství v srdci«, ale na poli se řídí naukou
mohamedánskou.

Bleskem omráčema byla při ranní bouři minulé so
boty žena chalupníka Jindrová z Výravy u Černilova,
pracující na poli. Záhy však probrala se z omráčení;
mimo krvácení z ucha a popálení nohy jiných následků
nebylo.

Vloupání do larmího kostela v Choustníkově Hra
dišti u Dvora Králové n. L. událo se v noci s neděle na
pondělí. Zločinci šlo hlavně o krádež, o čemž svědči vy
loupené, celkem chudičké pokladničky chrámové. —
Zloděj byl dle všeho zde velmi obeznalý.

Bysirc. Obnova sv. misie.) Od 2. do 7. července
konali tu vidpp. superior P. Polepil a P. Slanina C. Ss.
R. obnovu sv. misise s výsledkem nad očekávání požeh
naným. Bylať tu sv. missie loni a nedávno skončil čas
velikonoční. Než přes to plnili zbožní osadníci ráno i
večer zdejší krásný chrám Páně, aby naslouchali nad
šeným slovům horlivých kazatelů; zvláště o slavnosti
Božského Srdce Páně, která na naší osadě od vdpp.
missionářů ponejprv na zkoušku byla konána, a o slav
nosti bolestné Rodičky Boží bylo účastenství neoby
čejné. Zpovídajících se bylo téměř 1000, komunikantů
však daleko více, protože mnozí vícekráte ku stolu Pá
ně přistupovali. Obnova sv. missle ukončena byla slav
ným průvodem s Nejsv. Svátosti Oltářní po osadě. Hla
sitý pláč ozýval se v kostele, když vdp. superior s osa
dou se loučil: s pláčem líbal lid ruce odcházejícím mis
Sionářům, kteří se všem osadníkům hluboko do srdcí
vepsali. Důh odplať jim vše hojně zde | na věčnosti!

Bošov « Žumberka. Dne 9. července skupina zdejší
mládeže se skupinou Nasavrckou pořádaly veřejnou
spolkovou schůzi s přednáškou dp. faráře Maximiliana
Smrčky z Nasavrk za velikého účastenství. Po přednáš
ce členové skupin měli zdařilé výstupy, jimiž všecky ;
přítomné mile pobavili,

Jubileum. Dne 23. t. m. slaviti bude vdp. vikář hoří
cký a kons. rada Josef Procházka, farář mlázovický.
s 10 kolegy, mezi nimiž je i vys. dp. kanovník Kerner
své leté jubileum. Vikariátní kněžstvo, povolané ku
okresní konferenci, použilo této příležitosti, aby svémr
vikáři, jenž je nepřítelem všech hlučných oslav, při
pravilo prostou ovaci před zahájením konference. Kdy*
byl p. vikář sám se o svém jubileu zmínil a prosil, by
duchovenstvo naň pamatovalo v memento, promluvil k
němu vdp. děkan Koňsol, ukončiv přáním, aby Bůh p.
vikáře zachoval při posavadní tělesné síle a duševní
pružnosti v čele vikariátu na mnohá ještě léta, kteréžto
přání bylo provázeno hlasitým projevem všech přítom
ných. —

Agrárníci na Čáslavsku. Byli jsme svědky, jak se
zuřilo téměř neplíčetně od stavovské strany agrární
proti stavovskému rolnickému kandid. Šabatovi. Kdyby
se byli agrárníci tolik našincům nevysmívali, že na ven
kově naše strana také kandidovala a kandiduje nerol
níky, pak by fanatismus agrární mohl býti aspoň po
někud vysvětlitelný. Ale když tatáž strana s takovým
chvatem a s tolikerou nepoctivost snažila se utloukati
kandidaturu rolníkovu měšťákem Hnidkem, tu bylo pře
ce patrno, jak se zde vybljela protikatolická zášť. A
najednou zrovna za zády našimi zcela veřejně hned po
prvých volbách přední agrárníci vyzývali k volbě soc.
demokratického úředníka proti rolníku Adámkovi. To
hle byl přece příliš silný pepř. Teď poznal každý, i nej
prostší, zda agrárníci, chráněnci volných myslitelů, ma
jí na zřeteli předně zájmy stavovské, či zda chtějí z
venkova učiniti rejdistě protikatolických štvanic. A
grárníci povykovali proti občanské nesvobodě, volali
po volnosti. Zatím však z katolíků chtěli udělatí pouhý
ujafmený volební materiál. Prohlašovali veřejně, že tedy
Hnídek má okres zabezpečený, aniž by okřikli agrární
pluky, táhnoucí proti Adámkovi. Spolehali se zkrátka
ti »svobodormyslníci«, že svoboda platí jen pro ně, že
se musíme dáti vehnat do želez agrárních, | když za
zády našincům agrárníci připravují pouta strany rudé.
Takové bylo ponětí o občanské svobodě politické kato
lků. »Hnídka máme zajištěného«, volali triumfálně a
grárníci, jakoby musil ja musil katolík voliti muže,
kteří tolik útoků proti nám podnikl. Tato despocie, toto
pánovité sebevědomí musilo rozčilíti každého katolíka,
který si byl vědom své volební svobody. — A tak a
grárníkům sklaplo. Jsou i mezi nimi hodní, ale bylo po
třebí projeviti svobodu katolického voličstva proti těm,
kteří řádili proti katolíkům jako proti nejhorším tre
stancům. A mohou házeti agrárníci lidem písek do očí
jakkoli výtkou, proč jsme nedali hlasy knězi, my víme
určitě, že náš kulturní program dopadal by při zvolení
Hnídka hůře než zvolením soc. demokrata, který proti
nám nízce štval. Koho velebí nadšeně netoliko židé
a klerikálové evangeličtí, ale komu pomáhají ze všech

sil sami volní myslitelé, ten přece nikdy nemůže býti
vážným kandidátem dobře přemýšlejících našinců. —
Politická svobodomyslnost agrárníků nejlépe by byla o
světlena po volbách. Lidé, kteří povykovali v každém
hostinci, zkrátka všude, že náboženství do politiky ne
patří, najednou obrátili z chytrosti zcela a volají, že
politickým svéprávným vystoupením poškodili jsme zá
ležitosu náboženské. A aby nebylo o důkaz nouze, mstili
se sami horlivě za naši mimokostelní politiku na ko
stelích, na kaplích, na náboženských průvodech, zkrát
ka jak se dalo. Někde docela si počínali tak, jako by
byli správci kapli, Máme celou řadu dopisů (též od ka
tolických žen) od Chrasti, Okřešance, Biskupic, Kostel
ce, Mladotic atd.. v nichž líčeny jsou násilnosti, pácha
né po volbách na našincích. Z Biskupic na př. se nám
píše, jak se jeden agrárník rozčiloval, že místní pan
starosta pozval kaplana o pouti k obědu. Též v dopise
se líčí, jak si ulevili mnozí agrárníci před bývalým a
grárním kandidátem p. V. Havelkou. Tu jim řekl roz
vážný pan Havelka: »Pánové, měl býti zvolen na Čá
slavsku pan Šabata, který byl bez odporu jeden z nej
intelligentnějších katolických poslanců; znám ho vybor
ně.« — Jestliže agrárníci měli k nám aspoň trochu lá
sky, jestliže lačně čekali na naše hlasy, proč nám vnu
covali právě Hnídka, který otevřeně přece dával na
jevo, jak se zachová k vyučování našeho náboženství
na školách? Znamenitě právě ukazují dobráci agrární
svou barvu. Učitelům toho naslibovali velice mnoho;
uznali (a to právern), že intelligent jest hoden své mzdy.
Ale jak se chovají ke kněžím? Na schůzi v Čáslavi za
přítomnosti Hnídkovy bylo horlivě povzbuzováno, aby
se »krotili« kněží organisující pro naši stranu — jose
finskou štóloul! Ostatně tak prohlašováno již v »Cepu«
a Jinde. Učitelům soc. demokratickým však agrárníci ne
hrozili. Tu je viděti ta svobodomyslnost v nejostřejším
světle! Za svobodu a organisační, obětavou práci, smě
fující k zachování křesťanských řádů, chtějí se pánové
mstíti při úkonech náboženských. Tady už není potřebí
dalších poznámek. Taková pouta připravují lidé, kteří
na Čáslavsku hučeli do katolíků, aby nevolili rudého
nevěrce, ale na Chotěbořsku v týž čas vyzývali úsilně
k volbě »rudého uevěrce«. Tak daleko jde politický
kšeft k vůli urvání mandátu. Až by se v příští volební
kampani agrárníci polepšili, až by se ocitli v příštích
užších volbách v zápase soc. demokrat s agrárníkem
rozvážným, spravedlivým, pak si dáme říci. Ale nikdy
nebudeme voliti muže, takové, kteří by se odvděčovalí
za katolické hlasy nepoctivými, násilnickými kopanci
a kteří by nás k volbě vedli nejraději v řetězech.

Litomyší. (Úmrtí. — Konference pastorální s rekol
lekcí. — Pouť katolických paní a dívek.) Dne 11. t. m.
zemřel po dlouhé nemoci dp. Antonín Rypka, farář Ba
erawaldský v. v. Pohřeb dnes v pátek o 10. hod. do
poledne. — Při pastorální konferenci, konané dne 12



č. in. na zdejším probosství, bylo 21 pl. t. duchovních z
vikariátu. Odpoledne konal vsdp. probošt duchovní re
kolekce v Jub. chrámu Páně. —- Katolická jednota paní
a dívek vykonala 2. t. m. pouť na Chlumek a družina
katol „panen dne 9. t. m. pouť do kaple Panny Marie
Lourdské do »Končin«, kdež vsdp. probošt dopoledne i
odpoledre kázal četným poutníkům, kteří sem zavítali
z celého okolí, a sloužil obět mše svaté.

Jubileum v Solnici. Padesátileté jubileum svého
kněžství slaví letos dne 25. července vdp. Ferdinand
Blecha, os. děkan a bisk. notář v Solnici. Týž narodil
se v Rychnově n. Kn. r. 1837, posvěcen na kněze byl
25. července 1861 a od té doby nepřetržitě, což vzác
ným zajisté jest zjevem, po celých 50 let kněžského ži
vota působil v Solnici, zprvu jako kaplan, od roku 1868
jako duchovní správce. Působení jeho bylo v každém
ohledu svědomité a vzorné, pro farnost solnickou pak
záslužné: vždyť jeho přičiněním na př. v Solnici byla
zřízena opatrovna a vystavěn hřbitovní kostelík. Vý
znamný den svého jubilea oslaví stařičký jubilant tiše
v kruhu svých spolubratři, kněží z vikariátu rychnov
ského a rodáků solnických, kteří jej v dotýčný den (v
úterý 25. července) k jeho zlaté mši svaté doprovodí,
aby svému ctihodnému spolubratru a bývalému učiteli
projevili hold úcty a bratrské lásky. Mnogaja ljeta!

Vysoké Vesell. Město naše od pradávna bývalo
konservativní. Hledělo si věcí všeobecně prospěšných,
nezanedbávalo | při tom ani národní ani náboženské
stránky a tak vládl pokoj a mír mezi občany. Od něja
ké doby pozorovati jest důkladnou změnu. Našli se již
ti, jimž zželelo se tohoto klidného života venkovského a
Proto hledí po způsobu velkých měst pracovati s du
chem času, dy také zdejší lid zanechal »tmářských co
pů«. Způsob. jakým se »síření osvěty a pravdy« děje,
jest dostatečně znám a není jinaký ani u nás. Kdož ne
chtí se podrobiti pokrokářskému komandu, bývají na
Padáni v podobných novinách. Tak »Čas« ze dne 7. t.
m. napadl lokálkou »Jak se dělají Mariánské studně«
zdejší továrnici paní Buvovu. Čo se stalo? Paní tato
dala svým nákladem zavésti na místní hřbitov vodovod
a místo to nazváno »Mariánská studně«. Ačkoli není
vše dosud upraveno, rozčílila se již kterás pokrokářská
dušička nad lím a hrozný ten čin odhalila v novinách.
Je to pro zlost; stále se hlásá pokrok a tady jsou ještě
lidé, kteří vedle skutečného pokroku váží si také víry
po otcích zděděné. Milý pane pisateli, to je zas takhle:
Katolíci obětují dobré skutky Bohu, nebo svatým, ke cti
Boží. Jak kdo to čini, to jest již jeho vlastní záležitostí.
Vy si dáte, jako vzorný pokrokář, svoje vzácné tělíčko
spáliti a my nebudeme pátrati, kam váš popel uloží.
Tedy jen nechte naše svaté pole, my si to již spravíme a
jistě dobře —. bez vás.

Obchodní škola obchod. gremia král.
města Kolína. Zápis do: Dvoutřídní obchodní
školy pro jinochy, dvoutřídní obchod. školy
pro divky, jednoroční obchodní školy pro
divky, jednoročního kursu pro absolventy
škol pokračovacích, koná se 8., 9.,10.a 17
července.

Volby ua Nasavrcku. Kdyby se měly všecky pod
vody některých zelených pokrokářů a jich dorostu při
volbách vypsati, byla by z toho tlustá kniha. Pro dne
šek uvádíme jen některé: Jeden člen agrárního dorostu,
nevolič, kterv na faře u tetičky (je tam hospodyní) dě
lá ze sebe třebas »klerikála«, kde mohl a jak mohl, agi
toval proli katolíkům. Když jeden stařičký volič náš
šel k volbě, pravil mu: -Koho budete volit, Mazance?
Toho nevoite, lístek by byl neplatný, musíte voliti Pa
ďoura.« Za tim starcem však šel našinec, který mladého

»dorosta: náležitě poučil, a starce z jeho podvodných
rukou vyrval. V jednom místě, právě vedle volební míst
nosti, agrární členové dorostu za stolkem seděli a na
bízeli se každému k napsání lístku. Jak to poctivě činili,
snadno du se hádati. Na př. když volič chtěl voliti dra.
Mazance a nepopustil, tedy napsali Mazance, ale s chy
bou, aby lístek byl neplaten. Kéž našinci všichni brzo
pracitnou a nedají se vláčeti stranou agrární, stranou
prospěchářskou!

Volby v Kratomohách. V naší farnosti se drželi na
šinci znamenitě. Nejvíce hlasů (97) bylo odevzdáno pro
našeho kandidáta. Když sčítal agrárník jako předseda
volební komise hlasy, ulevil sí v rozčilení nad tak veli
kým počtem našich hlasů: »Kde se tady tolik volů na
bralo'« Tak tedy tento pán ctí venkovany, tak chce dě
lati z venkova jednu rodinu! Pěkný to respekt k ob
čanské svobodě venkovanů, kteří si nemínili vzíti na krk
agrární jho!

Volby v Trnavě u Bablic. Pan agrární starosta Kout
ník jest podle všeho mužem nejučenějším, když dovede
řízně a krátce odbýti politické přesvědčení venkovanů
jiných. Po prvé volbě nazval našince blbci. Zvláštní
zdvořilost, pane starosto! Naposledy tedy budou »blbci«
všichni lidé, kteří nesouhlasí s agrárním dietářstvím a
kteří se ozývají proti úžasným hospodářským nepo
řádkůn: agrárních veličin v Kostomlatech, Pardubicích,
Žďáře atd.

Jak bojoval pan Srdínko proti velikému vlivu
clzího velkokapitatismu. K tomuto článku, uveřej
něnému v čís. 22 zaslána nám byla tato úřední o
prava podle $ 19.: Není pravda, že jsem někoho
prosil o milost, ale je pravda, že jsem ani s panem
ředitelem ani s místní školní radou neměl žádného
sporu o uhlí. V Dobřenicích, 4. července 1911. Ka
rel Píč, řídící učitel.

Do Dobřemle. Uveřejmli jsme panu Píčovi žá
danou opravu, ačkoli jiná redakce již z formálních
příčin by se velice rozmýšlela. Oprava tedy zaslá

na teprve dne 4. července. Bylo by věcnější řád

to jest obtížno. Doufáme, že pan Píč nemá pamět
tolik krátkou, aby nevěděl, že spor o uhlí oprav
du měl. A snad si také vzpomene, kdo se ho ještě
při té příležitosti zastával. Jen se trochu zamysliti!
Bude-li zapotřebí, objasníme tu nesnáz určitěji.

Různé zprávy.
Na Velehrad, do Luhačovic a Kroměříže bude vy

praven 13. srpna t. r. zvláštní vlak z Kolína. Vlak bude
až po Českou Třebovou na všech stanicích přijímati ú
častníky. Cena jízdy z Kolína tam a zpět bude obnášetí
asi 15 K. Z ostatních stanic oznámí se cena jízdy co nej
dříve. Přihlášky přijímá do 17. července t. r. Antonín
Mertlík, pořadatel výpravy, Úpice.

Praktické vlastenectví. Není každému přáno, že pří
nákupu modních látek vlněných, zvláště plesových, su
ken, modních barchctů a ílanelů šatových i košilových
zefírů, damašků, ručníků, kapesníků i Iněného a bavlně
ného zboží, bývá šťasten. Stejně se to má s koupí vý
bav pro nevěsty. Čo již bylo nářků na dodání zboží! —
Tomu všemu se rázem odpomůže, když obrátíte se na
český podnik »Tkalcovské výrobní společenstvo »Vzá
jemnost“ v Hronově 531, které při odvolání se na tento
časopis každému sbírku vzorků s cenníkem bez závaz
ku ke koupi franko k lask. prohlédnutí zašle. Doporu
čujeme tento osvědčený reelní a solidní český podnik
vzácné přízni našeho váženého čtenářstva co nejvře
leji. Podnik tento zasluhuje co největší podpory, neboť
se skládá z českých tkalců, bydlících v dědinách na
samých hranicích Pruska.

Parné letní dny nebezpečím kojence. Veliké pro
cento úmrtnosti kojenců lze připočísti letním nemocím.
Nejnebezpečnější z těchto jest průjem a dále vývin,
zdraví a život kojence těžce olirožující střevní katar,
který mnohdy již v několika dnech vyrve miláčka z ná
ručí matky. Střevní katar přivodí se zejména v krav
ském mléce obsaženými zárodky, které následkem zvý
šení teploty se neobyčejně rychle rozmnožují a přispí
vají k rychlému rozkladu. Kravské mléko ostatně není
teprve pak děcku nebezpečno, když nese již znatelné
známky rozkladu. nýbrž samo sebou v čerstvém stavu,
ježto kasein mléka kravského pro své kompaktní a pří
liš hrubé vločky mnchem méně jest přípustný zažívacím
Sťávám žaludečním a ve střevě, než jemné vločky ka“
seinu mléka ženského a jelikož zůstavuje t. zv. »škod
livé bílkoviny.« Nejúčelnějším jest podávati dětem mléko
ve způsobu prosté kaše z mléčných sucharů, jichž škrob
pečením změnil se ve snadno rozpustnou a asimilace
schopnou formu a takovýmto přípravkem jest bez od
poru Nesté-ova dětská moučka, obsahující čisté alpské
mléko.

(Zasláno.)
Veledůstojnému Pánu, panu

Janu Fr. Seldlovi,
bisk. vikáři a notáři, děkanu v Černilově,

vzdávají tímto veskeří účastníci poutní výpravy na Sv.
Horu u Příbramě ze dne 1.-—-3.července 1911 za vše
cku obětavou péči a starost, dále za všecku námahu s
uspořádáním tak veliké výpravy spojenou, jakož i za
všecky ty duchovní a umělecké požitky, jichž výpravou
účastníkům poskytl, nejsrdečnější díky a zaplať Bůh,
s tou vroucí prosbou, aby, dá-li Pán Bůh, na druhý rok
» uskutečnění nové podobné výpravy se zasadil.

Jménem všech účastníků
Bohumil! Drda.

(Zasláno.)
Velectěnému pánu, panu

Joselu Štěpánovi, pozlacovači v Pardubicích!

Pokládám za svou povinnost, abych Vám za Vaši
uměleckou práci, kterou jste dílem sám osobně, dílem
skrze své, velmi dovedné dělníky, při renovaci našeho
hlavního oltáře prokázal, vzdal díky nelíčené. Vaší za
sluhou to jest. že v našem chudém chrámu Páně máme
konečně aspoň jedinou věc skutečně pěknou a cennou:
hlavní oltář. Vaše práce došla |zasloužené pochvaly
Jak se strany p. bisk. vikáře, tak i p. patronátního ko
misaře a rovněž všech osadníků: ano, jsme přesvědčen,
že ani úsudku přísného odborníka báti se nemusí. —
Připomínám, že jakc s provedením, stejně i s cenou
jsem úplně spokojen. Vzdávám za vše srdečné díky a
přeji hojného požehnání Božího! —

Ve Vápně dne 10. července 1911.

V úctě veškeré

Fr. Janoušek, farář.

Konkurenční výbor pro stavbu kostela v Semilech,
dne 16. července 1911.

Velectněný pan
B. Škarda,

majitel uměleckého závodu pro malbu etc. skla
v Brně!

Do zdejšího děkanského nového chrámu Páně byla
Vaším osvědicným závodem všecka okna jak figurální,
tak medalionová : s prostou ornamentikou dodána v u
měleckém provedení k úplné spokojenosti.

Konkurenční výbor dovoluje sl proto Vašemu Bla
horodi vysloviti svůj upřímný dík a doporučuje osvěd
čený Váš závod co nejvřeleji.

Rud. Husák, předseda. Frant. Mizera, ředitel škol a
jednatel konkur. výboru. Frant. Svoboda, děkan.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 8. července1011.1 hl

pěenice K 16-40—18-10, ita K 18-50—14'20, ječmene
K 00-00——0000,ovsa K 10-60—11-20, prosa K C0'00 aš
00-00, vikve K 00-00—00:00, brachu K 00-00—00-00,
čočky K 17-00—0000, jahel K 33-00—00'00, krap K
28-00—0-00, bramborů nov. K 13:80—1300, jetel. secmene
červ. K 000-00—00"00, máku K 4400, 100 kg žitných
otrub 14-—, pěen. otrub K 14:00—00'00,1 kg másle
K 2-40—3-00, sádla vepřového K 2-20—0-—, traroha
K 0-40—0-44, 1 vejceK 0*06—0-00. 1 kopa selí K 0:00
aš 0:0, 1 kopa kapusty K 4-00—8:00, 1 kopa drobné
seleniny K 1-00—0-00, 1 kopa oerele K 0-00—0"00,
1 kopa petržele K 0-00—0-00, 1 svazek mrkve K 240
až 360, 1 svaz. cibule K 0-60—'80, 1 bl jablekK 0:00
až 0G0, 1 bl hrašek K 00:00—00'00. 1 bečka třešní
K 2'40—2-60.— Na týhodní trh dne8, července 1911
bylo přivezeno: pšenice hl 186, šita hl 228, ječmene
hl 6, ovsa hl 210, prosa hl 0, jehel hl 00, jetelového
semene hl 68:/,, máku hl 0, zelí kop 0, cerele kep 00,
kapusty kop 15, drobné zeleniny kop 428, petržele
kop 00, mrkve svar. 150, cibule evaz. 100, brambor hl
85, jablek bl 0-—, brušek bl 000, třešní beček 50,
vepřů kusy 3, podevinčat kusů 600, kůslat 00,

c18 m
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POJIŠŤOVNA



SEE Prak,SPŮeNá1 „av

C. k. místodrž. konces.

informační “Un
wg-kancelář

PAVEL BAYEB,
Hradec Králové,

podává
zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

68 6ě88;:8
:6

ZÁLOZNA V HRADCI KRÁLOVÉ

ZÚROKUJE VELADY

4 a půl proc.
2. "phahahaha

Óhrete =ven ai 2?
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vsor látky »Palmira«)
odfy = ED.DOSKOČILCHOCEŇ.=

Proní český vsasíletelský sávod ©soukbennéhosbodí28 sel. r. 1876, "8

S8088002
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ž Jan Horák, *
$ soukenník $
x v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek.
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizos
v zemských.
Cetná usmámí zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
pluze mcho ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení.
Ucinte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry L
Též na oplálky bez zvýšení cen! $

ČP X BDXCB X663 XFB X

M—————————
Girový účet u Ústř. banky Účet pošt apoř.

čes. spořitelen. č. 111.510.

Českoslovanská záložnaVraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. ©. 9. Il.

XGSDIXI

X

f
X

ý
x

:
XGeXCBD

Zúrokuje vklady 4/,/,—4/,*/, dlevýpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně

a neady na ně očiněné úročí 5*/, bez výpovědí.
Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá zálošna na

požádání složní listy pošt. spořiteloy. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 30. března 18il E 560.000—.

Poskytuje zápůjčky oa směnkyaručiteli
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, záloby na ceoné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů za hotové i
na splátky, vyměňuje kupony a cízí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a včci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatné.

Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od 1/,3—5.

možnými novinkami důstojn.
kléro i slavným patronátním

úřadům doporučaje

Karel Čápek,
(dříve B. F. Čápek),

2 zavod pro stavbuvarhan
a harmonii

POLIČKA (ČECHY)

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými ' vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

k ©

Únad,

A. J. Andres v Ustí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame

cogtucu, srěmské slivovicejakož i pův. jamrů a všech druhů nejjemnějšíchlikérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Pensionát
Voršilek ::
v České Skalici

trojtřídní měšťanky.

zjce českém, francouzkém (učitelka r

čenským 86 vyučuje.

zahradu, krásnou, zdravcu
mantické okolí, zvláště »Babiččino úd lís
v Ratibořicích.

Měsíční plat mírný. — Ostatní v pro

Školní rok počíná 15. záři t. r.
Představené.

»Pensionát v Ceské Skalici« rodičům, kceří si př ji,
aty se jejich diky německy naučil, ale př.tom se
neodnárodnily a mravně bez úhony zůstaly. —

Založenor. 1460.
Vyznamenán státní medatlii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířská

BRarlaZavadila
v Hradci Králové č. 83.

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

vzorku a ryze církevním alohu.
Vie přesně, čístě a důkladně

zhotovujese vmévlastnídílné
jen ručné, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky Jsou Jeho
Biskupskou Milestí revido
vány.

Mešní nádoby Jem v ohni!
miutiu ra ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
steluích se ry.. le, řádně a
levné vyřizují. :

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty, nákresy i
hotové zbožína ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelim možnosplácet bez firážek.

SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jjij
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvérn závoda dumácímuo.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků epolkových atd.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie vo vlastních dílcách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny až o 20%, než všude jinde.
Jebil. 100 lot. trvání a 40 let. vlastní čtenosti.

Adresování vždy doslovné Be vyprošuje.

| ANI?SIONIEK4VL SÍOUO)

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně k nábytkovým látkám seodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — -—

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův :td.

za nejlevnější cenu nabízí firma

JANOZOUAvPRAZU,vadřšskéUL

BANANAč ATANA6)

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráz spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII. kerJózsef
kórát 16 =. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —

Videň=VIí., Mariahilforstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

čaj.

V

zsE

P. T. duchovenstvo zvláštní výhody.

O r 4080 S:BS 457=- S 34984858 4č42 E 8 2 vc“ 9,78EE EEE
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Dříve než koapíte

zahrad, železnýnábytek
než budete říditi

drátěné ploty a vralů
starte se u jedi

I Podla i Hradu Král
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WZšem, kdož našeho předrahého syna, bratra, strýčka atd. vdp. a
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faráře v Bohárně ja
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SOVA

ps)k věčnému odpočinku doprovodili a naši bolest projevy soustrasti zmírniti se snažili, vzdáváme

nejsrdečnější díky.
Zvláště vřele děkujeme J. Exc. nejdůst. Panu biskupovi Dru. Jos. Doubravovi za vzácný projev účasti

v nemoci, nejdůst. biskupské konsistoři za veškerou přízeň zesnulému po dobu nemoci prokazovanou,
vldp. Al. Soukupovi, bisk. vikáři, za vedení průvodu a útěchy plná slova, vldp. J. Konečnému, faráři, za
krásnou pohřební řeč, vldp. A. Kaškovi za tklivé rozloučení nad hrobem, dp. J. Michálkovi za jeho nevšední
ochotu a rady při obstarávání pohřbu, všem vldpp. duchovním za účast, p. říd. učiteli J. Machovi a pp.
učitelům za krásný zpěv, p. MUDru. J. Jankovi, obv. lékaři v Libčanech, za obětavou péči po čas nemoci
zesnulémuvěnovanou,sl. deputaci král. věn. města Jaroměře, sl. deputaci sboru učitelského
divě. škol v Jaroměři, sl. sboru hasičskému v Bohárně a všem pp. účastníkům pohřbu z blízka

Zaplať Vám to Bůh!

X

—V

i z dálky voláme:

Jménem truchlících pozůstalých:

Antonín Wáňa, říd.učitel.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV |
ZALOŽENR.1868 V HRADCI KRALOVÉ. ZALOŽENR.1868
Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 36,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

Vav

č $ "Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladn, poukázky mnaúrok k

IT - H-EL TDaň důchodkovou platí ústa: sám. — Vkladní kníšky a slošní lístky poštovní spořitelny zdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY.
Koupě aprodej connýchpapírů ukládacích,losů,rent, dovis,valutatd.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho draho. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadís a kauce. — Eskont faktur a eměnek. — Bursovní rozkazy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kuponů. — Inkasso tažených
papírů. — Promesey. — Správa cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Seky. — Akkre
ditivy. — Rembourení, daňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho drubo.

Skladištěspojenoželezniční nádražím.—Výhodarosxpodice.—Informačníoddělení,—Goment,|| ČT
P úpno,sáára, strojníoleje,petseloj 8cukr 56

UHELNÁ CENTRÁLA
dodávávoškorédrahyuhlí. —Anglický,belgický,vestiálskýa slezskýamthrasit.Iokry slezské a svatehovické.—Brikoty.

Folefon:HradecKrálové č. ©a29, Praha č.4506,Semily č.2i, Turnovč. 27.
Telogr. adresa pro centrálu, jakož i veškeré filiálky: »Kralobanka«.

OVV VLVLY
Marfet, toiltleké dratstvo tisková v Hradci Králové — Vydavatel © zodpovědný rodaktor Antonia Poshmou. — Tiskem bisk. kaihtiskárny « Hradci Král.



Kdo přivedl Husa na hranici.
Sestavil Emit Novák.

Němci a Pražská universita.

koku 1901 vydal v Praze u Vilímka professor
ovažské university dr. Václav Flaišhans Životopis
únsta Jana Husa. z něhož předkládáme všem li
dem dobré vule a jasného rozumu tyto výňatky
ud UVÁŽENOU!

sak všeobecně známo založil Ote“ vlasti ka
rel WV.roku 1348 v Praze universiit: -Univer
sn píše dr. Flajshans ve Svým spise sir
Jan aids. sir. 453,— nebo jak správněji se nazí
vala obecné učení pražské., nebyla jako nyní
svalní ústav, dejí učitelé nebyli státní zřízenec, její
zže nebyh) státní poddaní. Středovek „miloval
svobsudu, svobodu až do krajnosti. A UNÍVOCSILV
zauvověky byly. seanostatné KoiPOndse sídl
ZAČ. ZIDREVO V LIÍKVÍ SAMOSTATNĚ ČÍZEMÉ, SVÉ Hl

nisdikce UZEVabcí 20 NEUZNÁVAÍCÍPad SEbett nt
Koně papeže 1 panovníka, A le teSté (24V B
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KA osivo V ode vv budete pany a dědí

0 k c Ad hocečněEin došlo,
nechtěl nčmeču přofossoři z tučně plašených misi
ustoupati a pončvady měli tři asy, bvli Češi vždy
PE ŠOVÁC2 ST C SPOkoBtíJíst 0dŤEZe m
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SUr. 390.: (V Kostnici k žalobeum) jistě se při
pojili zástupcové universil učmeckých, kteří dříve
v Praze studovali: Petr Storch. delegát university
Lipské, Dětřich z Munsteru, delegát univ. Kolin
ské, Jiadfich Homberk, kdysi v Praze professor
artistuv a j. Tito připojili se kžalobám starším 0
štvaní Čechů proti Němcům.«

Str. 401.: »Základení vyšetřování celého, jež
se konalo v prosinci, byla žaloba Michala de Cau
sis. Tato uváděla 8 hlavních bludu a vinila také
ze štvaní protl Němcům.«
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sích. Bránil se (Hus), že sami Němci se zapřísáhli;

1 ukázav na přítomného WarrentrapDa DIstem,
pravil: ten byl jeden z těci.

Pomér papežuv a kardinálu k inxovi.
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nálove Panež váke do hviise svého pobytu + Ka
stuci pokud mehí Husovi prospíval; Hus jcn S
vděžností vzpomíná, di VINĚ. SNÍNE zacházeh
sladce a úředslcí Dapežasli: víme, Že 1 lékaře mu
poslal a jistě jen jeko DůčněnÍ moll Hlusoděko
vat. ze amubyl konecně vykázán lepší zalář než
li dříve. Papeži scházela ioc Husovi prospěti —
a neměl také k učiní zavazku. Zikmund však měl
i moe náležitou -—jeho Maďaři leželi veaku v tat
nače před Kosenicí — 1 0AVní povinnost sleltov
ní; leč řece zrušil všeci.

Su. 427. (Po útěku papežově z Kostnice) Zi-;
kinund děl nyní pinou soinost naložiti s Husem
dle libosti. V nesmírnéni zmatku a zděšení celé- |
ho konzilu nikdo by se byl neodvážil králi odporo
vati, kdyby byl Husa propustil. Nebylo nyní ani
potřebí násilí, klíče byly v jeho ruce . . . Zikmund
moli ho pustiti z vězení. Me — nechtěl. Je těžko
vylíčiti zoulalství a rozlvřčenost pánu českýchv
Kostnici, když viděli nyní zlou vůli Zikmundovu.
»Hle, teď ho mohl se ctí vysvoboditi ze žaláře a
svuj glejt zachovati, kdyby byl jednal spravedli
vě.« — žaluje na něho budoucím Petr z Mladeno
vic. Okolnosti byly takove, že se Zikuumd toho
odvážiti mohl i měl. Ale nechtěl.

„Popsané tuto jednání papežovo i jednání kon

cila zíeínč ukazule. ze se jiní nikterak nejednalo
voSidri 1ÍUSOVI ZE je hh DropusuG poněvadz
však misií také ohountí vážnost svou, žádali na
Hes aby ouvalalo a oroto mí předkládali tu
nejbejicí born ai mohli na svobodu
JOČODUS.
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D52 Jadlosit se osu výjaluvnědoka
Zda. že hraní hasuské ko každé mí mělo He 1
růb. ala demokčacké a vedlo přímo k sesí
latí Daznva %Zoáručení lidu selského. Vypístov
lo železnoukazet a vedlokozáhnimému
bezvrádí. Protestovale proti upálení Husova
a samo došlo (ake k upalování »kacířů« zprvu jen
z nábožcaských, později bohužel i ze straunicko=
politických pohuuiek. Vznik, v národě neslýcha
ný ruch myšiuikový a skončilo trapnou prázdno=
tou a lenosti dušovná .. . . Kdykoli by se v národě
českean obnovilo podobré hnutí, jako bylo husit
ské, bude stemě draze zapiaceno: nový směr zne
přátelil by nás opětně s celým světem a v naší
zeniěpisné poloze by vedl znova k situaci národu
nebezpečné. To lze předpokládati s jistotou.<

Milý jtenáři, uvažuj!
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Kulturní jiskry.
Starobylé léčení koní. (Z rukopisu z r. 1694.)

Kůň kdyby velmi zdesvený byl a hnilost měl v sad
mu. Vitrolitm zvař s octem vymejvej mu, naděla
je prachu z ka!esu, zasejpej. byl-li by otok, tedy
řepiček zvař leplej přikládat. Zkušenost jest. —
Proti zluvě aneb nhrbolu.Vezini kámen, na kterýž
voda z střechy kape. tíní mu dav hrbol. — Proti
dejcnavici. Vezmi hořčice tři hrsti a hrst soli, va
říš to v víně jako i hořec a vytáhna kůň, vlejž
mu to v hrdlo, 4 lo učiň po dvě jitra nebo víc. —
Proti scihvácení koně Vezmi staré podešvy, zkrá
jei je drobně „k tomu kuří trus a semenec, obviniž
koni hlavu pytlem, sklaď to na kuthan do živého
uhlí, ať mu Jlejm do chřípí jde; potečeť mu voda z
chřípí, až hede uhlí uhašovat, a ty je obživuj dý
maje, a koňoví Inavu sehni, ať chvíli nad tím dý
meni stojí; to učiň po dvakrále neb po třikráte.—
Chceš-li. aby se kůň reschvátil. Když kůň napájí
se zvlášť na horce. coulní opačkou zase s koněm
dvakrát neb třikrát když z vody vyjíždíš. — Kte
rý kuň jest obstatný, že již schází a nemuž jísti.
Pouštěj mu ze čtvrtnice prsní z obou žil, též i z
těch dvou žil, kteréž jsou na nohách vnitř stehen a
jsou nejtlustší, k niž se jiné žily scházejí, kaž
kuň nejprv před poušiěním Zahříti, Do pouštění kaž
na něm jeti do vody, at zatonou ta místa, kdež mu
pouštěro, aby mu krev vodestala, tím jemu po
mužeš a potrvať. -—Proli nentu. Pohleď, kde má
kuň na dolní čelisti kel, pak od toho klu až do pro
středních zubuv řež mu kuži dobře dolů řezáčem,
až bude krvaviti, potom veznu vlasůúv z jeho hří
vy neb ocasu a navleč jich do průštipu udělaje na
koici jako paličku, strkejž mu do chřípí, byť mu
měla i krev téci, ať se mu frká. — Poznati nehet
koňovi aneb jinému dobvtčeti takto: Předně má
chřípě studené, a roztáhni oči rukou, tu uzříš, že
budou krvavé a pod očima jako pecky. protože
dáš-li se mu rozmoci a v čas koně neopatříš, u
mř=ť. — Na nehet zkušenc koni i krávě i jinému
dobytku. © Zstrouhej kúru z klokočkové kulky
drobně a osoliž s chiebem. Dej mu snísti, a nech
těl-li by, vždy nějak do něho vecpej, ať jej pozře.
— Proti kašli koňskému. Také toto dobré jest:
Ssekej žížalky drobně, přičině k tomu soli kruš
cové a dávej koňovi s ovsem. — Když se kůň na
ledu nadře. Sádlo a lněný olej spusť spolu, maž jej
tím. teplým po všem ledvím 1 mezi rozkroky. —
K témuž. Poustěj mu krev ze bočních žil; to velmi
spomnáhá od kulhavosti. — Když kůň má tlusté o
teklé nohy. Rozpusť lejno kravské litým octem.
přičiň k tomu soli, tím jeinu namaž nohy i obvazuj
teplým. — Proti každému otoku na nohách koní.
Vezmi potočník, bylinu, ktera na bahninách roste,
vaf v vodě, a když dobře vyvře. přilej k tomu vi
ných podčepků. třiž koňovi dobře teplým nohy a
obvazuj. Zkušenost jest. — Na tlusté nohy koni.
Vlčí lýko usuše, stlouci na prach, vsypati do ko
zího mléka, třítí mu nohy několikrát přes den ...
(kus textu nečitelný) a vždy mu tím tři, až se zho
fí. Potom, aby ztenčely, bílky vaječné stluka, s
dřevěrým olejem maž na sukno a obvaž mu nohy.
— Masť na osutý i nátchu z té nohy. Jarý loj, sta
ré sádlo, dřevěný i Iněný alej, med, spusť to 'v hro
madu a tín koním masti noky proti srsti i tu, kdež
by noha. schla, i tu. kdež srst nechce
růsti; nech tak. ať samy strupy dolů prší;
tato masť všecko zhojí, když ní pilně maza
ti budeš. — Když kom noha otěče. Loj starý spu
stě < solí, obvaž mu tím nohu několikrát. — Který
kůň má loket. Provleč koňovi žíni v ten loket, u
čině v ní kopřivy kořen, a když se bude hnojiti,
můžeš na něm jezditi, nic mu nebude škoditi, vy
hnojiť se ze všeho; Také přidávej mu často tuze
lolkou lískovou to místo. — Když se na koni kůže
spadá. Vezmi dubových kůr, coť se zdá, usuš je, po
tom ztluč v hmoždíři a uvař je v vodě, dobře v
té vodě teplé omáčei šátky, vymejvej mu často
ta místa, která se padají. -- Kterého koně had neb
něco jedovatého uštkue. Vezmi syrové předeno
konopné, namniž je popelem, a zvař , potom ob
važ tak horkým to místo, kdež zateklo. Zhojíť se,
ano to dobře jest i na každou hrbolu.

Opravený rudý názor o svobodě a rovnosti.
Ovšem rudá prakse v tom směru se již dávno roz
cházela s theorií. Málokdo proslul tak velikými
násilnostmi jako strana Suc. demokratická. Nyní
začínají soc. demokraté býli již upřímnější. Když
se přímo brnuly obžaloby na rudou despocii, na
rude pronásledování dělníků jinak smýšlejících,
musiii soc. demokraté něco promluviti, čím by své
zpupné jednání aspoň trochu omluvili. Kromě toho
soudružka Lilly Braunová, choť bývalého soc. de
mokratického poslance dra. Jindřicha Brauna, vy
dala svazek svých »Pamětí« (Denkwůrdigkeiten),
v němž uvádí celou řadu případů, z nichž patrno,
že v sociální demokracii jest rovnosti, svobody a
bratrství velice málo. Dle vlastních zkušeností,
dle odstrašujících příkladů, kťeré uvedla, podává
tento samostatný posudek:

>S rovností všech ve smyslu Stejné ceny a
stejné vývojové schopnosti, s bratrstvím ve smy
slu vzájemného dorozumění vedeme davy do blu
du. Jakoby příroda, která každému stéblu trávy
dala jinou podobu, neměla lidem ještě bohatější
rozmanitost umožniti! Jako by pravé bratrství ně
bylo vždy vzácnější, zato však vždy hlubší, čím

vice se vyvíjíme! Přirozené ohrady respektovati
místo je rozbíjeti — vzdálenosti uznávati místo je
fráseni překlenovati, to byl náš úkol! Místo toho.
upadáme pod maskou bratrství do domýšlivosti,
hubíme úctu před rytíři ducha, takže konečně kaž
dý domácí blázen nazývá Goetha bratrem.«

Velice zajímavé doznání právě z kruhů rudých!
Ženský výrobní spolek a pokrok. Tento praž

ský spolek jest pro praktickou výchovu dívek ve
lice prospěšný. To bylo u příležitosti čtyřicetileté

umných žaček. Ale volnomyšlenkářský >pokrok«,
jemuž jest každá zmínka o křesťanství solí v 0
čích, nespal a musil si uleviti výtkami. V pokro
kářském »Ženském Obzoru« sl. Klumpartová ule
vila svému >»protiklerikálnímu« nitru jen což! »Žen
ské Listyc, redigované slovutnou básnířkou Eli
škou Krásnohorskou, o útoku Klumpartové píší v
č. 7. doslovně: r:

»Charakterisovala se. Nevěděla nic ušlechtilej
šího, než vyjeti si proti škole Výrobního spolku
se starou odrhovačkou o. klerikalisinu. Slečně
Klumpartové se nelíbí, že škola nedopouští, aby Si
žačky braly dovolenou k vůli zpovědi, již by ko
naly soukromě a bez dozoru, po jednotlivu a každá
se směla zpovídati, kdy by chtěla a kde by chtěla,
třebas 1 v bylech kněží, nýbrž že k vůli pořádku
a kontroie se jde v určitý den společně v pruvodu
učitelek, ovsem jen dobrovolně — totiž dle dobré
vůle rodičů neb odpovědných pěstounů. Která ža
čka přinese piséinné vyjádření těchto, že si ne
přeji. aby šla ke zpovědi, není nucena jíti a nemá
to pro n žádných důsledku ve škole. To nemůže
sl. Klumpartová vyvrátiti ani jediným faktem, a
přece se neostýchá tvrditi proti jasné pravdě, že
prý jsou dívky nuceny choditi ke zpovědi a že
škola není tolerantní k těm, které isou jiného pře
svědčení než klerikálního!' Ba dovršuje svou
dvojjazyčnost i tím, že toto »klerikálství« přistrku
je za vinu ne škole, nýbrž spolku a teho výboru.
Proč prý »starostlivé dámy z výboru« nezavedly
také společné docházky nekatoliček pod dozorem
školním do kostelu jejich vyznání? Nechť tedy až
příliš starostlivá, ba všetečná tazatelka zví, že
když se hlásí asi čtyři evangeličky neb tři pravo
slavné a třebas i jedna židovka o dovolenou k vůli
náboženskýni svým funkcím, nenechá škola ani
jediné bez kontroly, nezneužívá-li dovolené, což
jest u malého počtu těch jednotlivých snadno zji
stiti. Avšak šesti stům žaček vyznání katolického,
jejich rodiče až na zcela nepatrné výjimky chtějí,
aby dcerky jejich ke zpovědi chodily, nechávati
volnost, aby šly kdykoliv a kamkoliv, vymáhati
na nich pak zpovědní lístky aneb se o každé zvlášť
jinak přesvědčovati, kde vlastně byla, — za tento
pokyn se škola Výrobního spolku asi poděkuje
přemoudré žačce, která se vyšinula na její men
torku, žalobkvní a soudkyni.

Neni prý to »žádný klep, ani jed<, čím tato
»vděčná« žačka školu obmyslila, ale zapomněla se
a doznává sama, že udává, co kdysi »mezi chovan
kami se stalo veřejným tajemstvím« — tedy o čem
si chovanky, jí asi podobné, skleply. Jest to zcela
nepravdivá, nesmyslná historie o »úmorné práci«
žačkám ukládané, aby se prý hotovily dary pro
hodnostáře cirkevní. Pravdou jest naopak, že kdy
koliv se ve škole spolkové hotovily neb opravo
valy předměty kostelní, nebyly to dary, ale byly
buď majetkem žaček samých anebo pracovány na
objednání, při čemž byla žačkám práce zaplacena.
Každé překrucování jest hanbou toho, kdo se ho
dopouští s úmyslem pokáleti školu, z níž mezi ti
síci hodných žaček vyšla také nejedna prolhaná a
utrhačná. Jestě jeden skvělý důkaz o klerikálství
Výrobního spolku podává mu sl. Klumpartová k
jeho jubileu. Ve třídě němčiny, v níž byly chovan
ky i 20 let staré, byla prý pro cvičení diktována
také — nastojte — dětská modlitbička k Ježíško
vi! Není to hrůza? Zajisté »starostlivé dámy vý
boru«<by měly po strašlivém tomto odhalení na
říditi učitelkám němčiny, aby ve třídách svých,
ovšem pro mladší dívky zřízených, kde ale leckdy
i starší než dvacetiletá jazyk si oblamuje na něm
čině, diktovaly raději vzory milostných psaníček
aneb kapitoly z jistých moderních románů.«

Veliká důslednost moderních duchů. Prý po
stupujeme výše, nové směry filosofie přispívají k
přesnému tříbení duchů; proto lidé stávají se zá
sadovější, žulové charaktery vynořují se nad po
vrch fádní společenské hladiny.

Zatím však nedůslednost, skokanské kompro
misy stále se množí. Bojí-li se i velice vlivný, po
liticky vynikající občan o svůj kabát, o diety a po
dobně, nledá ochranu v kompromisech nejdivočej
ších. Vzpomeňme si jenom na moravského dra.
Stránského, na agrárníky a soc. demokraty, co
upekli před druhými volbami! Ale takové kom
promisy nejsou pouze u předních velikášů. Vidíte
je v denním životě všude. Tu se chýlí občan ke
konservatismu, hned zase k pokrokářství, jakou
kdy rozkáže plachtu rozpjati osobní prospěch. O
Husově hrdinství mluví se stále silněji — ale zá
roveň stoupá politika zaječí. Nejhůře nakládají mo
derní filosofové s náboženstvím. Agrární řečník na
př. v obci katolické naladí strunu smířlivou, dušuje
se, že jest také katolíkem; jakmile však se ocitne
před soc. demokraty nebo volnomyšlenkáři, hned
hřímá hlasen: velikým, že jest také ctitelem mo

derních světových názorů. Zkrátka, jak toho kdy
vyžaduje politický obchod.

A tu dlužno konstatovati, že právě kruhy in
teligentní jsou v tom směru třtinou větrem se klá
tíci, kdežto prostý venkovan jest vytrvalejším,
obětavějším zastancem svých názorů, než jeho
městský mentor. Ba, prosté ženy z lidu dovedou
býti daleko důslednější svým zásadám, než měst
ský velikáš, který shání popularitu tam, kde se
právě dá.

Dne 8. (. m. >Čech< kreslí tento velice charak
teristický obrázek: »Německý národ ocitl se u vý
chodu ze zemské, lutheránské církve, on dnes vo
lá: Pryč od Luthera! Ale kam? Snad k církvi ka
toiické? Tam dokonce ne! Jatho (protikřesťanský
pastor) jej těší, že a církve zemské povede jej te
prve k náboženství. K jakému? K náboženství bez
Bola, bez Krista, povede ho do prázdna.

Kruhové vzdělanější, tak zvaní »Vielistrovéc,
za mobem (chátra) nepůjdou, oni přidržují se zá
sady: »Der Mensch muss doch a bissl Religion ha
ben — člověk musí přece míti trošičku nábožen
ství'« Stejně jako má podušku, aby se mu pohodl

nejmenší oběti, on také na ně nebere nejmenšího
ohledu. Ono mu též nepřináší ani nejmenší útěchy,
když jej na př. mrkvička klepne. On v tomto sta
vu bývá ochoten povolati k sobě i duchovního, ie
muž se vyzná, že si časem trošičku též zahřešil,
načež ten který kněz vyleje naň nádobu alaba
strové masti sladkovonných frází, a pasažér jede
jako >Eilgut« na onen svět v domnění, že Bůh s
několika kúry andělu vyjde mu v ústrety.

Z toho čtenář pozná, že náboženství těch
10900 nahoře nebývá o nic lepší, než náboženství
mobu. Rozdíl je pouze ten, že ti nahoře nemluví
o něm tak sprostě a urážlivě, jako mob, zato ale
frivolněňi.

Trošičku náboženství míti, náleží k bon tonu.
dodává nátěi konservatismu v předsíních dvorních
a přináší řády a důstojnosti, úhrnem ale nemá cenu
o nic lepší, nežli atheismus davů; víra v těchto
kruzích nejen že je naprosto mrtvá, nýbrž ona za
hnívá a šíří kolem sebe spíše morový zápach. Ti
nahoře, jak se říká, Pána Boha nechávají na po
koji, ale zapovidají si, aby Bůh zasahoval do je
jich sfér zde na zemi. Jest jedno slovo, před nímž
každý z těch 10.000 křižuje se. je to klerikalismus.
Postačí říci, že Bůh řídí všecky lidské věci, a že
by každý měl vůli jeho se podříditi: tu je již ohgň
na střeše. Jenom ne slouti klerikálem. Musíme prý
dětati koncesse liberálům prohlašováním, že ne
jsme klerikály a vedle toho musili keřsťanští soci
álové ve Vídni spolu zaručiti se, že budou klaněti
se modernímu Bálu — nacionalismu — jemuž jsou
ochotni obětovati Čechy, a když to došlo k vol
bání liberálové šmahem je zradili. Tak to dopadlo

e Vídni.
Záchrana naších památek. V okresní školní

konferenci ve Vysokém Mýtě dáno na program:
»Kterak inůže učitelstvo působiti k ochraně umě
lecko-historických památek.« Konference zaháje
na c. k. okresním hejtmanem šl. Richardem z Če
saných, jako předsedou okresní školní rady a ne
malým příznivcem starých našich památek, který
společně se zasloužilým c. k. okresním inspekto
ren: Vil. Drdou působí blahodárně na učitelstvo
okresu tak, že porozumění a cit pro staré naše
Památky ujal se nejen na venkově, ale i ve městech
v kruzích učitelstva a jemu svěřeného žactva. Ku
konferenci delegován c. k. konservátor B. Dvořák
z Pardubic. Procítěná přednáška ředitele Jos. No
votného z Vraclavě byla vzpruhou nejen úcty k
našim památkám, ale i cítění národního, které
proudy volnomyšlenkářskými bylo pomalu po
hřbíváno Věcných a upřímně myšlených dotazů
a rozhovorů účastnili se zvláště páni učitelé Jet-.
mar, Klimeš a Somer.

Konservátor arch. B. Dvořák připomenul, že
vydány jsou některé výnosy na záchranu našich:
památek. že však nestačí a nutno domáhati se
zákona Hcliertova, který pro neurovnané poměry
parlamentární stále se oddaluje. Připomenul dále,
že mají učitelé kromě historicko-uměleckých pa-.
mátek všímati si na venkově památek lidových,

rás přírodních a na podkladu našich památek pra-.
covati k umělecké výchově mládeže.

Připomínaje dále, že třeba zavedení místních

svěřeny býti učitelstvu jako nejpovolanějšímu. V
soupisech místních měla by býti vyznačena ve-.
škerá důležitá obydlí venkova s nákresy půdorys
nými i pohledy. vrata, branky, zajímavá zákoutí,
stavení podřízená, sušírny, olejny, medniky, třílny
na len, domácí tkalcovny a pod., co dříve bývalo
při větších statcích. Kromě toho veškeré hospo
dářské nádobí a nářadí. Mizí takořka. před očima
stará obydlí venkovská, ráz vesnic nahražován
stavbami novými, bez slohu a účelnosti. Dále třeba
vyznačiti některé staré zvyky a obyčeje, písně, ří
kadla, pověsti, které mají vztah k místům vyzna
čeným v okolí a pod. Konference měla úspěch nad
jiné uspokojivý.

Bude-li takto pracovati učitelstvo naše v du
chu národním, hledíc zachovati poklady naší kul
tury, bez pošilhávání po planých frázích mnohdy
falešného pokroku národu nepřátelského, uctí tak
nejlépe památku velik. učit. národů A. Komenského,



Kostelní práce
pozlacovačslké a řezbářské,

saovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vid. dřadů duchov. k disposici.
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Školský obzor.
Fiuaační studie moderního velikána. Už jsou

tu ty žulové charaktery, jež se nedají žádnou ne
přízní zlomiti, nastavujice hrdinně čela svá reak
ční vichčici. Noví Husové a Savonarolové! Samo
sebou se rozumí, že mají morálku ještě vyšší, ide
álnější. Zo jest komu po tom, že jsou ta pravidla
proti Husovi pohodlnější? Ani na tom nezáleží, že
zásady nových těch velikých obzorů zachovává
přesně i málo učený handlíř, který moderní filoso
fické kmžky ani neviděl! Kněžím tací pánové ci
tují různá naučení, jak se mají spokojiti s největší
chudobou, ale při tom jim zároveň předpisují nej
větší daně na účely vlastenecké, kulturní a huma
nistické. (Tak ovšem vyžadují větší počet zázra
ků. než v kolik věťí katolík.) Sami tito rázní hy
sité však se zaopatřují tak vydatně jako obyčejní
byrokrati. Prině z vkčtu všelikého sbírají pel do
svých hlubokých kapes. Samy pokrokářské Fru
marovy >Učitetské Noviny«<kárají otevřeně cham
tivost pokrokářsko-učitelské dynastie Rašínů. Dne
5, července cteme v nich tuto vtipnou ironii:

»Čas«< napsal 3. června, že Rašínové se umějí
zaopatřit. Patrně není dobře informován. Pravý
opak je pravdou! Neboť bývalá Špice organisace
učitelské Viktor Rašín provádí právě škrty ve
svých vydáních. Je to až dojemné, čteme-li ve
svých dubnových »Ped. Rozhledech< letošních, že
z >Děd. Komenského« vystoupil Viktor Rašín. Za
krvácel se chuďas učitelskými podniky finančně
— záchrana velela vystoupit. Třeba s těžkým srd
cem, ale vystoupit. Deset korun je při nynější dra
hotě znašný obnos, jehož ani bankovní ředitel ne
může tak snadno postrádati a potom, vždyť od
chodu jednoho člena »Děd. Komenského« ani ne
ucítí. Zůstanou tam přece ještě učitelé horských
vísek, kteří snáze než on snesou roční povinný vý
daj 10 K za kniny »Děd. kom.«<.Dále celkem vzato,
Publikace >Děd. Kom.< nehodí se ani na stůl do
salonu bankovního ředitele. Co by tomu řekl fi
nanční svět, kdyby tam při nějaké návštěvě spa
třil na příkiad Harapatovy »Rozpravy zeměpisnéc.
Někdo ©by. však. mohl. třeba | namítnouti:
Mravní povinnost! (zotiž členství »Děd. Komenské
ho<! Pozn. >Obn.c). Třesky plesky! Mluvíme pře
ce o Vi-kto-ru Rašínovi, kollégovéé! Konečně i
kapka útěchy — neloučí se na vždy. Jsme pře
svědčení, že nabídne nám ihned pomocnou svoji
ruku, jakinile se zrid: při »Děd. Kom.« desetitisí
cové místo presidentské.<

A hned na druhé straně týž Frumarův orgán
píše o >obětavé« snaze jiných pokrokářsko-učitel
ských ponlavátů:

»Městska rada pražská dosadila při posledním
obsazování na všechna místa učitele v ternu první,
a sám pan starosta dle zprávy v denních listech
žádal, aby terna c. k. okresní školní rady byla za
chována (ve školním odboru i v městské radě).
Nechceme se dohadovat, proč se tentokrát dělo, co
se jindy nestává. Alc když >Škola našeho venko
va« v květnovém letošním čísle tak rozhořčeně
vyčítala, že »štáb« >Učit. Novin« je vinen zatím
ností p. Jos. Černého v Praze, musíme nyní něja
ké slovo řící >Český Učitel« nemluví, »Škola na
šeho venkova« mlčí, tak promluví aspoň >Učit.
Noviny«. Jos. Černý definitivu v Praze má; dostal
ji ihned, jak podai první žádost. Král. hlav. město
Praha dovedlo se povznésti na vyšší úroveň, zá
stupci obce pražské nevzpomínali na surové vý
pady >Českého Učitele« proti městu Praze v roce
1906 a respektovali stáří, zvolili Jos. Černého, ač
v termu byl také učitel, který slouží již 14 let v
Praze a nemá vůbec nikde definitivy — proti Čer
nému je ovsem mladým. Dnes je Josef Černý de

jako učitel tridy I., tak se o něj vážně neucházel,
ale dostane jej jistě co nejdříve, tak že bude mít
úplný příjem učitele I. třídy v Praze: základní
služné 1600 K, aklivní přídavek 640 K, pět kvin
kvenálek po 200 K, obecních přídavků 500 K a
obecní přídavek starobní 400 K. Jakmile se vypí
še první místo učitele I. třídy v Praze, o které bu
de p. Jos. Černý stát, jsme jisti, že je jakožto nej
starší žadatel ihned obdrží (tím mu však plat ne
bude nikterak zvýšen). — Padl poslední trumf
»Školy našeho venkova«, že totiž Josef Černý je
zatímním učitelem II. třídy v Praze vinou »štábu«
»Učit. Novin<. Ale čím se bude pan Smrtka nyní

ohánět, čím bude nyní vysvětlovat desetitisicové
příjmy Josefa Černého z banky >Prahy«, Ústřední
záložny, redaktorství atd., o 'ostatních vůdcích
českého kartelu učitelského ani nemluvě, Pan Jos.
Smrtka sám je už dávno řídícím učitelem a redak
torem výnosného měsíčníku, nyní také získá něco
jako réevisor Ústřední záložny, a funkce sběratelů
banky >Prahy«, stipendia, honoráře z »Českého
Učitele«, »Školy našeho venkova«, Ped. Rozhledu,
výhody z kniiikupectví a nakladatelství, vázanost
tak mnohých na Ústř. zál. a bance Praze udrží je
ště dlouho nynější výtečníky v ZŮS při síle a
zdraví, při moci a slávě na prospěch všech, jimž
se neprotiví politika macchiavelistická, jesuitství,
podrážděná domýšlivost, stálá pdezíravost a Žur
nalistická hrubost, o níž svědčí poslední ročník
»Č. Uč.« a tak mnohá čísla »Školy našeho ven
kova«, nejnověji císlo Čei vnové.«

Byrokrat ustáleného rázu aspoň nezapírá, že
se jeho snahy nesou výhradně k nabytí velikého
kapitálu. Pokrokářstí velikáni však dovedou svou
obchodní akci maskovati heslem, že jim jde vlastně
o pokrok. osvětu a nejčistší humanitu.

Kollej Arnošta z Pardubic v Praze přijme pro
školní rok 1911—12asi 50 studujících českých vy
sokých škol pražských na byt s celým zaopatře
ním mimo prádlo za pruměrný měsíční poplatek
60 K. -—Žádosti, k nimž třeba u nově se hlásících
přiložiti: a) křestní list, bz vysvědčení o majetko
vých poměrech, c) vysvědčení o posledních stu
diích, d) vysvědčení lékařské, e) doporučení ně
kterého duchovního, přijímá nejdéle do 31. srpna
1911správa koileje Arnošta z Pardubic v Praze-lI.,
Voršilská ul. č. 1, která též ochotně bližší sdělí
neb prospekt na požádání zašle.«

Zápis žáků a žákyň do jednoročního učebného
kursu IV. ročaíku v Dobrušce. Při naší měšťanské
chlapecké škole zřízen jest již od roku 1905 IV.
ročník, jenž hodí se zejména těm žákům a žáky
ním, kteří vychodivse měšťanskou školu, chtějí na
býti ještě dalšího průpravného vzdělání a pak těm,
kteří potřebují ke vstupu do vyšších škol (učit.
ústavů, obchodních a průmyslových škol a pod.)
zákonitého stárí 15 let, takže mohou právě tohoto
roku jako předpravy výborně zužitkovati. Vyu
čuje se všem předmětům měšťanské školy, — 0
všem v poněkud rozšířenějším rozsahu a s ohle
den: ku praktickým potřebám života — pak alge
bře, lučbě, těsnopisu, francouzštině a němčině.
Všechny předměty jsou povinné. Neznalost zákla
du francouzštiny není závadnou pro přijetí. V té
příčině podá ředitelství bližší vysvětlení. Školné je
40 K ročně a platí se pololetně napřed. Chudí žáci
mohou byti částečné i zcela od placení osvobo
zeni a knihy se jim po případě zapůjčí. O levné a
slušné byty nem nouze. — Zápis koná se po prázd
ninách, přihlášky žáků a žákyň přijímá po celou
dobu prázdnin.

Pro katolické školství. Ve svém katolickém
ústavu učitelském v Čechách máme letos již dru
hý ročník, na Moravě budou klásti o katol. sjezdu
v Olomouci základní kámen k budově svého učí
telského ústavu, v Praze-Dubenči kladli jsme sice
o dvě léla drive základní kámen, kladli jsme jej
však bez zásob peněžních a podle příkladu kato
lického arciučitele sv. Jana de la Salle, v naprosté
důvěře v Prozřeteinost boží. A od té doby zaku
sili jsme při tak zvlaštních a nepřetržitých finan
čních nesnázích zase tolik ochrany a požehnání
Božího, žc utvrzení jsme ve svém přesvědčení,
že dílo, jemuž jsme se s tak zvláštní energií a dů
věrou oddali, musí patřítí mezi veliká díla pro
zřetelnostní. Dilo to těší se také zcela zvláštní pé
či nejdustojnějšího eviskopátu českého. | A z té
přízně musíme se těšit neb by nebylo bez této
mravní podpory jinak ani možno — při lidské kře
hkosti -- setrvati v překonávání onoho tuhého
boje o finanční zabezpečení podniku tolik náklad
ného. Do dnešního dne za dobu dvou let vystavě
li jsme v Bubenči teprve čtvrtinu budovy katol.
paedagogia a z toho icn menšina je za hotové. Ja
ké jest u nás uvědomělých katolíků českých, v
příčině obětavosti tříštění zájmy a dary na různé
podniky, jež by byly výtečnými skutky katolíků
českých, ale ovšem jen za doby náboženského kul
turního míru. Ba plýivárme z nevšímavosti a ze
strachu před terrorem 1 na chlubné podniky zaku
klených zednářů, co mezitím naše vlastní katoli
cká díla záchranná marně se shánějí po pomoci.
Kéž k svému poučení si všímáme bezohledné a
smělé taktiky zkartelovaných protivníků a pozná
me hrozivá znamení doby! Kéž jednáme jakožto
prozíraví národovci a věrní katolíci, neodvisle i
k mínění i terroru, pevně jsouce přesvědčeni, že
vlastně jen ohrožováníu a hubením náboženství
—.jak sc nyní provádí hrozí národu osudné nebez
pečí a záhubu! Poznávajíce pak ve znamení doby
svůj čas, stůjme s pevnou neochvějnou konsek
venci k heslu: >Věrní Čechové, uvědomělí kato
líci —. Sobě, napřed sobě a svým všenárodním
záchranným dílům nábožensko-kulturním. Jen tak
shrneme dostatečné obnosy na podniky záchran
né v oboru skoly, tisku a organisace. Jedině tato
taktika jest moudrou pro katolické Čechy a jedi
ně touto stanou se probuzení čeští katolíci opětně
buditeli svého národa — z poroby tentokráte da
leko osudnější. Před nedávnem největší list pokrok.
potupil v dlouhém úvodníku podniky kat. paedago

gií v Čechách a na Moravě a vvřkl ortel klatby,
zrádcovství národa nad tím, kdo by přispěl halé
řem na ně, neb dononce odporoučel toto naše zá
chranné dilo. Katoiící — klerikálové — pod klat
bou zrádcovství musí zachraňovati národnost, jak
národovci pokrokář: velí; ovšem klerikálové čČínili
a činí pro národnos: vše možné bez pobízeni; a
však dle svého přesvědčení a svědomí pro záchra
nu národa ve sv. náboženství klerikálové praco
vat a axitovat nesmí. To je ovšem ta VyŠŠÍ pov
nu národa ve sv. náboženství; klerikálové praco
proti té středověke netoleranci >církevní, ujed
nané na sněmu svěiských knížat. Tak před ne
dávném více pokrokářských listu ulevilo si v týž
den současné pohrůžkou, že jistý podnik v Buben
či koná prý veliké agitace, tomu že prý nutno za
bránit. Ovšem pokrokáři chtějí míti monopol na
dech života klerikáiního i jednotlivých klerikálu
samých. Prosíme timto co nejdutklivěji vld. kle
rus, pak své příznivce, uvědomělé katolíky a vud
ce o přízeň pro všechny naše sběrací akce a o
hojnou peněžitou podporu. © Katolíci, sdružení v
katolických spolcích a korporacích, pamatujte ja
ko prozíraví Češi a uvědoměli katolíci vždy na
svénezbvtné všenárodní záchranné ©nábožensko
kulturní dílo, které iménem vaším podnikáme, na
Katolický ústav ku vzdělání učitelů v Bubenči. Je
to vaše, specielně vaše dílo.

Žádejte u svého kupce ne
prostě »polévkové kostky«,
nýbrž výslovné

P MAGGÍ osukostky
MAGSIMm „Ba

ježto jsou

uznaně nejlepší!
Pravé pouze se jménem MAGGI a
ochran. známkou křížovou hvězdou.

Tkaloovské

výrobní společenstvo ,Yzájemnosť
w Hronově nad Met

zvýší za příčinou zařízení mechanické tkalcovny
ve Velké Poříčí nad Metují svůj provozovací
kapitál

ze 150.000 K
na 250.000 K

Kapitál tento lze upisovati jako závodní
podíly a 40ti korunách, nebo jako volný vklad
S přiměřenou lhůtou výpovědní, při zajištěném
6/, úrokování, kterážto výše úroková po celé
12tileté trvání závodu se vyplácela. Podnik
podléhá revisi Zemského výboru a Zemského
svazů.

Bližší informace podá ochotně
ředitelství.

Český, křesťanský a svépomocný
podnik tkalcovský.

Proč?
je kněžská náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?Protože
1. se k ní hodí každý kolárek.
2. u náprsenky této odpadé samo

zřejmě přešívání báčků, jinak
u nápre. s háčky nutné.

8. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízká.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl 4 Byčiště
obchod prádlem a galanterním zbožím
Eradee Krilové, Jiříkova třída.



Doporučujeme is a
němram Nolinskou cikorku!
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Provádí: Rozměřovánía ohraničování

Technická kancelář pozemků,vytyčováníspornýchhranie, Nejlevnějšía nejbezpečnější
| zaměřování melorač. odpadu a regulovaných toků, parcelační| plánky. [no snvix v

inž. Lad.Malý,Ed. Špinar,Ad z Nagy knihovnípořádkuzlovám posemk pojištění pro případ úmrtíarrondace velkostatků.. projekt. revul,
plánu měst a osad methodou trigono- "nj šlej i i

T , išti 0 | ; metricko-polyzonální,tracování silnic poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný; dr: -r řídí ae >- . - .
VNISU 1. VÍ. | krovéním plánu,kamaliapro živnostenskýspolekCharitas! vHradciKrál.

' , . „, 1 vodovody nk k, op hrá
Pobliž továrny Ad. Novotný a Spol.) | údolní přehrady.silnice sty S jenž založen jsa r. 1908 na zásadé křesťanské

svépomovi, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatil v 12 případ. úmrtí celkem 13.575 K,
získav 805 členů. Jak děkovoé dopisy avěděl,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnějšíf)řheěěhkěkěěhiěoěměěhěoěřhěřěětii"M jako pravé dobrodiní.

4, 3 Spolek přijímá muše i šeny od 24 do 4 let,
1 s "1 Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K, sdpisné

o- Vkladi k - k ——— ©-! jednouprovždyjeat:do30let 2 K, do40Jet
+ y ma mnie y one če: 4 K,o 45let 10K.Každýčlensezavazuje,že
ká aje * splaté při úmrtá spolučlena 2 K, jež se vyplati

2, ' bez průtahu buď zákonitým příbozným aneb účelu

4 PN 8 a osobám,jež Bičlen písemnýmproblášenímvýů / ' 0 a : boru za svéhoživotaoznačilx ' 0 : z va Spolek střádá jměrí pro úlevu svých členů
n i 1 v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po

skytuje záruku svým kmenem žijících členů, takže
di zúrokuje + Dějskýúpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

C voz v- o" . , x Duchovnísprávya katolickéspolkyněly by: ach ( z A2 | = "0 upozorňovativa výhody,spolkera naším poskyto

+ VÍ 95 LOŤ a 5 pe řite| n d ve V V5 , M yté : vanékatolivkémuJista,jehožživotnípoměrybylyby vždy lepšími. kdyby svými penězi neživil své
zu niž ručí: nepřatele, nýbrž sám sebr.k s

" [. oboc Vysokomýtska, 2. všichni poplatníci, 3. rozerýnt 1:54 + Pišta si o prihláňko na adresa:
k 2 4. veškerá aktiva spořitelny. na 6 Wnšlnní
4 Spolek „Ohartas“ v Hradci Králové,

Čo! bjehéh eb 875bn? as a DrFrant.Rey VariJeněsvakýON obědě ka ko soodí psu jetuarol+.. 1. m- 17 TE 1 s4 . . m té ae
» .

U+v 0 4 Ů ť ji On í | M oo Z ZAKla RK s E

nj aládvě jiyAny! .udi VAM poj bas 6 dy anM By E 7 janGyšnl
2 :NR royn vy 5 “ 100 | —— 77000 - o id, Dylvatétin

Pen = ny a,Baa koaits6 PCI „Syté náštupeeSon brou 10 ne
ID TA 13 ÚS. 2

o by 4 Wo 240 ily. (i ". 4 . , ., m : ., :! 1. „OD 2 NEA

ÚÁ4971y
vaělangí zavůd

' M v Váckosr E: y“ jn něúdů

ovžoumévá bonta „s"razo. i | gkon kyztal: n]je

M ' o -— ' P. Langhans, PRA1 Šah VĚ ddiíne“ : ©.a k.dror.a kom,fotograf = n
pranédejzůnct v čení 00 ú. > Hraci Král., M nertinim i . s , v
HeuudciRralavé, TRY převzal "7 0 m4 (bm) v

p dr ots; odc. k. dvorjíhofotegrafa dusí okemzáře:
přijcí o Vladyva ku:žký JUIULIARUSSA Omónihocdrejjeduoms

sko až 7 bos onu ho
ZNI 44 "| až 5“ =— v Hradci Králové , szrnlná neoirdrní47 | fotografický závod. dneA9 oolezvhní: SOONSON dá

nak ta dle výpo a + vořjenjí A:
vý) Veškeré z kazký tyřizují 56 pouze í O Veškeré: zeápočiz, ot z2y 1 odhoza rada bezplu'

sky na našádiaí zdarm. 83 i V ADAUBIZIRTENU.. všivávnaní1) bndeflnitivníobjednárrr

nejlepší jakosti 3 | A n Mě" Sev. +o7eá | pisemuápochvad8 1715 7,
Uulí: co nejlevněji.: I ——— © : © Založenoroku18346.

87830 0OBCABBZA apBOÍPĚET40BOBOBOAE RO
* Vklady přes 18,000.000-— Ako. kapitál E 8,000'000—

Česká banka filiálka v Hradci Král.
Centrála v Praze. Filiálka v Liberel. Expositura na Smíchově.

Vklady na knížky a běžný účet 41,—4!,9.
Eskontsměnek1faktur Velkoobchod uhlím Vadiaa kauce =
Úvěry věcho druhu = a koksem. — Bursovní obchody

pvý
edTPS

E
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Číslo 29.| Předplatné na čtvrt roku 2 K 50h Inserty se počítají levně.
Cs 29 | » na půl roku 65k —h | V Hradci Králové, dne 21. července 1911. | Obnova výchází v pátek v poledne. Ročník XVII,n —— —m — :

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CII| HRADECKRÁLOVÉ.(CI

Zal r. 1868. Provádí ve
- Přijímá -$ Akc. kapitál: škeré ban

vklady na | K 15,000.000| kovní, směná
renské a bur

knížky vkladní Res. fondy: | govní obchody.
na úrok K 2,500.000*- Eskont

i o faktur.

Ah K Eh| muauy: | „Směním,
Í, cement,

Na účty dle , Praha, vápno, sádra,
ujednání. Jičín, strojní oleje,

- Semily, - fpetrolej a cukr.
- Turnov, 

Krakov.

Zkouška z turecké humanity.
Docházeji stále děsnější zprávy, jak »rytiřští«

Mladoturci krvavě, ba bestiálně řádí proti kře
sťanun: — nyní zvláště proti křesťanum albán
ským. Co se všecko čekalo od mladotureckých
frázistu! Již v době, kdy k vůli dosažení moci sy
pali lákavé sliby na všechny strany, přemýšleli
tito krvaví despotové, jak by se dala pouta na ru
kou křesťanského obyvatelstva přitužiti.

Vládní kruhy turecké tolikrát již své huma
nistické sliby zrušily, tolikrát slabší národy místo
ochrany uštkly, že Albánci nevěří již ani nejslav
nostnějším slibům tyranu. Turecká víra vnesla již
před staletími do krajin, vzdělaných kulturou křeLLr=-=——

FEUILLETON,.
Jeho Excellence nejdp. biskup dr. Doubrava

na Sněžce.

Přinesli jsine již krátkou zprávu o tom, jak
nejdp. biskup zakončil letošní svou visitační ce
stu Do vikariát trutnovském vystoupením na vr
chol Sněžky. V těchto dnech dostali jsme do ru
kou katolický list z pruského Slezska »Greif« ze
dne 4. červénce t. r, v němž dr. M. Schuler,
dvorní kaplan iúrabat Schafígotschů z Warmbrun
nu obšírně líčí pobyt Jeho Excellence na Sněžce.

Máme za to, že zavděčíme se mnohým našim
čtenářům podáním věrného překladu poutavého
toho líčení.

Dr. Schuler píše:
Dne 23. června t. r. o svátku Nejsv. Srdce Pá

ně sloužil nejdp. biskup královéhradecký Jeho Ex
celience dr. Josef Doubrava nejsv. oběť mše sv. v
kapli sv. Vavřince na Sněžce. Pokud jest známo,
vystoupil před ním jen jeden biskup na Sněžku,
totiž kníže-biskup Vratislavský dr. Jindřich Fór
ster, jenž byl na Sněžce dne 20. a 21. června 1854,
aby tam znovu posvětil slavnostně tamní kapli,
poněvadž tato, stavší se roku 1810 obětí sekula
risace, sloužila od roku 1824 jako hostinec k úče
lum mnohdy velmi světským. Jest tudíž návštěva
biskupa na Sněžce takovou vzácností — a tento
kráte za skvělé pohody měla průběh tak krásný,
že zaslouží vylíčení obšírného.

V neděli dne 18. června dostalo se p. říš. hr.
Bedřichu Schafigotschovi, jako patronu kaple sv.
Vavřince na Sněžce, v zámku Greiffensteinu první
zprávy o tom, že nejdp. biskup královéhradecký,
jenž v těch dnech na úpatí Krkonoš visitoval, za
mýšli vystoupiti na Sněžku a tam dne 23. června
sloužiti mši svatou. Hrabě Schaffgotsch rozhodl se
ihned, že pojede vysokého hosta na Sněžku osob
ně pozdravit; a v jeho průvodu zúčastnil jsem se
výpravy na Sněžku i já.

Kdežto od neděle do středy neminulo dne bez
deště, byli jsme ve čtvrtek dne 22. června tím
radostněji překvapeni příznivým počasím. Za mír

sťanskou, strohé barbarství. Někteří duvěřivci če
kali. že snad aspoň některý směr moderní filoso
fie zmírní sveřepost vyznavačí Islam, kteří se
houževnatě vzpírají přijinouti křesťanství, jež pa
važují za náboženství nízkých otroku. Těžko však
jest slýšen hlas. dokonalejšího náboženství nebo
moderních filosofických proudu, kde urputný
vzdor zacpává si uši. Zpupná vule jest stále tvrdá,
mstiva a neprovádí barbarství pouze na těch mí
stech. kde vidí nepřekonatelné fysické překážky.
A bestiáiní zločiny páchají nyní Turci zrovna tak.
lako před pěti sty lety. A někde jeví se krvelač
nost jestž horší než krátce po smrti Mohamedově.
Pokrokářská Evropa, která v dlouhých, dryáč
nických úvahách tolik ráda vykládá o »násilnictví
klerikálním., muže se nyní na vlastní oči přesvěd
čiti, jak velký jest rozdíl mezi humanitou křesťan
skou a tureckou. Přirovnejme poměry ve státech
vzrostlých kulturou křesťanskou proti barbarské
mu státu tureckému!

Ať nikdo neříká, že bez účinné výchovy kato
lické by byly nynější státy křesťanské tak vysoce
povznešeny v humanitě nad Turky, jak jsou prá
vě nyní! Lehkc: jest otírati se pomluvami o vycho
vatelku církev, když již úkol dokonán. Proč hu
manita nejde ku předu v Turecku, ač toto se mi
že mnoho navčiti od sousedního křesťanského Bul
harska a Černé Hory? Proč žáci Mohamedovi to,
co znamenalo ve státech křesťanských kulturní vý
voj, barbarský po celá století šlapali? Proč v po
hanské Číně vládne dosud krutost tolik sveřepá?
Proč se stávají Zulukafři a Hotentoti jemnějšími,
citlivějšíni teprve při stvku s kulturou křesťan
skou?

A zmodernisovaná vropa posud pohlížela na
turecké zuření mlčky. Ačkoli dříve statisíce kře
sťanu v křižáckých válkách zcela ochotně oběto
valy své životy za utiskované bratry, nyní právě
ty kruhy evropské, které se chlubily humanitou
nadkřesťanskou, pohlížejí na těžký zápas křesťan
ských Albánců a Makedonců nejklidněji. A sveře

né temperatury. za jasného nebe a uspokojující
vyhlídky děl sc s obou stran krkonošských vý
stup na Sněžku. Šťastná náhoda tomu chtěla, že
poutníci s obou stran setkali se bezprostředně před
svým cílem v polovici samého kůžele vlastní Sněž
ky na staré klikaté cestě. V průvodu J. E. nejdp.
biskupa byti: mladý hrabě Karel Czernin z Mare
šova, dále vsdp. kanovník a kapit. děkan dr. Jan
Soukup, vdp. bisk. sekretář dr. Jos. Huráň a dp.
katecheta Ezer z Marešova. Druhého dne časně
z rána přibyli ještě na Sněžku pan hrabě Rudolf
Čzerrin se svou chotí a dcerou, komtessou Idou
Czerninovou z Marešova a vdp. farář Boh. Kulhá
nek z Niederhofu u Vrchlabí.

Pouali vystupovali jsme na témě hory, kam
dospěh jsme krátce po 8. hodině večerní.

Nevím, byl-ii vysoce vztýčený prapor pozdra
ven: vysoké návštěvě, či měl-li dnes, jako obyčej
ně jen hlásati, že nelze již na Sněžce nalézti útul
ku -- nám aspoň nebyl špatným znamením. Jsa
přečetnými návštěvníky Sněžky uctivě pozdra
vován. odebral se nejdp. biskup nejprve do kaple,
jež byla svěží zelení a kvítím důstojně vyzdobena.
Po kratičké modlitbě prohledl si kapli. Pak šli jsme
do pruské boudy, kde všichni jako hosté pana hra
běte Schaffgotsche byli jsme ubytováni. O 9. hod.
byla společná večeře. Radost nejdp. biskupa a jeho
průvodčích nad šťastně dnes skončenou visitační
cestou a uspokojení z nádherného vzestupu na
hory přivodily náladu veselou, při níž za přátelské
ho rozhovoru večer rychle uplynul. —

Když roku 1854 poprvé prodléval biskup na
Sněžce, strhla se v noci velká bouře s blesky,
hromobitím a prudkým lijavcem; z velkolepého
východu slunce nebylo prý tehdy praničeho vidě
ti. Nám bylo nebe milostivější. Trochu brzo pro
unavené spáče probudil nás budíček již po 3. ho
dině. Když jsem sešel před boudu, našel jsem tam
již nejdp. biskupa s jeho sekretářem a měl jsem
pak čest po celé jitro býti po jeho boku. Nad námi
klenulo se nebe jasné, ale v pošeří ještě bezbarvé;
pod námi celé pohoří se vými údolími i hřbety,
chatami a vesničkami, pokryto lehkým závojem
mlhy, ale přes to již jasně rozeznatelné ve svých
jednotlivostech: před námi na východním obzoru -—

pé bestianty přece půchají seo noho hlíže kul
turainí střediskům viopy než za častí Bedřiclu
Barbarosv. Přímo před okny. zmodernisované E
vropy teče nevinná krev potokem; přes úpěnlivé
volari nevině vražáěných divají se vlivní politi
Kové na Zas JE jako 1 Zajínvom cirkusovou
hru. jako na divadlo. A hledí na všecko z povýšené
Kalerie, aby se jina při podívané ani vlas nezkřivil.

Mladotiurci vraždí s ďábelskou chytrostí o
postění Zurnálisty. Die 21. 1m. zavražděn byl Žur
nalistá Seki bej, který již r. 1900 odbyl si několika
měsíční vězení za to, že s Mladotirky nesouhlasil,
Oposiční list Sekinv Sehra jiz dříve byl zasta
ven pro kritiku mladotureckých zlořádu a nvní za
staven znovu. Již dříve byli zavraždění dva opo
stění Žurnalsté: a Úřady (o tak chytře zařidily,
že vrahové před veřejností prohlášení za nezvě
stné.: Nova vražda vyvolala mezi oposičními
žurnalisty tak velikou hruzu, že některé listy ra
ději redaktoři sami zastavili. List »Merich. stýská,
že jest dies Žurnalistum huře než za starého re
žimu hamidovského. Dřív byli svobodomyslní žur
nalisté vypovídání, nyní však jsou zákeřně. bez
soudu vražděni.

Vídeňský dopisovatel světového listu anglic
kého »Tines« slyšel od amerického cestovatele po
Albanii tyte zprávy, Cerpané z osobní zkušenosti:

»Poďd rouškou zdánlivé amnestie a příměří tu
recké sbory soustavně ničí každý lidský příbytek,
každý snop a každou potravu v horách albán
ských. Dílo zpustošení pokračuje bez milosrden
ství a nešetří se žádné bytosti lidské. Staří lidé,
ženy a děti, pokud neutekli na Černou Horu —
jsou porubání, — ženy před tím zneuctěny. V
tomto okamžiku několik set žen a dětí jest odříz
nuto od Černé Hory a obklíčeno od tureckých
sborii.«

»Times. sdělují dále, že všecka obydlí od hra
nic k Tuze byla zničena. Dle svědectví samých
mohamedánu byla. spalena tureckým | vojskem.
Ačkoli katoličtí Malisoři dobytím Vuzy (v břez

plat Ichounký mráček, na vrchním kraji již uzardě
lý polibkem vzcházejícího jitra. Tam mířily zraky
nás všech.

Čo jsme tak stáli za větrem u české boudy, plni
očekávání. vynořil se náhle přímo před námi na 0
kraji hory policista; a pod jeho ochranou odvážil
se vyjíti první skrominičký paprsek světelný. Ne
boť v témž okanižiku zablesklo se na obzoru; svě
tlo rostlo a za účkolik okamžiku vytvořilo svět
lou polokouii. Chvíli vznášelo se světlo to tam na
temném pozadí jako polokoule obrovské, rudě zá
řící lampy. Ještě chvíli —-a plná ohnivá koule vy
stoupila nad obzor, Ale její světlo nás ještě neosle
povalo. Rovnoběžně s obzorem obepíná kouli tem
ný pás a dělí ji na dvě části. Ale tu již pronikají
paprsky mocněii. nejdříve z polovice hořejší, a
před nimi prchá ternný pás — až tu vznáší se před
námi v celé kráse svý zářící zlaté slunce. Oko již
nesnese jeho svělla; ale jímá zrak obraz jiný, ú
chvatný: svéží paprsky sluneční odívají klenbu ne
beskou v nádheru nevyličitelnou. A tu slyším se
rtů biskupových slova hymnu:

>lam lucis orlo sidere
i pokračují s ním:

»Deum precemur supplices,
Ut in durnis actibus
Nos servet a nocentibus.«
Již vyšla denní hvězdy zář:
nuž, prosme Boha v pokoře,
by v našich činech celý den

nás ochraňoval od hříchů.
Zrak náš nyní obrací se k zemi. Jeho Excellen

ce dalekohledem pozoruje dlouho a podrobně ve
lebný obraz před sebou: jasem slunečním ozla
cené vrcholky hor, temně modrý, od jasu světel
ného ostře vystupující stín na svazích horských
a pošeří a mlhu hluboko v údolích, v marném zá
pase proti dni, vždy silněji vstávajícímu. Dávno
již byli se odebrali ostatní návštěvníci Sněžky je
ště k odpočinku do hotelu, když my jsme skončili
rozhled s temene hory. Pak šli jsme do kaple.
Zatírr co jitro v údolích budilo lid k práci denní,
prosil zde na posvátném temeni hory v dlouhé
modlitbž pastýř za požehnání Boží pro svoje stád



nu) stali se na lů dní panty města, ani se nedotklé
soukromých domu. Spálili pouze konak a veřejné
státní budovy. Turci mohamedánskou ves. Kodra

derskčimo jezera jedna dědina albánská obrácena
od tureckého velitele v rum. Pouze jediné stavení
ponecháno neporušené, aby si tam mohl koman
dant připraviíti příbytek. Na druhé straně jezera
spálena a rozbořena ves Bria a šest jiných. Cel
kem mezi řekou Semi a Skaderským jezerem je
spáleno a rozbořeno 18 vesnic. Podobné spousty
spáchány na území katolických Kastrátu. Všechny
křesťanské vsi jsou tam spáleny a pobořeny. Ko
stelv v Zelcích,. Kukli a Drumi vypáleny a jiné zne
uctěny.

Kdyby mohli Turci lehce povstalce zdolati,
vyhubili by je všecky a zavedli by tam osadníky
turecké. Lačná chuť Do úplném vyvraždění Albán
ců byla u Torguta Šefketa paši zcela zřejmá, tře
baže vládní kruhy. turecké staraly se o šíření ne
pravdivých zpráv, které maskovaly pravdu nej
černější.

Nejhorším podvodem byly officielní krásné
prosevý mladomreckých politiku, které zdály se
poukazovati na příchod míru, náboženské a národ
nostní snásšelivosti. Va lesklá hesla svědčí jen o
tonu že zarylí násilníci naučili se z nouze a Z po
litické přetvářky Dapotskovati fráze nařížské a
portugalský.

Na mladotureckém sjezdu v Soluni řekl pře
dák Hal! bev: >Vážíme si každé národnosti i ja
zvka bez ohledu na ruzné živly naší říše.. Podob
ně mlusili jiní turečtí velnožové, že nemají šovini
stických cílu národnostních, že chtějí chrániti svo
bodu všech vyznání a pod. Nynější krvavé di
vadlo však jest výmluvným svědkem. jak na Se
be brali vlci roucho beránčí, aby se zablýskli před
střední a západní Evropou.

Netrpělo násilím velikým toliko skolství al
bánské, nýbrž i školství bulharské a srbské. Na
př. v Kosovsku uzavřeno pod lichými záminkami
přes 4 srbských šhol, Turci si rozhodně přejí, a
by křesťanská zrája. Živořila beze všeho vzdě
lání, protože člověk neuvědomělý snadno se dá
zotročiti, Přitoní řladoturci s dábelskou chytrostí
vyvolávají umělým zpiůsobem spory mezi národ
nostmi potlačovanými.

K:erýkoti list © nynějších poměrech v Alba

ně. Ovšem pokrokářské listy se pokud možno Šir
ším“ osvětlení krozných poměru vyhýbají, proto
že by te velice rozčilovalo tisk rabínský. Ale ani
pokrok. listy Turky nyní nechváli, protože by se
staly při tak hrozné mluvě očitých fakt prostě:
směšnými jakoukoliv obranou notorických tyranů.
A. přece civilisovaná ©Evropa © posud hledí
na vše vlastně s. rukama. založenýma. VÝ
mluvné © znamení © doby, — známka © bankrotu
chvástavé | tumanitv! —Volnomyšlenkáři Si 0
všem troufají proti cezbranným kněžím a jeptiš
kám, Ihouce, že prý tak chrání lid. Ale proti Turku

ce. — Bylo skoro 5 hodin, když vrátili jsme se do
svých pokoju.

O 6. hodině začali jsme sloužiti v kapli mše
svate.

Vše potřebné k tomu cili, jakož i krásná rou
cha mešní dal sem dopraviti pan hrabě Schaff
gotsch. Když jsem krátce před 6. hodinou přišel
do kaple, abyci: sloužil mši svatou. byli zde již
četní zbožní poutníci shromáždění. Po mně slou
žil o půl 7. pan sekretář dr. Huráň, a poněm o 7.
hodině vsdp. kasovník dr. Soukup. Mezitím přibyla
z Marešova hraběcí rodina Czerninova a o pul 8.
shromáždilo se hraběcí panstvo i ostatní návštěv
níci Sněžky v kapli, pokud tato jen místa skýtala.
Bylať naplněna do posledního místečka, ano mno
zí mohii již jen v předsíni a před vchodem nalézti
místa. Zamýšleli jsme přivésti Jeho Excellenci do
kaple v slavném pruvodu, ale nedjp. biskup nás
předešel a přišel již o 7. hodině do kaple. Kolem 8.
hodiny počala inše sv.. při níž v rochetách assi
stovali pp. kanovník dr. Soukup, sekretář dr. Hu
ráň, farář Kulhánek a já. Po mši svaté přistoupila
rodina hraběcí Czerninova, totiž paní hraběnka,
komtessa Ida a mladý hrabě Karel ke sv. přijímá
ní. Po posledním evangeliu měl nejdp. biskup k
přítomným promluva, z níž, pokud mi v paměti
utkvěla, uvádím toto:

»Drazí v Kristu! Básník >Třinácti lip. začíná
zpév svůj slovy:

Rozkoší jest za dnu jarních
poutnické se chopit hole,
a tah s kytkou za kloboukem
zahradou procházet Boží.
Tak také vystihnouti lze náladu, jež v tak

velikém počtu dnes zavedla Vás na tuto horu. Pro
mne však platí slova básníkova s malou obntěnou;
já mohu řívi:

Rozkoší jest za dnů jarních
pastýřské se chopit berly,
a s pastýřskou láskou v srdci
zahradou procházet Boží. .
Každým rokem, když jaro zavítá v naše kra

je, pudí mne povinnost moje biskupská, abych
chopil se berly pastýřské a procházel zahradou
Boží. svo: diecésí. A tato povinnost pastýřská

1

kářských novinách, ač za redakčním stolkem ne
hrozí ostií tureckéhojatazanu.

Bude snad lépe.v ostatní Evropě, zdařísli.se.
úmysly moderních nevěreckých despotů? Co se

A násilí pokračuje dále. V Portugalsku dálo se
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dinály svaté círleve římské, kteří pracují, a. kodi
tikaci zákonu církevních, ohledně svátku nařizuje
me-tota:

L Přikázání církevnbnu, slyšeti mši Svatou. a
zdržovati se prací služebných podléhati. budou
pouze tytu dny: Všechny neděle; svátky. Nara
zení. Obřezání, Zjevení (sv. tří králu) a Nanabe

v Turecku. Také tam oposiční redaktoři byli ža
lářováni, časopisy oposiční zakazovány. Ti úřed
nici, kteří se odvážili pronésti jen z daleka svobod

:

bo svých míst zbavování. Redaktor čelného listu
katofického, kter“ byk přepadán zákeíně již dříve,
po vítězství revoluce byl zavražděn.

,

bh

něného. Pučerí a Nanebevzetí blahoslavené. Rodič
ky Boží. Marie, sv. apošinlu Petra a Pavla.a. ko

I. Svátky sv. Josefa, Ženicha blahoslavané

oktávou, budou se slaviti jakožto v den pra, ně
určený, první v neděli následující po 19, březnu,

sičník: zpusobem +elegantnějším.“

nesl sensační zprávy © pravé >epidermiináhlých ú
mrtí.« Tajně, nehlučně jsou otravování vynikájící
konservativci obyčejně v žalářích, nebo v odle
hlých místnostech, kam jsou vlákáni.

A tak ta protináboženská kultura ve státech:
»pokrakových: cení krvavé zuby zrovna tak'jako:
kultura turecká. Skutečná humanita pláče; a jeji:
slzy rmusí býti pro katolíky hlasitou výzvou, aby
hájili katolický světový názor ze všech sit'

-—— 
-=

Motupr.prio „S.pre:í discipli:ae
ecelesiasticae custodes“ z 2. čer..

vence (91
ŘímstL papežové, nejvyšší strážcové a Správ

cové kázně církevní. zimírňovali dobrottvě. usta
novení posvátných zákonů, když k tomu vedlo do
bro lidu křesťanského, I My sami jako jme pova

W
+
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me: za to. že pro dobu přítomnou třeba vhodně. u
praviti, pro zválštni povahu doby, zákon církevní
o svěcení svátkir ustanovených, Neboť lidé s po
divuhodnou rychlostí projíždějí nyní širé koačiny
na zen'i i na moři, a usnadněným spojením lehčeji.
přicházeří do styku s národy. u nichž. počet svát
ku zasvěcených je menší. Také se. zdá,že. čilejší:
obchod a zmíněné vyřizování záležitostí jakousi
škodu trpí svátky do doby té spadajícími. Konečně
stoupající den ze dne drahota životních potřeb po
bádá, aby častěji nemusili přerušovati.prací slu
žebnýci ti, kdož svou prací živobytá si musejí vy
dělávati.

Z těchto důvodů opětně, jmenovitě v dolrách.
posledních, byly Svatému Stolci: podány, preesby,
aby počet svátků zasvěcených byl zmenšen.

Všechno to uvažujíce a majíce na srdci jedi-.
ně spásu licu křesťanského, za- velmi vhodný pos
važujeme návrh ten. aby zmenšen byl počet svá
ku, jež církev světiti přikazuje.

Proto z vlastního popudu:a po zralé úvaze
NÍ

přivedia mne také k, věrnému obyvzstejstvu. těchto
hor a údolí Krkonošských. A prešo také: mohu.
z plna srdce říci:

Rozkoší jest za dnu jarních
pastýřské se chopit berly
a s pastýřskov láskou v srdcí
zahradou procházet Boží.
Co radostí zažil jsem u věrného katolického. li

du těchto hor! Jaká to byla rozkoš pro mne, když
z jeho úst slyšel jsem ujišťování: Jako tyto hory
neochvějně tu stojí. tak chceme i ruy pevně státi
ve své katohcké vířet Jaká to byla slast pro inne,
když z úst lidu toho slyšel jsem slavný slib: Jako
tyto naše hory tyči se vysoko k nebesum. tak
chceme i nv celým srdcem a celou duší k nebi se
nésti. Bylo mi tak blaze! A proto také srdce mo
je plno iest radostných díků, a proto také nechtěl
jsem si odřívi toho, abych nevystoupil na nejvyš
ší vrch svť dievése, abych zde Bohu za vše podě
koval. Při nejsv. oběti mše svaté vzdal jsem Bo
hu díky nejvřetejší, že popřát mi té milosti. Děkuji
však také vám všem, kdož přišli jste sem, a děkuji
zvláště srdečně všem, kdož k této krásné slav
nosti přispěli.

Bylo tv pro mne velikou radostí, že mohl jsem
dnešního jitra pozorovati zde východ slunce Vi
děl jsem, jak z lůna noci vystupovalo slunce v
nádherném jase; zřel jsem, jak lilo zářné světlo
své na naši zemi; zřel jsem, jak pozlatilo září svou
nejdříve vrcholky hor, jak však poznenáhlu svě
tlo jeho pronikalo i přes svahy horské do údolí;
zřel jsem, jak bylo mu zápasiti s mraky i mlhou,
až se inu podařilo i v údolí rozptýliti temnoty a
mlhy a všecko oblažití svým jasem.

Když jsem tento velkolepý zjev pozoroval,
tu myslel jsem také na jiné slunce, na slunce nad
přirozené, slunce milosti Boží, jež vzešlo nám
všem v nejsy. 3rdci Páně. K němu volámev lita
niicih o nejsv. Srdci Páně: »Srdce Ježíšovo, hořící
ohnisko lásky, smiluj se nad námi!« A tu jsem si
řekl: Jako toto slunce přirozené vzchází celému
světu jako dárce světla a života, tak také nejsv.
Srdce vzchází srdcím našim plností své lásky. Lá
sku Srdce Ježíšova tak krásně vyjadřovaly mo
dlitbv dnešní mše svaté a já těšil jsem se z toho.

však svátek Božího Těla, a to s oktávou privi

stní, v neděli po Nejsv. Trojici, při čemž pro svá
tek Nejsvětěišího Srdce Ježíšova stanoví sa: pá
tek v cktávě.

IH. Přikázání. církevnímu svrchu jitenované
mu nepodléhají svátky sv. patronu. Aleordinářové
oněch kraiu mohon zevnější slavnost. přenást na
nejbližsí neděli,

IV. Jestlš některý ze jmenovaných svátku je
někde zrušen nebo přenesen. nebudiž bez dotázání

v některém národě nebo zemí budou hiskupové
nějaký ze zrušených svátku mínit zachovat nechť
poda věc sv. Stolici,

V. Připadne-li na některý den ze svátku, které
chceme, aby byl. zachovány, den újmu nelto po
stu, od obojího dispensujeme; tutíž. dispens udílí
me též pra svátky patronu tímto naším. zákonem
zrušené, budou-li ovšem slavně a za velkáho ú
častenství lidu slaveny.

VPodávajíce nový důkaz apestolské: prřče, ji

dny, které nyní 4 počtu svátku zasvěcených vylu
čuieme, osvědčovati budou neméně.než. dříve lá
sku svou k Bolni a úctu k svatým a. že budou to-.
hredbáti. aby vostatní svátky, které. v církvi od:
nynějška budowslaveny, pilněúa tgrlivájí příká-
zání: plzili.

Foto platiž přes řakákoli opačhá ustanovení.,
byť i zvláštní a jmenovité zm:aky zastuliovala.

Dáno v Římě u sv. Petra dne 2července 191|i,
léta osaéno oapežoviní nassha.:

Pius X.

Obrana.
Dějepis katafický a pokrokáúžský: Dae 13. čer

tečnon starost © katolickou vědu. Sám přiznává
po našem častěřšímprotcstu přoti:eugngelickokle

—— ———
že bylo ut přáno na tomto míst slavit právě
svátek nějsv. Srdce Páně. M já srovnával; jsem
dále pusobená obojího slunce, Jakra slunce nebeské
světlem svých paprska nejdřtve ozařuje nejvyšší
temena hor a výšiny této,země, tak také Božské
Srdce Páně požehnáněn svým oblažuje ne'dfíve 0
ny duše, jež vysoko pnou sa:v zbožnosti, ve víře,
v horlivosti v modlitbě. Do:těchto. duši powznese
ných zvlášť bohatě, se řine-ze Srdce Ježíšova svě
tlo poznání a Žár lésky. Me- Sudce Ježíšovo touží
osvítiti a milostí svou oživiti i ona srdce, jež úpějí
ještě: hluboce zapědiá v mlhách nevědemosti a v
chladu hříchu: ©jm Vvzejítimá sluncz Srdce Je
žísava.

Děkuji Beitu, že Vy také hledáte: u tohoto
radpřirozeného slunce: světlo a Živat; kéž Vám
vždy pohled raz východ slunce přiaománá sluce
nejsv. Srdce Půně! Prosím Boha, aby paprsky mi
lostné Srdce- Ježisova vyslal i do vdgí těch, kdož

Ježíšově. A to budiž také nyní na závěrek: této
slavnosti maší společnou prosbou k nejsv. Srdci:
Páně. Kéž stále svítí a sílu a útěchu přináší. duším
velkým, vysoko 5 nebi se nesoucím; kéž však ta
ké proniká milastmi svými do. oněch propastů v
nichž hřích a slabost duše v agajetidrží! Kéž vzbu
dí v nich život nový, život ctnosti! O to. vroucně
prostime,volajce: Nejsvětější Srdce Ježíšova. smi
luj se nad námi!<

Po dikůčinění po mši sv. doprovodili jsnre Je
ho Excellenci do pruské boudy, kde: pak jsme se
sešli všichni k společné snidani. Jeho Eminenci,
nejdp. kardinálu a knižeti-biskupu vratislavskému
Dru. Koppovi, jakožto diecésnímu biskupu kaple a
pruské boudy na Sněžce, poslal Jeho Excellence
pozdravně telegram. Zároveň vyslali jsme všichni
množství pozdravů svým přátelům a známým.
Krátce po 10. hodině nastoupil Jeho Excellence se
svými průvodčími zpáteční pochod přes hřeben
krkonošský směrem k Malé Úpě, kdežto iny se
stupovali jsme po jubilejní stezce k boudě prince
Jindřicha, odnášejíce sš milé vzpomínky na dny
biskupské návštěvy na Sněžce. .



zvláštními zpusobem: »Pod jeho (Poggiovým) jmé
nem vvšla roku 1875 česká knížka: »Necmylnost
papežova na koncilu kostnickém a výslech, odsou
zení i upáler i Jana Husa dne 5. a 6. července 1415
Kniha je -ošidně psána tak, jakoby pocházela od
Poggia a molla čtenáře následkem toho uvésti v
omul. .Rnes každ: Čech. trochu dějin znalý, ví.
že to není překlad starého spisu z 15. století, a dí
vá se na ni jako na historický román, který dobu
koncila celke" dobře karakterisuje.:

Te jest potřebí v zájmu pravdy ledacos do

roku 1846 v městě Rentlingen. Čeští evangeličtí
zhusité“, aby dokázali, jak znají Husa z »pivod
nicb český n pramenu«, hned se chopili všemi de
síti německého úžasně prolhaného podvrhu, a v le
teců 1868-09vyšel první český překlad této knížky
v evaneelických >illasech ze Siona«. Pak vydája
knížka samostatně a do roku 1900 vyšla již v pá
tém vydání, což svědčí, že šla mezi moderními
husity přímo na dračku. A žádný evangelík v Če
chách nepostavil se proti továrnímu balamucení
českého lidu, ač nesmysly v knížce uložené hlasitě
křičely "po nápravě. Německý novověký podvod
vodník jiří spisování pamíletu nedal si práci ani
s přečtením ncizákladnějších historických fakt, sou
visících s Husovým působením. Nadto tento pisatel,
který se -vydává za »očitého svědka« výslechu
Husova, sání sebe poráží ruznými protimluvy. Fak

»

podruhé Jznem XIII.. jindy správně Janem XXIII.
A tyto věvr evang. (ovšení sosvícený:) nadšenec
opisoval jako slepý. Na jednom místě dává mluviti
Husovi v Kostnici, že týž jest již 13 měsícu z vla
sti vzdálen. A předtím sám lžŽivěnapsal, že odešel
Hus z Prak“ 8. července 1414, tak že by dle toho
Hus byl žil vlastně mimo Čechy jen 12 měsícu. Ta
to sdělení si tedy netoliko odporují. ale nadto jsou
obé nesprávná.

»Očirí „svědek“ jmenuje Zikmunda přítomné
ho cisaření ale Zikmund stal se císařem teprve r.
1433. V podvrženém tom spise se praví, jak řeč
nil v Kostnici »Vídeňský arcibiskup Styrum«; leč
>Vídeňský areibiskup Styrum: už proto nemohl
vubec do Kostnice se dostaviti, poněvadž tehdy ve
Vidni ještě nebylo vubec žádného arcibiskupství,
ba ani biskupství. Teprve roku 1468 ve Vídni za
loženo biskupství, které povýšeno na arcibiskuv
ství teprve roku 1722. Lžipoggius mluví i o jed
nání jiných arcibiškupu a biskupu. kteří nikdy ne
žili a je si tedy vytvořila jen bujná fantasie novo
věkého pamíletáře. | Také ten sinělý podvodník
trousí výmysh, ták ubohé, že se jim musí zasmát
každý, komunnení historie tehdejší doby španěl
skon vesnicí. Prý jeden český pán katana, který
tiskl Husovi hlavu. na místě zavraždil »dlouhým
bodcen, jejž měl vschovaný v holínce«. (!!) Také
sčeský hrabě (1) z Chlumu< na obranu Husovu
»zamáchat nad llavou dvojsečným svým. tesá
kem.- Když »povztekli otcové« kostničtí také
Chluma zahrnovali kletbou. »v každé pěsti zable
skla se smrtící zbraň..

Pamfletář líčí ilusa jako protestanta náchyl
ného k přemrštěnému racionalismu. Nestoudně lže,
že Hus zavrhoval tajnou zpověď, že nevěřil v
+proménu hostie«. Leč již dosti. Takové tedy ne
smysi“ opisovali chutě protestanté, kteří se chlu
bili, jak spisy Husovy dobře znají.

Ačkoli katolické kruhy vícekrát na ten Švindl
poukázaly, vedli si protestanté svou dále. jako by
se bylo nechumelilo. Konečně roku 1902 sám dr.
Kalousek ve Vamberce proslovil delší přednášku,
v níž důkladně posvítil na bezcharakternost pisa
telovu. Vydal přednášku tiskem a připsal: »Že po
tolikerých pokrocícl, jež v posledních 60 letech u
činila známost doby Husovy, ten hanebný pamflet
mattl býti tolikrát tištěn, není ke cti vydavatelům
německým ani českým, neboť nelze si vysvětliti
ten zjev jinak, než buď náramnou neznalosti u
vydavateluv, anebo snahou, aby ctitelové Husovi
byli obalamucení. K tomu ke všemu začalo letos
1902, v roce prohlubování (!) oslav Husových po
Čechách vycházeti nádherně ilustrované vydání
ohyzdného podvrhu v jazyce českéni!«

Z toho nyní lze poznati, zda se má každý Čech
dívati na knížku jako na historický (!) román. Kaž
dý poctivý románopisec by takovou karikaturu
pravdy hodil do kamen. »Ratibor« praví, že byl
li kdo (těců »kdo< byly statisíce) knihou zmýlen,
»mohl býti dávno poučen . . .« Ano, mohl a měl.
Ale jak evangelíci. tak pokrokáři kypěli zlostí nad
ráznou kritikou Kalouskovou; v novinách ta bro
žura byla inserována a i v textu chválena hned ro
ku následujícího. A když na nepřetržitý, zámyslný
podvod +Obhova« poukázala, napsaly »Hlasy ze
Siona: beze všech rozpaků, že vývody Kalou
skovýmii ještě nebylu podvržení dokázáno. Tako
vou vůli po poučení tudíž projevili patentovaní,
výhradní majitelé pokroku. Pamflet ten jest asi
takovým historickým románem, jako jest histori
ckým obrazem. vymalování boje, v němž zápasí
rytíři okopírovaní z káret.

A »>Ratibor«dodatkem odvažuje se tvrditi, že
to jest horší s kanonisaci, kterou byl prohlášen
za svatého Jan z Pomuku. Prý se to stalo na zá

ikladě »levendárních zpráv, které tenkráte poklá
dány za historická fakta.. Prý má »Obnova“ o ne
správuesti té bully čtenáře poučití. Děkujeme za
upozornění, které přišlo ovšem hodně pozdě a pro
to zbytečně. © té bulle psalo již první číslo »Časo
vých Úval: před 14 lety. Bylo o ní psáno v »Ob
nově: častěji a posledně loni. Dokázáno »Obno
vou-, Že ty -legendy« jsou fakta, víděná skuteč
nými očitými svědky, kteří vzati pod přísahu, Do
kázáno také, jak dr. Herben při spisování své
knížky i při přednášce královéhradecké řídil se
misto historickou pravdou tendenční a agitační
chytrosií. Kromě toho právě roku 1910 vyšel v
našich »Časových LÚvahách« 4Otistránkový spis
dra. Frant. Reyla, který dle přání »Ratiboras 0
pravdu »klarí a omyl odmítá“ —-ovšem pokrokář
ský. Misto pozdního upozornění tudíž mělo se ra
ději čístí též něco jihého, než knížka dra. Herbena.
Takový dlouholetý švindl, jaký byl páchán Lžipog
sem, by katolíci rozhodně nesnesli.

Lev už uvažuje rozumněji. Jak dobře znají
so.. demokratičtí vudcové malou intelligenci a
slepou duvěřívost svých poddaných, to dokumen
tovali zvláště před volbami. Fanatisovali lid hesly
s sliby naprosto nespluitelnými. © Nejvíce v toni
siněru vyiíkl vždy ruzčileny dr. Soukup. Co všecko
sliboval všechněm od matky přírody! Hotový ráj!
A toho křiku proti militarismu, ačkoli právě vyni
kajízí see. demokraté ve Francii v téže době se
starali © nová větší děla, o rozmnožení vojska!
Jen kd1ž se lapily mandáty! Nyní tedy rudí maji
telé mandát mohon mnluvitibez bázně před ztrá
tou diet upřímněji bez padělaných revolučních
záchvatu. A prota dne 16. Července vídeňský do
pisovatel »Práva Lidu- napsal:

-Dnes převládá již přesvědčení. a přesvědčení
to musí byti pevně zakořeněno v lidu, že úkol par
lamentu spočíva jen v positivní tvurčí prácí a že
dle téta príce a její výsledku je třeba posuzova
ti jeho činnost: méně předloh, méně návrhu —-ale
předlohy a návrhy obsažné a proveditelné ....
V druhé řadě třeba míti stále na zřeteli, že výsled
ky parlamentní práce molou býti ponejvíce vý
sledky kompromisu. Kde křižuje se tolik ruzných
zájmu. kde naráží na sebe tolik ruzných snah, a
kde všechny tyto zájmy mají své zástupce a ob
hájce. není ani možno bez jisté střední cesty jíti
k předu..

Vida! A když podobným tónem před volbami
mlovsí kandidáti mírnějších stran, rudi demago
gové protestovali. Neuvědomělým soudruhům 0
všem se líbily pejfanatictější výkřiky.

Bílá vrána? Frumarovy »Učitelské Noviny
nazvaiv hílou vranou hlas dp. faráře Vlčka, který
v našení listě se zastal s plným přesvědčením
spravedlivých lunotných požadavku českého u
čitelstva. Vždvť piece samým pokrokářským u
číteluní není neznámo, že v katol. kruzích ozý
val se jak hromadně, tak jednotlivě souhlas se zá
sadou, aby bylo dáno vychovatelum české mlá
deže, co jim plný právem náleží. Hlásá-li církev,
že jest hoden své mzdy každý dělník, zajisté tím
méně se utuže stavěti proti oprávněné mzdě vzdě
laných nositelů kultury, jimž mezi vychovateli při
padá úkol neiduležiičjší.

Kdvž před desítiletím učitelstvo s velikým
úsilím se domáhalo toho, aby jeho platy byly sne
sitelně upraveny, kněží sami nelenili s podporou
té žádosti. Vždyť ostatně věděli, že se jedná též
o zvýšení plati našim dobrým našincum, kteří po
sud mezi učitelstvem nevymizeli. A kněz sám nej
lépe věděl. jakou námahou jest učíti úspěšně malé
děti. Později prelát dr. [Burian přece dokazoval ta
ké upřímnou snahu nomoci tam, kde se vírbec da
lo. Za řádění Wolfiánu na sněmu zemském ovšem
nemohl a přece za nedělnost sněmu českého od
nášel prudké výtky. Ostatně otázka učitelských
platu jest v těsném spojení s platy katechetu. Proč
by tedy katolíci měli protestem proti úpravě uči
telskécih platu poškozovati hmotně lidi sobě nej
bližší?

Katolický list, který bez dlouhého rozmyslu
psal proti 4Oproc. přirážkám, chtěl však hlavně
poukázati na chytrost agrárníku, kteří dovedou sli
bovati každému nory doly, kdo jim ve volbách po
může. Jak ty sliby agrární jsou vtělovány ve sku
tek, o tom má rrnaho smutných zkušeností již u
čitelstvo samo. [ nejpokrokovější učitel musil se
znati. že při posledních zemských volbách slibo
vali agrárníci na několik stran věci za stávajících
okolností zcela nesplnitelné.

A nyní po všech růžových nadějích ta nečin
nost zemského sněmu! Tou trpí velice netoliko u
čitelstvo pokrokové, ale sta učitelů a učitelek,
hlásícíců se k nám!

Neonmlouváme chybu, která se v listě stala;
pouze připomínáme, že výstřelek ten jest lehce
vysvětlitelný. Vždyt pokrokoví učitelé (a těch
jest většina) zcela jasně prohlašují, že chtějí vy
loučiti ze školy knéze i s náboženstvím. Tu jest
vyhlášen boj nikoli proti pouhému zvýšení platů,
ale boj takový, který nese ráz vyhlazovací. Pa
trno, že tlak tolik přílišný vyvolává protitlak ka
tolictva zcela přirozeně. A tak také může lehce do
jíti k nějakému vystřednějšímu protestu.

Budiž však jakkoliv, výslovně prohlašujeme,
že každý má obdržeti spravedlivou mzdu za vy
konanou záslužnou práci, ať se již hlásí do které

hokoliv tábora. Cínmtvíce bude věnováno na kul
turní potřeby, jn bude míti země větší čest před
cizinou.

Politický přehled.
Zasedání druhého lidového parlamentu zahájeno 17.

tt. bez jakéhokoliv vzrušení. Ministři s bar. Gaut
scherí přišli do sněmovny skoro nepozorovaně, nikdo
jich nevítal. Nově zvolení poslanci byli přítomní téměř
všickní; sov. demokraté byli ozdobení rudými karafiáty,
čestí radikálové červenobílými a němečtí radikálové
chrpami. Na výzvu bar. Gautsche ujal se předsednictví
dle stáří dr. Viktor bar. Fuchs. Po jeho prostinké řečí,
kteroa především vyzýval k prácí a miru a po tklivé
vzpomínce na stařického mocnáře slibem poslanců byla
první schůze sněmovny skončena.

"Česká« homedie ve sněmovně. Když předseda dle
stáří dr. Fuchs počal mluvit o císaři, vyšli ze zasedací
sine čeští radikélové, národní sociálové, státoprávníci
a Čeští 500. demokraté. Při skládání však poslaneckého
sliba titíž čeští lidé, kteře prchali ze sněmovny, aby ne
museli slyšet provolávat | slávu- císaři, slibovali témuž
císaři — věrnost a poslusnost.

České sufražetky, V I. den zasedání sněmovny do
stavila se o sněmovny deputace pokrokových- žen se
známém nčitelkcu Dlainínkovou v čele, aby upozornila,
že ženy chtějí míti táž politická práva jako muži. Z
kavalírské galaninosti vučí dámám přijal deputaci i bar.
Gautsch. ač edřekl přijímatí všechny jiné deputace. Vy
slechl přání snizažetek 4 prollasil, že prozatím nemůže
pre žen: nie udělati. ježto má dosti co dělat s mužským
parla.ienten.

Vyjednávání bar. Gautsche s jednotlivými stranami
mělo cístě rakouský výsledek. Žádná strana neohlásila
oposici a Žádná neřekla, že je oposiční. Všecko a všich
ni chtějí dělat jen poliuku volné ruky, což jest nejpoho
dlnější.

Trůnní řeč IN. července byla tentokrát tím zajíma
vější osobností stařičkého mocnáře, který přes obtíže
stáří jasným blasení uvedl tu pracovní program nového
parlament:. Císař poukázal především na vývoj vojen
ské moci, klade duraz na projednávání bankovní před
lohy a činí zinínku o potřebě reformy berní, aby mohly
býti provedeny různé reformy kulturní, sociální, ho
spodářské, sanace rakouských financí atd. Vláda podá
také návrit k řešení otázky soc. pojištění, v trůnní řeči
jest včnován zvláštní odstaven vodním cestám, cenným
jest odstavec, zdůrazňující nabožensko-mravní výchovu
ve škole a ziejmě proti volné skole- čelící. Císař dotkl
se také poměrů v Cechach a naznačil, že poměry ty vy
žadují úpravy vzájemným dorozuměním ser. O zahrani
ční politice trůnní řeč wluví málo. Při trůnní řeči bylo
přítonmo 15 arcivévodu; nápadným bylo, že scházel ar
civévoda František Ferdinand.

Jednarný český klub. klub neodvislých poslanců
(sedmička Mararykovat 4 posl. Prásek byli přijati da
Jednotného českého klubu, s drem. Zahradníkem se vy
fedaává, Pazoruhodným, ovšen: nepotěsitelným zjevem
jest, že klnl agrární navrhl Jednotnému klubu za místo
předseda sačrovny pes. Žďárského, který. jest v po
shuecké sněmovně nováčkem.© Původním kandiditem
byl posl. Důrrich, který však odstaven proto. že jest
přítelem Práškovým, kdežto Žďárský rozhodným od
purcení.

Nový chorvaieko-sloviuský klub utvořil se za před
sednictví dra. Šusteršiče a Čítá 29 členů.

Paláci v parlamentě. | Předsedou Polského. kola
zvolen dr. ryt. Biliňskí, předsedou klubu konservativ
nišo zvolen dr. ryt. Korytovski, předsedou Všepoláků
dr. Glembiňski a předsedou demokratů dr. German.

Sdružení německých poslanců křesť. sec. zvolilo
předsedou dr. Ebenhacha. Proti zprávám, že mezi prin
cem Liechtensteinem a dr. Weiskirchnerem panují roz
pory, prohlašuje princ Liechtenstein, že mezi oběma jest
úplná shoda ve příčině reorganisace strany, a že nikte
rak nezamýšli z veřejného života ustoupití.

V uherské suěmovně Košutovcí a Justhovci při pro
jednávíní branných předloh sáhli k technické obstrukci
a překazili tak již počátek debaty. Vláda prohlašuje se
bevědoně, že zachová klid i kdyby obstrukce trvala
třeba 10 měsíců.

Povstání v Albanil. Stav v jižní Albanii jest stále
povážlivý, celé kraje jsou vc znamení povstání. Přes
všecko psaní e dobrovolném podrobení Albánců na r0z«
kaz tureckého ministra vádky povoláno více ročníků dě
lostřeleckých záložníků do zbraně, čímž jest jisto, že
Turci satí úepočítají na dohodu s Albánci a smírné vy
rovnání sporu. Rakousko v dohodě < Italii učiní prý
všechna opatření pro ochranu plavby a podob., kdyby
se poměry na albánském pobřeží přiostřily.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Orgaulsace katolické v Hradci! Králové spolu s tělo
cvlčným odborem »Orla« pořádají v neděli dne 30. čer
vence 1911 v zahradě pana Špryngara na Slezském
Předměstí velkou zahradní slavnost. Hudbu obstará ka
pela černilovská, O zábavu, která pobaví každého, bude
všestranně postaráno. Začátek o 2. hod. odpol. Vstupné
30. haléřů. Koulení o cenné výhry. Buffet laskavostí
dar: spolku paní a dívek, tanec, solové výstupy, tomi



bola, lovení na suchu atd, Dárky do buffetu přijímají se
v Adalbertinu do 12. hod. dopoledne v č. 2. — Za ne
příznivého počasí odbývá se zábava v Adalbertinu a
koncert spojený se zábavou o týden později na Slez
ském Předměstí. .

Pouchov. Dne 16. t. m. měly katolické organisace
Pouchovské 4 královéhradecké (hlavně Sdružení křesť.
soc. mládeže) společnou slavnost, jejíž průběh byl nad
očekávání příznivý. Zapocala dopoledne o 10. hodině
slavnostním kázáním vldp. vík. sekretáře Filipa J. Ko
nečného, jenž převzal laskavě promluvu za náhle ochu
ravělého vldp. 12. J. Rybáka T. J. Kázání případně do
týkalo se nasich milých hostí z »Mariánské družiny mu- 
žů a jinochů. 7 Hradce Králové, kteří po slavnostním
společném přijímání v Hradci Králové zavítali k nám
na velké službv Boží. Fyto provázeny krásným zpěvem
sborovým vybraných zpěváků za řízení našeho pana
řídícího a regenschoriho pana Jos. Pochyby a zakončeny
mohůinou, pěknou hymnou Družiny Mariánské«. — Od
poledne no zpívaných litaniích a slavném požehnání o
půl 5. hodině byl koncert hudby kuklenské za vedení
pana kapelníka Jj. Česenka v zahradě hostince p. Jos.
Česáku. jehož zahrada odnesením plotu od zahrady pp.
Fr. Picky a Ant. Konečného, kteří nám volný vstup do
svá zahrady dovolili, skYlala nám krásnou a prostran
nou místnost. Jak Pant hostinskému, tak i jeho pánům
sousedun vzdávamě timto za vzácnou jejich ochotu u
přímný dík. Zahrady ově v brzku byly naplněny. Přišli
z blízka i z daleka, nejen ze všech obcí kollatury pou
chovské (zvláště ze Slatiny, Rusku, Piletic, Slezského
Předměstí). nýbrž i z Velké a Malé Skalice, Čibuze, Ou
jezda, Lochenie, Plačic, Malšovic atd. Obzvláště hojně
zúčastnil se Hradec Králové. Všecky srdečně uvítal mi
lovaný náš správce. Na to rozproudila se zábava. Kon
certní číslu střídala se se sborovým zpěvem skupin
mládeze slatinské, rusecké, piletické a zvláště pouchov
ské se zdařilým deklamacemi, kuplety, solovými vý
stupy. Buffet. kavárna, tombola, pošta, soudní síň, vá
ha. vše těšilu se veliké pozornosti. Za to nejvíce děko
vati je obětavým našim členkám z Ruseku, Slatiny, Pi
letic a z Pouchova. Rodiče někteří dítky své vystrojili
k naší slavnosti do národních krojů. Budiž jim všem
za to vřelé: Zaplať Pán Bůh! Velikými též díky zavázá
ní jsme spolkům z Hradce Králové, především králové
hradeckému +Orlu-. který v kroji přišel a uvítán byl
»Pochodem »Orlav. dvojhlasně zazpívaným od skupin
mládeže pouchovské, siatinské, rusecké a piletické za
doprovodu hudby. »Orlové« královéhradečtí svými sluš
nými, výboruě provedenými kuplety a jinými přednesy
přispěli k zábavě všech. Zvláštními díky povinní jsme
panu starostovi »Orlas a redaktorovi Jos. Polákovi, p.
Smiřickému, p. Svatákovi. Mimo »Orla« královéhrade
ckého milou nám byla návštěva účastníků řečnického
kursu z Hradce Králové: dále i přítomnost hasičů ze
Slatiny se svým panem velitelem J. Hynkem, z Velké
Skalice a odjinud, Ku konci slavnosti děkovaly členky
mládeže sl. M. Voláková a M. Špeldová panu faráťi F.
J. Konečnému za vše, co nám milého slavností touto
připravil, Vsdp. bisk. sekretář od slečen a členek přijal
kytici a případně k nim i k hostům-nečlenům promluvil.
Že hojná byla účast na slavnosti naší, dokazuje čistý
zisk, který přes všecky výdaje činí 150 K. Zisk tento
věnován bude na zřízení spolkového praporu. Slavnost
skončila věnečken., při kterém zapěny písně národní,
české a moravské. Těšíme se na podobné slavnosti na
Slezském Předměstí, ve Slatině a Rusku. Zdař Bůh!

Slatina u Hradce Králové, Zdejší sbor hasičů a ha
siček spolu s organisací křesť. sociální pořádají 23. Čer
vence místní slavnost. ku které své příznivce přátelsky
zvou.

Veliká manitestace mládeže v Chotěboři. Kdo viděl
davy mládeže, která dne 16. července u nás měla svůj
sjezť a tábor, musil se zasmáti oněm městským a ven
kovským našim odpůrcům, kteří po propadnutí Adám
kově tolik se rozjásali. Ostatně radost těchto našich od
půrců byla a jest velmi ubohá, přihlížíme-li k volbě sa
mé. V prvé volbě měl Adámek hlasů nejvíce a v druhé
volbě přes všechny zoufalé námahy byl by prošel, kdy
by mu nebyli zničili 180 lístků. Hlasů scházelo mu do
vitězství 80. Konečně po volbě mnozí vlažní prohlédli,
že nejde o žáné zájmy zemědělské, nýbrž o protikatol.
fanatism těch pánů. kteří agrárníky pro volbu socialisty
štvali. Rozvážní agrárníci pociťují již výčitky svědomí,
jak bylo již pozorovat: z rozhovorů zde v hostincích, a
přímo někteří se vyjádřili, že svým hlasováním nepo
sloužili ani sobě, ani straně. Veliký okresní sjezd naší
mládeže 'bvl jen přirozenou odpovědí na protikatolický
vztek, který se ve volbách projevil. Můžeme říci, že
všichni pokrokářští a volnomyšlenkářští Žživlové byli
přímo ohromeni, když odpoledne dne 16. července veli
kolepý průved naší mládeže městem se rozvinul a bral
se dolů -Na sklepy«. Skupina lidí na náměstí byla při
chystána dělati kočičinu a jednotlivci počali již hvízda
ti. Ale když 7 horní ulice začala ohromná řeka mládeže
vplývati na náměstí, smích se ztišil a hvízdání zamrzlo. |
Bylo viděti jen užaslé obličeje divákův a bolestnou ky
selost u odpůrců, kteří naprosto oněměli. Bylo slyšeti '
četné otázky: Pro Boha, kde se jich tolik vzalo? Aby

chom mluvili pravdu, sami jsme užasli nad množstvím |
mládeže, která říkala. že přišla odpověděti na volbu. ;
Ano, kde se jich tolik vzalo? Ta otázka naznačuje po
volební náladu v našem okrese. Někteří čltali v prů
vodu tři tisíce účastníků, jiní čítali více. Budiž jak bu
diž, ale jisto jest, že mnozí z rozsáhlé zahrady »Na skle
pích« po průvoau odcházeli, protože tam nebylo hnutf, |
Dopoledne byl »Na sklepích« tábor, na němž řečnila
slečna Jakubcová, která v nadšení uvedla zejména dív- »
ky. a po ní mluvil redaktor Myslivec, který elektrisoval

mladé a dospělé. Statečná mládeži naše, ku předu 4 ni
kdy zpět!

Velim. Dne 2. července konala se v osadě našl vzá
cná a pro život katolický velice významná slavnost.
Katolicko-vzdělávací jednota a Sdružení katolické mlá
deže ve Velimi oslavovaly posvěcení svého spolkové
ho praporu. Již v předvečer slavnosti, v sobotu, veške
ré domy katolické byly okrášleny prapory národních
barev a střelba z hmoždířů ohlašovala počátek slavnosti.
Večer sehrán divadelní kus »Lucerna« od Jiráska s
proslovem předsedy mládeže. Sehrán byl naší čilou

vše očekávání stkvěle. Zástupci katolických okolních

na, Ovčár a ze Sedlce dostavili se, by bratrskou slav
nost naši přítomností svou poctili. Průvod do chrámu
Páně byl imposantní. Nepřehledné zástupy lidstva ubí
raly se ve vzorném pořádku za zvuků hudby; před no
vým spolkovým praporem, neseným řadou družiček a
obkloneným špalirem hasičů velimských a vítězovských,
kráčela matka a kmotra praporu pí. Anna Baštová a pí.
Růžena Šetinová, před nimiž šel Jeho Milost Josef Zá
vodní, probošt z Poděbrad a vsdp. kanovník dr. Frant.
Šulc z Hradce Králové s domácím farářem Václ. Šťast
ným. Kázání a svěcení praporu pro nával lidstva, jež
by byl kostel velimský neobsáhl, konáno bylo na hřbi
tově. V překrásné řeči a nadšenými slovy vylíčil zná
mý kazatel a miláček diecése vsdp. kanovník dr. Frant.
Šulc, proč katolíci zřizují prapory: Bohu k oslavě, k
útěše lidí hodných, k povzbuzení lhostejných a k ma
nifestaci před zlými. Nato následovalo svěcení praporu,
jež vykonal J. M. pan probošt Závodní, který též krát
kými slovy povzbudil spolek k stálé činnosti na poli
křesťanském. Slavnou mši svatou dopolední oslavy skon
čeny. Při společném obědě a odpoledním koncertu ve
spolkových místnostech rozproudila se srdečná, milá a
v pravdě bratrská zábava, při které domácí farář dp.
Václav Šťastný nadšenými slovy jménem sdružení katol.
mládeže přednesl blahopřání panu kanovníku dru. Fr.
Šulcovi k jeho GOtiletým narozeninám. Za jásotu a pro
volávání slávy vystoupil opět na řečniště neúnavný
organisátor mládeže vsdp. dr. Frant. Šulc a delší řečí
nabádal křesťanskou omladinu k životu zbožnému a po

čestnému. Nemenší oslavu připravila organisace ve
limská horlivému krajskému důvěrníku kolínskému
vidp. dru. Hrachovskému, jenž ohnivými slovy vybízel
posluchače své k organisační činnosti. Dejž Bůh, by ta
to krásná slavnost přinesla pro praktický život katolí
ků velimských hojný užitek!

Němčí u Brandýsa n. Orl. Dne 16. t. m. měli jsme tu
zdařilou schůzi mládeže. V četném počtu dostavili se ji
noši, dívky i dospělí, domácí i cízí. Poučnou přednášku
o penězích vykonal pan učitel Poltr. Vylíčil převod pe
něz i jich vztah po stránce hmotné i mravní. Panu před
nášejícímu vzdán srdečný dík. Po zapění písně »Svatý
Václave: promlouval dp. Hnátek ze Skorenic o tom,
jaký v důsledcích byl rozdíl mezi působením sv. Vá
clava a Husovým. Slova jeho přijata s velikým povdě
kem. Pak ještě pronesena řeč o českých stranách na
venkově, načež přednesla zdařilou deklamaci slč. Plo
cková. Zkrátka průběh naší manifestace byl velice zda
tilý. Bůh žehnej práci další!

Program sjezdu katolického studentstva v Olomou“=
el 12. až 15. srpna 1917. Dne 12. srpna večer: Informač
ní schůzka v katol. domě. Dne 13. srpna: Manifestační
průvod o 1 hod. odpol. Dne 14. srpna dopol.: Společné
bohoslužby a prohlídka města. Odpol. o 2. hodině: Sekce
studentská. Program: Zahájení sjezdu. Volba předsední
ctva. PhC. Jan Bartoš: Otázka slovanská. Přednášky:
PhC. Jan Štěpánek: Kulturní práce studentstva katol.
JUC. Vojt. Vičánek: Sociální práce studentská. PhC. Fr.
Trčka: Naše požadavky. Po každé přednášce debata a
vyřizování pozdravů. — Dne 15. srpna večer o půl 9.
hod. Studentský večírek v Katolickém 'domě. Téhož
dne pcuť na sv. Kcpečku. Dne 16. srpna: Výlet na Ma
cochu, Velehrad a Luhačovice. — Veškeré informace
buďtež adresovány na »Českou Ligu Akad.«. Praha-ll.
Voršilská ul. č. 1.

Zprávy
místní a z kraje.

Dva koncertv pěveckého sdružení pražských učite
1ů v Hradci králové uskutečněny. V září 1911 podniká
toto vysoce stojící sdružení 50 pěvců tournée po seve
rovýchodních Čechách, by ukázalo svoji zdatnost a vy
spělost. Dne 10. září 1911 v odpoledním a večerním kon
certu v městském divadle Klicperově představí se hud
bymilovné veřejnosti. Sdružení pražských učitelů před
chází již řada velice lichotivých a pochvalných kritik,
najmě z vystoupení jich na pražských prknech. Pražští
učitelé jsou cennou jednotkou, důkazem toho jest celá
řada sborů jim věnovaných od předních českých skla
datelů, jako: Foerstra, Nováka, Hoffmeistra, Macana,
Spilky a ijných. Programy obou koncertů nadmíru pe
stré a cenné, budou pravým požitkem místních i okol
ních posluchačů.

Živnostenská banka, největší náš peněžní ústav, za
ložila v Hradci Králové novou filiálku, která v těchto
dnech zahájila svoji činnost. Hospodářský náš život zí
skává tím novou niocnou oporu finanční, která jednak
poskytuje možnost bezpečného uložení kapitálu, na dru
hé straně pak poskylovati bude úvěry, potřebné ku
zdravému rozmachu probuzené naší podnikavosti.

Potrestaný utrhač. V sobotu dne 15. t. m. byl kraj
ským zdejším odvolacím „soudem odsouzen Jaroslav

T

Peřina, redaktor pokrokového »Ratibora<, k dvonden
nímu vězení jedním postem zostřenému a k nahražení
všech soudních útrat i právního zastupování za nadáv
ky, jichž užil pťi reprodukci Macharových feuilletonů v
»Ratiboru« proti panu dru. Reylovi. Žalobce zastupoval
úspěsně pan JUDr. Petr, jenž bystrým právnickým roz
kladem dokázal toho, Že i tiskem spáchané nadávky
byly projednány před odvolacím soudem a ne před po
rotou, jak okresní soud I. instance a obhájce žalovaného
navrhovali. Potrestaný redaktor snad přece jednou u
zná, že ani »pokrokovým« lidem není dovoleno surově
nadávati. — Jako zvláštnost poznamenáváme, že v
týž den byl také veřejně odsouzen »Národními Listy
pachatel uličnických feuilletonů Machar ve stati nade
psané »Do blázince či do polepšovny«. Nebudeme repro
dukovati přiléhavou kritiku Macharových duševních
projevů, ale s úžasem pozorujeme děsnou popravu člo
věka, který ješté před třemi roky byl zpít tak slavo
mament, že si troufal vyvrátiti křesťanství v Čechách.
Oba soudy jsou kulturním dokladem mravní schátralo
sti »pokrokové« strany v Čechách.

Obecní zastavárna. Za příčinou čištění místností v
obecní zastavárně královéhradecké v úterý, ve středu a
ve čtvrtek dne 25., 26. a 27. července 1911 se vůbec ne
úřaduje.

»Hudebnímu a pěveckému spolku« v Hradci Králové.
Výbor -Místního odboru Ústřední Matice Školské pro
Stěžery a okolí« koná toliko milou povinnost, vzdává-li
Vám tímto srdečný dík za opravdu vzácnou ochotu a
laskavost, se kterou vážený spolek Váš tak nezištně
a obětavě přispěl ku zdaru matičního večírku 9. čer
vence. Naše díky v prvé řadě patří váženému jednateli
Vášemu p. JUDru. R. Svobodovi, který vlastně všechno
uspořácání milého nám výletu Vašeho tak obětavě ob
staral, měrou nemenší však i spanilomyslným sleč
nám Cvachovým. ct. panu řediteli Cvachovi, panu sbor
mistru Wiinschovi a všem oněm pánům, kteří spoluúčin
kováním v hudební části programu k díkům si nás za
vázali. — S projevem zvláštní úcty za »Místní odbor
Ústř. Mate Školské pro Stěžery a okolí«: B. Kozáko

vá, t. č. předsedkyně.

Vysoce důstojnému Pánu, panu

Ferdinandu Hanouskovi,
čest. konsist. radovi, bisk. notáři, děkanu a zakládají

címu členu Kato!. Jednoty v Třebechovicích.

Let padesát již přeletělo věkem ...
Let padesát! a trní víc než květů
tu vzešlo! Málo radostí a více vzdechů ....
Let padesát, kdy velekněz své ruce
na blavu vložil kněze mladistvého,
b+ vedl lid i vc slasti i muce
a cestu ukazoval žití nadhvězdného.
Kněz riladý, plný ohně, víry, lásky

. šel lidstvo pojit v pevné s Bohem svazky
a nezalek' ho Eřích ni světa zloba;
ač často kles, přec v boj se dával znova.
Kmet stařičký teď zírá v dávná léta

a nit se vzpomínek mu hlavou vine...
kdy máť jej předešlo již v kraje jiné,
smrt otce vyrvala mu odtud kletá;
jak Otcové jej vedli Piaristé,
mu ideály vštěpovali čisté...
Vše vine se to nyní jeho myslí.
Teď sebe vidí v městě Litomyšli
a vltá jej zas město Eliščino,
kde duch i srdce v zápolení něžném
se s Bohem spojovaly v svazku pevném,
a v oběť věčnou Bohu dával sebe.
Ač pastýřem se slává v cizím kraji,
přec duší svěřených před vlky hájí;
ač nápojem mu často slzy byly,
tam před oltářem nové čerpal síly.
Vše prchlo to, jak stín, jenž mizí kolem,
jak sen, jenž na čas zajal mysl krátce...
Teď srdce k nebi zdvihá, ruce spíná,
a srdce radostí a blahem se mu svírá,
dik Bohu vzdává, mocné Boží Matce;
a v prsou je tak nřejivě a sladce!
Ó, žijte dlouho Bohu, cirkvi, vlasti,
a třebas potkají Vás mnohé žití strasti,
přec v pevné žije víře, naději a lásce!

Katolická Jednota v Třebechovicích.

Jubileum. Dne 25. července t. r. slaviti bude, dá-li
Pán Bůl. 50leté jubileum svého kněžství vdp. Ferdinand
Hanousek, konsistorní rada ad honores, biskupský
notář, assesor církevního soudu a děkan v Třebechovi
cích, soukromou pobožností v milostném chrámu Páně
Rodičky Boží ve Staré Boleslavi, kamž jubilanta dopro
vázeti bude jeho kmatřenec, vsdp. František Kerner,
sídelní kanovník a kancléř biskupské konsistoře v Hrad
ci Králové, který slaví zároveň své 40leté kněžství.

Třebechovice. Již skorem půl roku leží v troskách
větrem rozbořený ohradní plot kolem městského hřbito
va na památném Orebě v délce asi 50 m a místy hrozí
sesutím, ale dosud ploi není spraven, ba ani o nejpri
mitivnější ohražení není postaráno, jak bylo určeno, a
to jak z ohledů zdravotních, bezpečnostních (jak do
svědčujc nedávné vloupání do hřbitovního kostela), tak
konečně a to hlavně z piety k těm, kdož na hřbitově
odpočívati mají spánek »klidný« a ne rušený nočními
čtyř- i dvounohými tuláky. Proto dovolují si majitelé
hrobů a hrobek, za něž drahé peníze zaplatiti museli,
skromný dotaz, kdy přikročeno bude již k opravě o
hradního plotu, zda ještě letos? Či snad to počká, až do
staven bude kanál na splašky z továrny Kauders 5
Frankl, ústící dn středu města? A konečně ví o tom i



dozorlí zdravotní orgány, jaký nešvar panuje na zdej
ším hřbitově pod správou městských zřízenců? A což
okrašlovací spolek nemohl by v tom ohledu také trochu
pozornosti věnovali ozdobě místa odpočinku svých mi
lých zesnulých lorlivých spolučlenů?

Obecní úřad v Krňovicích pořádá dne 23. července
v hostinci p. J. Černého o 2. hod. odpol. veřejnou před
náška včelařskou, v níž pojedná K. Pazourek, říd. uč.
a odbor. uč. včelařství z Čestic: I. Proč máme včelařiti.
fl. O pracích včelaře pc snůšce medné a po rojení včel.
Vstup volný! Přátelé včelařství jsou vítání.
Starosla.

Libštát. V neděli dne 9. a 16. t. m. uspořádali ka
toličtí studenti slavnostní akademie, které měly užitek
jak dusevní, tak hmotný velmi pěkný. V obou dnech byl
tax velký nával obecenstva, zejména poprve, že se
musilo obecenstvo vraceti. Při akademii účinkovali kan
didáti paedarogia, nastávající katoličtí učitelé. — Veli
kou zásluhu o krásný průběh akademie má sl. Katolická
Jednota, která s nevšední laskavostí a obětavostí přišla
vstříc katolickému dorostu učitelskému. Zejména vldp.
bisk. notář a farář Frant. X. Dohnálek postaral se svě
domiič o naše české studenty. Přes 40 studentů spalo
bezplatně u jednotlivých členů. Katol. Jednota postavi
la s velkými obětmi svůj spolkový dům s velkým sálem.
Kandidáti a Libsrátští neradi se loučili. Zejména vzpo
mínati budou studenti na vldp. Dohnálka, který jemnou
a milou povahou zapsán jest do srdcí všech hluboko.
Vidp. i celé slavné Katolické Jednotě volají budoucí
katoličtí učitelé: Zdař Bůh!

Ledeč. Dne 13. t. m. konala se v Ledči n. S. vika
riátní konference, kteréž zúčastnilo se 13 kněží z celé
ho vikariátu. Když byl program vyčerpán, nastal do
jemný okamžik. Dp. K. Vimr, farář čestinský, přítom
nému zasloužilému vikáři ledečskému vldp. Frant. Cha
loupkovi, jenž slaví 25. července padesátileté kněžské
jubileuin, odevzdal dekret, jímž jmenován jest od nejdp.
biskupa skutečným konsistorním radou a assesorem.
Zároveň tlumočil mu mluvčí jménem konsistoře srdeč
né blahopřání « vřelými slovy projevil radost, již poci
ťuje duchovenstvo traktu vikariátu ledečského z vy
znamenání svého milovaného vikáře.

Agrárníci na Čáslavsku. Když jsem četl Vaši zprá
vu o našich agrárnících, všecko jsem musil potvrditi
dle vlastní zkušenosti. Při tom jsem si vzpomněl, jak a
grárníci dospívají rychle v muže nejosvícenější, jakmile
pod zelený prapor vkročí. Když jsem se dověděl, že má
dr. Hnidek v Litošicích 31. května schůzi, dostavil jsem
se tam. Dyl jsen: účasten volebního ruchu na různých
místech, ale cc jsem seznal v Litošicích, to jsem neviděl
nikde. Velice tvrdí evangelíci necítili se nadšením pro
toho katolického kněze, Ani neměl řeč velikou, byl prý
vysílen. Kdyby nebvl mluvil nic, pro evangelíky vše
jedno. Stačilo jin, že dr. Hnídek »potírá klerikalismus«
a již pro:c musil býti nejvzácnější perlou. Jeden našinec
mu řekl, jak může jako kněz kandidovati na program,
kam nebyiL dosud nic zaneseno o náboženství. Proslovil
výtky i jiné. Ale tu jsme se podivilí, jak chatrným jest
debatérem ta chlouba zdejšího agrárnictva! Odbyl věc
né výtky ukazováním na chyby katolických kněží, ze
jména faráře Holého. Hnídek jest také kněz a ovšem

ten nemá ani nejmenší chybičky! A jakým jest utuže
ným agrárníkem, to bylo viděti dle toho, že věděl o Ho
lém jen to, co bylo v agrárním tisku. Podivný
to má zájem o čest svého stavu, když neví,
že byl. farář | Holý. úplně — očištěn, a že
děvče, které jej nařklo, samo bylo odsouzeno do vězení
pro křivé svědectví. A ti mladíci, kteří dra. Hnídka
do Litošis přivedli. teprve vynikali velikou učeností! Je
den v debatě našinci řekl, že by to bylo u nás lepší, kdy
by to bylo v Čechách v příčině církve a státu jako ve
Francii. Odkud se to jenom dověděl? Kdyby dr. Hnídek
řekl pravdu do očí evangelíkům a židům o jejich jedná
ní, hneď by měl u těch osvícenců po popularitě. K ním
se chová s největší opatrností, jako by neviděl, jak
zvláště při zemských volbách se spolčovali se soc.
demokraty. Ale teď najednou nazývá soc. demokratický
mi kněze naše. Miluje zkrátka zvláštní důslednost.

Dvůr Králové nad Labem. Zápis žáků do zdejší c.
k. odborné školy tkalcovské konati se bude ve dnech
od 13. do 15. září v budově školní vždy od 8 do li
hodin dopoledne,

Různé zprávy.
Promoce. Maric Nábělková, dcera školního rady p.

dra. Fr. Nábělka v Kroměříži, byla prohlášena doktorem
filosofie dne 11. července ve velké dvoraně c. k. uni
versity ve Vídni.

Židovská řeč. Haličtí židé stěžovali si u říšského
soudu, poněvadž byli pokutováni, že do sčítacích archů
napsali do rubriky -obcovací řeč«: židovská. Říšský
soud však stížnost zamítl, poněvadž č. XIX. z. z. st. za
ručené právo porušeno nebylo. Říšský soud poukázal
na výnos ministerský z 20. prosince 1910, kterým byl
pojem obcovací řeči definován a počet obcovacích řečí
stanoven. »Židovská« řeč ovšem v něm uvedena nebyla,
a proio pokutování těch, kdož udali židovskou obcova
cí řeč, je odůvodněno. Meritorně pak říšský soud pro
hlásil, že židovská feč je jen lokální dialekt, nikoli řeč
v technickém smyslu. Neboť židovsky židé v říši ne
mluví, ba v Haliči samé jen někde se ji užívá. Otázku,
jsou-li židé národem, říšský soud nezodpověděl.

Němcl o češtinu zajimaji se v poslední době nápad
ně. »Prager Tagblati« » léto otázce píše: V této zále
žitosti národně i hospodářsky vysoce důležité Němci v

»Sudetských zemích« valně nepokročili. Na moravských
reálkách dospělo se již před 10 lety k názoru, že zna
lost druhého jazyka zemského tvoří podstatnou součást
soutěže. národními odpůrci ve všech oborech, ba mini
sterstvo rozšířilo roku 195 obligátní vyučování češtině
také na moravská gytanasia, ačkoli se nedostávalo u
čitelských sil německých pro tento obor. Nyní jest i do
sti německých studujících v oboru němčiny-češtiny, po
čet zkoušených kandidátu stoupá rok od roku jak na
universitě pražské tak i viueňské, tak že stačí, aby
celé Čechy, Morava a Slezsko byly opatřeny německý
mi silami učitelskými. Zaznamcnáváme pro informaci.

Všelicos. Svaz chorv. professorů usnesl se na valné
kromadě podati vládě žádost za povolení nepovinného
vyučování češtině 4 rustině na chorvatských středních
skolách. -- V Guni v Charvatsku zvolen obecním staro
stou farář J. Krbovac. — Agrárním poslancům Udržalo
vi, Svehlovi, Zázvorkoví a Dvořákovi udělena koncesse
ku žřízení : Agráiní bánky+« se sídlem v Praze s kapi
tálem 2,(000.000 K. — Mlilion korun odkázal císaf. Aka
demii věd vc Vídni 77letý bývalý docent brněnské tech
niky dr. F. Čermák. —Dluh města Londýna obnáší
111.043.083 liber sterlinků, (o jest přibližně asi 2 miliar
dy, a 443 tisíce korun. — Bývalý předseda poslanecké
sněmovuv dr. Pattai jmenován tajným radou. — Říš
ské ministerstvo vojenství za účelem povznesení zá
jmu o brannau moc a za účelem rozšíření vědomostí vo
jenských iezi mládeži školní dovolilo, aby žáci škol
středních zúčastnili se jako diváci korporativně vedení
jsauce členy sboru učitelského jednotlivých zajímavých
cvičení vojenských a aby mohli prohlédnouti si některé
ústavy vojenské. -- V uherském městě Kečkemetu ze
mětřesením způsobeny nrozné škody. Z 10.000 domě v
městě jest poškozeno 7600. — Vůdce Němců v Čechách
dr. Eppinger, přísedící zem. výboru, zemřel náhle v Sol
nchradě. Němci utrpěli úmrtím jeho velkou, skoro ne
nahradiielnou ztrátu. -—Posl. dr. Isidor Zahradník slo
žil své členství v státní železniční radě. — V Astrachán
ském kraji vypukl plicní mor. — Majitelka jednoho ho
telu v pověstném hráčském Monte Carlu, společnost, kte
rá má kapitálu 1,300.000 K, má roku 1910 čistého zisku
1,541.84) K. Zvýšila dividendu z 80 na 100 K na akcii
nominální hodnoty 100 K. — Dle právě vydaných zpráv
daroval papež kralům na Sicili a Kalabrii před půl
třetín rokem zamětřesením postiženým 3,760.000, cel
kem z Vatikánu zasláno na týž účel 8mil. lir. — Po
štovní spořitelna pro Bosnu a Hercegovinu I7. t. m. za
počala svou působnost. Nový ústav nebude řízen pou
ze úředníky, nýbrž bude ředitelstvu po boku státi ja
kási správní rada, zemskou vládou z občanstva jmeno
vaná. — Japonský polní maršálek hr. Nogi, vítěz port
arturský, dlel návštěvou ve Vídni, odkud si prohlížel
vojenské ústavy a různá zařízení vojenská v Rakousku.
— Ohmatávání doutníků při koupi v trafikách jest zaká
záno. — Císaf německý Vilém ve své cihelně v Cadi
nen jednoho dre pracoval po několik hodin, obsluhoval
stroj na hnětení hlíny a konečně vlastnoručně urobil
několik cihel. A obecný Bund německých cihlářů jme
noval zato císaře Viléma čestným členem, poznamenav
ho v diplomu »čestným cihlářem«. — V minulých dnech
konal se v Bělehradě desátý sjezd slovanských novi

ském cvičení zeměbrany na železniční trati Přerov-Hra
nice vlaky zachyceno a těžce zraněno bylo 5 mužů.
Neštěstí zaviněno hlavně tím, že vojáci, kteří po dvě
noci nespali, byli úplně znaveni a nedostalo se jim do
statečných instrukcí.
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Smrtici vedra v Americe. Nový svět má svou mo
derní segypiskou ránu«: »tepelnou vlnu«, jak jji ve
svých zprávách nazývají pánové z povětrnostního ú
řadu. Nám Evropanůri je tato »tepelná vlna« věcí ne
známou —-aspoň v té podobě, které nabývá na onom
břehu Oceánu, položeného mezi náš zemědíl a Ameri
ku. Veliká města při východním pobřeží Severní Ame
riky mění se tam přikvapivší vlnou vedra v hotové pe
klo. Teploměr stoupá do závratných výšin, a trýzeň
zvyšuje okolnost, že přehřátý vzduch jest mořskými
parami spolu tak vlhký. že ztěžuje odpařování kůže. Ve
dro v suchu by se sneslo, ale výheň vlhká nemůže od
nímati tělu jeho vlhkost, čímž by si tělo ulevilo. Ná
sledkem toho je nyní, kdy tepelná vlna zvlášť prudce
zazuřila, zcela ochromen všechen život v některých mě
stech Východu amerického, jmenovitě v Novém Yorku.
Obchodní ruch ustal většinou. Lidé se vlekou ulicemi
po stinné straně v nutnosti. Náměstí jsou liduprázdná.
Kdo nemusi, nevychází vůbec, nýbrž vyhledává nej
chladnější poměrné prostory domu, sklepy a pod. Vše
sleduje jediný cíl: ochlazení. Nejlepší prostředek ochla
zení vidí Američan v piti ochlazujících nápojů. Ameri
čané jsou proslulí svými nápoji. Jako mají své nejrůz

nější líhové nápoje, siněsi likérové atd., které však ro
zehřívají, mají také nekonečnou řadu »letních nápojů“.
Slévají je z nejncuvěřitelnějších příměsků: syrové vej
ce s čokoládou v selterské vodě a podobně. Velikou
úlohu hrají ovocné šťávy, různé »krémové sodovky« a
j. Největší touhou a spásou je však teď led... Kou
sky sicho házejí do piva, a husy staví si ho doma v po
kojích. Ve veřejných místnostech a velkých restaura
cích celé hramce z balvanů si ho budují a táboří kol

něj jako Indiáni v zimě u ohníčku. Tlačí se k ledu, sahají
naň a chladí si pak rukama čelo i tváře. Oděv počíná
mizet. Pánové z nejlepsi spclečnosti chodí bez kabátu
a vesty, a mužové z lidu se spokojují jen kalhotami,
ba i jen plavkami. Nikdo v tom nevidi nic zlého. Hojně
jsou teď mivstěvovány kostely, protože skýtají poměr
né chladno. Lidé, kteři jo léta nepřišli do kostela, tlačí
se teď do něho. Stalo se však též, že anglikánský ka
zatel započal: Drazí v Kristu! Je horko. Neměli byste
niz proti tomu, kdybych si svlékl kabát?: Kdo může,
prehá z města. U Nového Yorku povstala dvě veliká
města stanů, ve kterých desetitisícové táboří, v Pelkam
Bav u moře a na řece Iludsonu. Fam je poměrně lépe,
a také tam nic neschází městskému člověku. Mají tam
své obchody se vším možným i výčepy chladících ná
pojů, dokonce též svou hudební kapelu. Jenom že každý
si nemůže dopřáti tohoto oddechu. Nejjednodušší stan
pro dvě osoby stojí nejméně 25 korun týdně. Ale lidé se
o ně perou a ve psích dnech nynějších za ně nabízejí i
cenu čtyrnásobnou. — Od 2. července zemřelo v No
vém Yorku následkem vedra přes 1100 osob, zahynulo
dále na 1390 koní, 6000 psů a koček. Hrozným vedrem
podperovaný požár lesů v Kanadě kolem jezera Hu
ronského natropil děsných spoust. Mnoho vesnic jest
vypáleno, přes 4000 obyvatel jest bez příštřeší a na
600 osob mrivých. Na sta lidí, kteří hledali útočiště na
loďkách, utonulo, ježlo došlo ku strašnému boji o loď
ky. Oddíl vojska 500 mužů vedený Oibsenem musil po
skákat do vody a státi tam učkolik hodin. Vojákům pře
mrzly nohy. V ohrožených místech docházelo k pou
ličnímu boji. Mižové, ženy i děti padali mrtvi k zemi.
Matky házcly dítky do jezera, aby je uchránily před u
pálením. Zvířata, řítící se před požárem, ničila všecko,
co jim bylo v cestě.

Vychovávací
a vyučovací
z o ústav :
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovanky škole odrostlé
ku vyučování liternímu, řečem, šití, stříhání,

vyšívání, vaření, hraní atd.

Prospekt sena požádání zašlo.

Krajina horaká, volicezdravá.

Učeň
z řádné rodiny za výhodných
podmínek přijat bude u firmy

Vojtěch Rážž,
obchod žolozářaký, koloniální a barramí

w Hradoi Králové.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí m. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frane
cognacu, srčmaké slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.



Atelier procírkovní malbu

J. Hlávka,
Ď malíř círk. obrazů,

„Praha —Král. Vinobrady
Pucbmesjerova ul. 68.,

dopcračoje veledůst. ducbo
venstvů.

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. oa plátně, plechu v oméleckém provedení,

v ceně vejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. © Nejlepší doporučení.

Založeno r. 186C.

Vyznamenán státní medallii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučnje te

první a nejstarší odborná dílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradci Hrálové č. 83.

k zhotovení veškerých kes
etelních nádob re stříbra,

bronsu Ajiným kovů, od nejjednoduššíhodo nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slobu.
Vše přelné, čistě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstva práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jem v obal
slatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, r. spočty, nákresy i
hotové zbožína ukázku frauko
se zašlou.

Cnudějm kostelům možnosplácet bes řirážek.
SRB“ 3ta odporučení a čestných uanání po ruce. “jij

Prosím veledůstojné dachovenstvo o laskavou přízeň
s důvěrnsávododomácímn.
Spotkům doporuduji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

1 První český katolický zárod ve Yldnl.

František kuber
. Dílna ku vyšívání

a zhotovení kc
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapv
rů; na požádán:
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„* L d.Vídeň.
Vo, Kaiser

střarse d., vedle La
zaritukébo chrámu

Páně.
Na tszku sasílá

ne vše franco.

UE, Lanolane
o. a k. dvorní a komor. fotograf

Hradec Králové
1 (Adalbertinum).

Dopcručuje své s dokoualým vkusem prove

dené fot: grafie ku každé příležitosti.

PRE“ Ceny mírné. “i
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Duch
katolické

Obnovy.
Sepeal

Eduard Jan Nep. Brynych.

Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasla
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení
. pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.TN
Račte si psáti o vzorky

frmě |

Tkalcovské výrobní společenstvo
a

EB „„Wzájemnost““ mm
ae“ v Hronově Čís. 186. “U8
— Vývoz jnéného a modního zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zímní sezoně:

Modní látky viněné i prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZefÍryY na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů. — —

m9- Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. VelLolepý výběr, | Mnobo po
chvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2) K zasí
láme vyplaceně, 1 balík 40 m zbyrků vkusně rozdražených== za18K. =

Břesť.-cociál. podnikObdrž:te to nejšepňl!

Akciový kapitál
K 80,00.000.

filiálka

a finanční, zojmén::

Reservní fondy
přes K 20,000.000.

Přijímání vkladů

na knížky, běžné účty a pokl.
poukázky.

Eskont směnek a faktur.

Poskytování úvěrů
ve všeci bankovních formách.

Půjčování vadií a kauci.

Remboursní úvěry.

poskytejí

bankovní dluhopisy Žirnostonské banky,

na bursách domácích i cizích.

Koupě a prodej cennýci papírů.

Výměna kuponů,
valut a slosovaných hodno.

Čitý styk s Amerikou.

Inkassa a úhradyna cizá místa.

Čeky.
Akkreditivy.

Centrála v Praze.

ČI00C00Č Telefonč. tl. Rok založení 1868.
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Dívčípasdagopium
elsaře a králo Františka Josela I.

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
L ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších. — Zkoušky přijímací konány budou

po 6. červenci, den se později ohlásí.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
6 roků na celé zaopatření | Povinnosti ško.ní
učiní zadost na čtyřtřídní cvičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

BYT|
o 2 pokojích s kuchyní, tichý a
klidný, pro pepnsistu se hodící,
blízko do lesa i do města lze
pronajmouti ve ville „Štěpánce“

u Hradce Králové
w Malšovicích od 1. srpna.

Pensionát
Woršilek ::
v České Skalici

obsabuje německou školu s právem
veřejnosti, zřízenou dle osnovy
trojtřídní měšťanky.

Chovanky mohou se vzdělávati v ja
zjoa českém, francouzském (učitelka ro
zená Frincouzska), anglickém a italském,
cričitt se v malbě, hudbě (oa piano,
housl«, harmonium, varbany a citeruj
a učiti se různým žecským pracím, vi
ření, praní, žehlení a vedení d mácnosti.
Též tanci a jemným způsobům spole
čenským se vyučuje.

Ústav má kapli k vytápění, velikou
zahradu, krásnou zdravou polohu a r:
mantické okolí, zvláště »Babiččino úd lí«
v Ratibořicích.

Měsíční plat mír1ý. — Ostatní v pro
spektu. — Nastoupiti možno kdykoliv. —
Školní rok počíná 15. září t. r.

Představená.
Poznámka. Radakca Obnory« cdporačuje vřele
»Pensio-át v Caské Stalioi« rodičům, k'eří si přejí,
aby se jejich ditky německy naučily, ale přitom se
neodnárodnily a mravně bez úhony zůstaly. —

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé zpousty prolhantch brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšleném
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
E“ ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách poskytujemeaž 50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

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

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
-aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
"obratem vyřídí

administrace „Časov ch Úvah“
v Hradci Králové.

ND
Jana Kotrče

c. k, místodržitelstvím Koncessovaná

prostředkovací

a paliíní [anoolál
v Hradci Král.

(proti poště)

prostředkuje

při 2, provisi

prode okoupi
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účet za hotové

a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

—| Obrat .4,320.000 K.
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Právě vyšla
časová novinka: <“

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

Sepsal V. H. Hradecký.

Tato brožura vydána jako 7. a 8. číslo
„Časových Úvah“.

Spisovatel na základě původních pramenů
re'ice bystře a důkladně kreslí pravou podobu
a účel volnomyšlenkářského hnutí. Každý ka
tolik měl by pilně čísti v době, kdy příboj
tohoto mezinárodního sdružení vniká i do nej
menších poborských vísek.

oP Stran 55. — Cena 16 hal. "ja
Při hromadném odběru značné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah“

v Hradci Králové.

Nejlevnější n nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytnje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živuostenskýspolek„„Charitas'í vHradciRrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během aecelých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 13.575 K,
získav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní,

Spolek přijímá muše 1 šeny od 24 do 45 ld
Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, do 45 let 10 K. Každý člen se zavazuje, še
splaté při úmrtí apolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemvým problášením vý
bora za svého života ozoačil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytaje záruku svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil avé
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přiblášku na adresu;

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frant. Reyl,
předseda.

Váci. Jenšovský
jednatel.

Dříve než koupíte

zahrad, železný nábytek
než budete říditi

úrátěné ploty a vrata
stavte se u jedi

ného výrobce :

J. Plockav Hradci Král.
(Pětidomí).

Veškeré plechové

hudební násiroje
vlastní výroby, nejnovější oBgvědčenésoustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesaě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve K. .J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, praré
turec. činele. bagy, čela. mandoliny, kytary, citery,
bousle. amyčce, pouzdra. p-dbradníky ladičky a
vůbec veškeré hud. drobré potřeby. Struny rej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétoy. oboa jen lepší,
přesně luděné druhy. Pro slavné obce a apolky:
bobny, trubky, povelky, ponocovky. — Zu čisté,
přesné ladění se ručí. Správky Berychle vyřizují.



W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní sfly na venkově, čímž levnější
ceny až o 20"/, než všude jinde.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

C. k. místodrž. konces.

informační “UBz
we- kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

—
OVOCE,
zeleniny, jakož | pravý
malínský křen zasílá

nejlevněji
| Jan Touška, Kutná Hora.V"
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Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v HradciKrálové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 96, K 1-10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Rozšiřujte

VARHANYsn;
elektro-pneumat., pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší soustavy.

Salonní varhany | v nejmenšímpro
vedení, taktéž i

všech soustav, vše
HARMONIA důkladněs nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
stavitelství varhan a harmonií

v Staré Boleslavi.
Bozpočty a návrhy Nejlepší odporučení.
zdarma Aafranko. Záruka pětiletá

Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

, ' :

ZALOŽENR.1868. V HRADCI KRALOVÉ. ZALOŽENR.1868. g
Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—. P

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově. é
ee

» č V Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladn. poukázky na úrok ný 2 P| S Ew K

č

Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní knížky a eložní lístky poštovní spořitelny zdarma. a

: SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY. ň
% Koupě a prodej conných papírů ukládacích, logů, rent, dovis, valut atd. K

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR. ke
Provádí veškeré obcbody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho drabu. — Financování podniků
obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktor a směnek. — Bursovní rozkazy na k
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kaoponů. — Inkasso tažených p
papírů. — Promessy. — | 9Brva cenných papírů. — Záloby na cenné papíry a zboží. — Seky. — Akkre- k
ditivy. — Rembonrení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho draho. p

Skladiště spojenoželezničníkolejí snádražím. —Výhodaresxpedice. —Informačníoddělení. —Comeat, č
vápno, sádra, strojní oleje, potrolej a cukr. P

UHELNÁ CENTRÁLA |
dodávávoškerédrahyuhlí. —Anglický,belgický,vestiálskýa slezskýanthracit.Koksyslezskéa svatežovické.— Brikoty.

Kovářské uhlí.

Folefen:Hradec Královéč. 9 a29, Praha č.4508,Semilyč. 2i, Turnov 6.27.

UTYUIPIE



ni jako popelka. Osvětlována bude elektricky. — Vý
roční zpráva c. k- gymmiěslapřinášípojednáníDr. A.
Brožka: Hlavní pozorovací methody v nauce o dědič
nosti a zajímavé zprávy školní. Oymnaslum čítalo 230
žáků, mezi nimi 9 hospitantek. K českému mateřskému
jazyku hlásilo se 228 žáků, k německému 2. Katolíků
bylo 195, evag. reform. 25, evang. augsb.l, a vyzn. moj
žlěského 9. Šest žáků požívalo stipendlí v obnosul452 K.
Žáci chudí podporováni byli spolkem pro podporování
chudých studujících a vydáno bylo od 1. ledna do 30.
června 1911 za obědy 529 K, za knihy 16 K, na různé
jiné podpory 49 K. Abiturientů bylo 22 řádných a 1 pri
vatista, z nich podrobilo se maturitní zkoušce s vyzna
menáním 5. Do prvé třídy přijato nových žáků pro škol.
rok 1911—1245, mezi nimiž jest 6 dívek. — K uložeul
kostí Žižkových. V poslední době počíná se opět ven
tilovati otázka, jak a kde uložiti ostatky Žižkovy, cho
vané dosud na městské radnici. Dotkly se uložení jejích
různým způsobem »Čas« a »Osvěta Lidu«. Třeba pře
devším veřejně konstatovatl, že žádný církevní úřad je
z kostela neodstranil, ale že vyzvednuty byly sl. měst
skou radou, která nejen z povinnosti své národní, ale
i ze svého práva jako patron kostela měla za to, že
může je z chrámu přenésti. Doufáme také, že děkanský
úřad zvláštním úředním aktem dá si potvrditi, že nijak
na odnesení jejich z kostela nenalehal, ano že proti jich
uložení na téniž místě, kde tak dlouho ležely, ničeho
nenamítal a nenamítá. Podobně naprosto ničeho nemá
proti tomu, aby dle přání mnohých uloženy byly v tak
zv. Žižkově komoře, která by ovšem bylo v původní
své podobě obnovena, to jest proměněna v gotickou
kapli. Nelze tedy mluviti o nějakých ústupcích klerika
lismu, naopak církev úřady jdou v této věci přáním
všem co nejvíce vstříc a Jistě radostně uvítají každé
rozhodnutí příslušných činitelů, když uložení ostatků
bude co nejdůstojnější. Zvýší-li se však vážnost jejich
různými polemikami, jest ovšem otázka.

Voličám skupiny Cáslav-Chrudim. Píše se nám z
Ronova nad Doubravou: V minulých dnech dostaly se
nám do ruky úřední listiny stran volebního práva pana
Šabaty ve Vrbici. Pokládáme tudíž za svou povinnost
voličům vyložiti hanebnou, zákeřnou lež, kterou agrární
surovcí rozšiřovali letákem předvolebním, že pan Ša
báta nemá práva volebního ve své místní obci. Dne 2.
května 1909 podalo sedm občanů námitky proti voleb
nímu obecnímu seznamu o pěti bodech a v bodě prvém
proti panu Prantišku Šabatoví pro nesložení účtů z ve
škerého obecního jmění. Dne 4. května 1909 reklamační
komise schválila námitku o vyloučení pana Šabaty z vo
lebního seznamu dle $ 72. ob. ř. Slyšme nyní v té pří
čině výnos c. k. okresního hejtmanství v Rychnově nad
Kněžnou ze dne 28. září 1909 č. 24.506/09, podepsaný c.
k. místodržitelským radou Wiinschem: »Panu Františku

„Kyselovi ve Vrbici! Usnesením reklamační komise ze
dne 10. května 1909 nebylo vyhověno žádosti Vaší, po
dané dne 7. května 1909 u obecního úřadu ve Vrbici, aby
Frant. Šabata. starosta obce Vrbice, zapsán byl do se
znamu voličů I. sboru z důvodu, že žádost Vaše po u
plynutí lhůty reklamační byla podána. K odvolání Va
šemu proti tomu včas podanému zrušuje c. k. okresní
hejtmanství dle $ 18. odst. 4. volebního řádu výše uve
dené usnesení komise reklamační a nařizuje, aby Frant.
Šabata do příslušného pořadu voličů zapsán byl. Roz
hodnuti spočívá v následující úvaze: Vyhláškou ze dne
29. dubna 1909 č. 91 byla stanovena Sdenní lhůta k po
dání námitek proti seznamům voličským do 7. května
1909. Poněvadž do Sdenní praeklusivní lhůty k podání
námitek o řízení reklamačním den vyhlášky, t. j. 29. dub
na, nelze započítati, byly námitky Vaše dne 7. května
podané ještě v Sdenní lhůtě reklamační podány a měla
tudíž reklamační komise o námitkách Vašich ve věci

Kostelci nad Orlicí byl Frant. Šabata ve Vrbici v době
vyložení seznamů volebních předepsán daní, příslušelo
mu tudíž dle $ 1. čís. 3. voleb. řádu právo volební, ježto
proti němu nestávalo důvodů, pro něž z volebního práva
by byl vyjmut neb vyloučen, zejména ne důvodu $ 4.
voleb. řádu, poněvadž účty obecní za rok 1907 zastu
pitelstvem obecním ještě před vyložením seznamů vo
lebních byly schváleny a účty obecní za rok 1908, čí
tajíc v ně i účty fondu chudinského, vyhláškou ze dne
16. dubna 1909 veřejně k nahlédmutí byly byloženy a
vyložením tím. jako aktem k složení účtů náležejícím,
učinil František Šabata již počet ze správy jmění obec
ního.« — Tolik na vysvěťlenou, aby si poctiví lidé uči
nili posudek o podvodech a švíndlech předvolebních
proti cti pana Šabaty. Sdělujeme na konec, že pan Ša
bata nejen volební právo má, ale že opětně starostou
obce Vrbice v těchto dnech zvolen bude! Proti tomuto
vynesení podán byl rčkurs k c. k. místodržitelství v
Praze a konečně 'ku správnímu dvoru. Došlo vyřízení
zamítavé, nikoliv všák, že pan Šabata nemá práva vo
lebního (ze dne S. listopadu 190), nýbrž o nekompetenci

"komise reklamační k -projednívání, což vysvítá z úřed
-ní listiny, vyhotovené drem. Lenochem ve Vídní dne
19. listopadu 1910: Vaše reklamace byly sice ve lhůtě
Sdenní podány, ale v nich nebyla žádost, by reklamační

"komise vřadila pana Šabatu a ostatní do volební listiny,
nýbrž, by to učinilo hejtmanství. Nemělá tedy reklamač

"ní komise vůbec práva o tom fedrtatl, neb na ní jste ni
"čeho nežádal. .

Aerfirát tinatičatet. Před říšskými volbami Hospo
dářská záložna v Čáslavi svólalů valnou hromadu, ku

"kteri se dostávilo asl I50 členů. Agrárníci, jak se nám
píše, žádali. aby bylo poskytnuto pro agrární agitaci na

"Čáslavsko 20.000K z reservního fondu. Katolici, dívejte
"se, Jak se s vám! jedná! Pák nedivte se, že v tak obrom

Stvavé letáky. Budiž zde ku cti pana JUDra. Zimmra,
purkmistra, konstatováno, že týž pány náležitě zakřikl.
Představme sl. co děje se Jinde, kde zelení pánové mají
vše jen v moci své. Přáli bychom si k tomuto bodu
vysvětlení! Katolíci svorně záložnu založili a nyní ze
lené spojenectví s evangelíky, šířiteli německého hesla
»Pryč od Říma«, chce tam prováděti protikatolickou a
gitaci. Katolíci na stráž!

Vlačice u Čáslavě. Píšete ve svém ct. listě, co vše
ck musilo agrárníkům při volbách pomáhati. U nás a
grárnímu kandidátu, doktoru filosofie, měl pomoci —
býček. K občanu H. v Bojmanech přišel agrární kor
teš Bureš, který, mimochodem řečeno, si při volbách
mohl nohy uběhat a ústa umluvit, a slíbil mu, že od
něho koupí býčka, když mu nechá napsat na hlasovací
lístek jméno agrárního kandidáta. Občan H. svolil, ale
když při užší volbě agrární kandidát padl, zůstal býček
v chlévě, odkud ho agrární korteš vyvést nechce. Snafl
není ještě dost studovaný, aby se hodil do pokrokové
zelené společnosti. S Burešem o vavříny v agitaci zá
pasil hospodářský adjunkt Steiner, který má klerikály
tuze v žaludku, zvláště toho »vlasatého pátera« ze Zbi
slavi. Nebylo mu to však pranic platno, jako Burešovi.
Nyní za to vystupuje pánovitě proti stoupencům strany
křesť. sociální, kteří pracují při dvoře Vlačickém a
Vyčapském. Ať prý jsou v kterémkoliv spolku, jenom ne
katolickém! Když jednalo se o účastenství na katoli
ckém táboře, hrozil členům katolické organisace mlá
deže, že budou propuštění. Myslíme, že by si spíše měl
všímati toho. jak nedávno chtěl jistý kolikatisícový
pán zmizet ze zdejšího obzoru a uvažovati, jak byl
drahou osobou a co bylo po něm shonu. To by jeho a
grárnímu rozumu v prázdných chvílích dalo dost a dost
práce, že by ho přešla všecka žáha na křesť. sociály a
jejích sdružení.

Podhořany u Čáslavě. Jako některé obce na Čá
slavsku i obec naše trpí pod knutou evangelicko agrární.
Několik pánů osobuje si všecka práva a ostatní poplat
nici mají mlčet a sloužit. Bylo sice již na počátku ledna
oznámeno vyhláškou, že budou konány volby do obec
ního zastupitelstva — ale dodnes není po nich ani po
tuchy. Domnívali jsme se, že aspoň, až bude po těch
volbách do říšské rady, začne se volíti do našeho obec
ního parlamentu, ale stále kde nic tu nic. Či vjel pánům
do srdce strach, že se musl leckterý z nich rozloučiti
také s mandátem, jako se s ním rozloučil jejich milo
vatťý pan dr. Hnídek? Velká většina našeho poplatnictva
by to jenom vítala, protože by aspoň potom začal nový
pořádek v obci, že by ti, kteří jsou z obecních peněz
placeni, také obci a ne jednotlivcům sloužili. Jmenujeme
jenom na př. obecního ponocného, který snad ztratil tím

běháním o volbách dech, že teď ani nezatroubí ani ne
zapískne po celou noc, ačkoliv teď hlídky je nade vše
cko potřeba. Doufáme, že snad aspoň těto veřejné vý
zvy si pánové všimnou a mají-li plná ústa pokrokářské
volnosti, popřejí konečně spolnobčanům volnost, aby
nemusili k ní býti donucení — zákonem.

Ještě dozvuky k volbě v 68. voleb. okrese. V »po
učné« příloze Cepu čís. 25 na straně druhé zle se vy
týká katolíkům na Čáslavsku a Chrudimsku, že v už
8£ volbě podporovali kandidáta soc. dem. Jiráska; prý
proti katol. kněz i Hnídkoví. Nezabývali bychom se tím,
ale mohlo by to poměrů v našem okrese neznalým vr
tati mozkem, jak to může být: katolíci a nevolit katol.
kněze. Nepotřebujeme k tomu žádného věhlasu a vel
kého rozhledu a poznáme hned, jaký je to katol. kněz,
který vystoupí jakožto kandidát strany rolnické proti
katol. rolníku, muži vzdělanému, prozíravému, jenž v
práci pro dobro a blaho venkovských spoluobčanů se
šedivěl. A proti tomuto muži že mohl vystoupiti kato
lický kněz jako kandidát strany rolnické? My přece slý
cháme od našich duchovních takřka při každé příleži
tosti: »Nevolte jen nás duchovní, lépe když povedete
si vy lnikové vše; my milerádi vám radou budeme ná
pomocni.« Jak to je tedy možné, že mohl katolický kněz
vystoupiti proti katol. rolníku? Buď jeden nebo druhý
nejsou takovým charakterem, za jaký by chtěli býti po
važováni. Pan proí. Hnídek řekl na jedné voličské schů
zl: »Byl bych špatný kněz, kdybych nebyl ve straně a
grární.« Nebudeme souditi, zda je p. prof. Hnídek do
brým či špatným knězem; o tom se mluvilo a psalo již
dost, ale podívejme se, zdali je jen dobrým katolíkem?
Každý katol. křesťan zajisté zná ono přikázání, které
zní: v neděli a ve svátek celou mši svatou pobožně sly
Seti. Může tedy p. prof. Hnídek býti přítomen mši sv.,
když má třeba již v 9 hodin dopoledne schůze? Již zde
máme podstatné důvody, že svých povinností ne snad
jako kněz, ale ani jako katol. křesťan neplní. Nyní se
podívejme také na ty, kteří mu chtěli pomáhat do sed
la! Prvním zajisté je p. O. Štěpánek, jeho nejintimnější
přítel, politik velkého věhlasu a rozhledu. Tento pán,
když ještě nebylo z jiných stran ani pomyšlení na schů
ze, Již statně bušil do katolíků, snižoval Šabatu, vyzýval
voliče, by smyli »tu skvrnu« z našeho voleb. okresu.
Nenechal si ujíti ani té nejmenší příležitosti, by nesmě
šňoval p. Šabatu, nazývaje Jej »dědečkem Šabatou.< My
si jej proto vážíme, Jak jsme již podotkli, že v práci pro
blaho a dobro lidu sešedivěl, a vážiti si budeme i dále,
vzdor tomu, že je zdánlivě z našeho okresu odstraněn.
Nás blaží při tom to vědomí, že s ním zároveň je smyt,
vlastně jsou smyti ti největší škůdci našeho hnutí a
naší práce k dobru drobného lidu směřující. My zajisté
Jsme si toho nepřáli, by takovýmhle způsobem byla ta
»skvrna« smyťá: k tomu přispělipp. agrárníci sami, ze
jména všichni kortešové p. Hnídka, jmenovitě p. Ště
pánek, p. Máctiník, Lenoch atd. atd. Kdyby nebývalo to
ho brůtálního pronásledování p. kandidáta Šabaty a

kdyby byla zůstala aspoň při kandidatuře p. Čekala,
redaktora HH.L. z Chrudimě, možná že bychom byli za
pomnělí na všechny ty kopance a v užší volbě volili
kandidáta agrárního. Když však se myslilo a mluvilo,
že to musí stůj co stůj dostat p. Hnídek (jinému by se
to nepřálo), který nemá s naším stavem rolnickým nic
společného a svojí řepařskou organisací ukázal, že také
tomu nerozumí, nýbrž že se mu jedná jen a jen o jeho
osobní choutky a ukojení ctižádosti jeho, myslíme, že
každý nepředpolatý musí uznati, že jsme jinak jednati
nemohli: neboť kdyby p. prof. Hnídek chtěl opravdu
pracovati pro lid, tu nejlepší příležitost by měl zajisté
ve stavu duchovním. Radějí na jinou dráhu života! Do

znal to také svým výrokem: »Když já dnes poznám,
že je něco lepšího, proč bych s tim nešel? A proto
hajdy za »zdravým« pokrokem agrárním, zde se nejspí
še dostanu hodně brzy k něčemu velikému! A k tomu
mu měli pomoci na Chrudimsku a Čáslavsku. A ti pro
žlukli katollcí mu to takhle zhatí. Proto končíme: U
moudřete se, pánové, poznejte, že vina je na vás samých.
víte přece, že kdyby nebylo oráče, nebylo by boháče,
že jeden stav bez druhého není ještě národ, nýbrž vše
chny dohromady tvoří to obrovské těleso. Každý hleď
prospět celku a tím zajisté nejlépe posloužíme sami 50
bě: neboť klidné soužití všech občanů je zajisté již vel
kým štěstíní pro nás samé, pro vlast i stát. Klidné práci
a klidnéniu soužití všech jak ve městech, tak i na ven
kově přejeme všeho zdaru a voláme naše upřímné:

Pěvecké sdružení učitelů moravských pořádá ve
středu 23. srpna 1911 o půl 8. hod. večer v sále na Ko
pečku< v Novém Bydžově koncert. Předprodej lístků v
knihkupectví p. K. Mikouska na náměstí

Krádež v kostele na Chvojně u Holic spáchána byla
ze dne 23. na 24. t. m. Neznámý zloděj vnikl dveřmi do
oratoře p. markraběte z Palaviccini, kterou bezpochyby
paklítem otevřel. Na dveřích nebylo stopy nějakého ná
sill. Z oratoře dostal se do lodi, kde vypáčil pokladnici
poblíže hlavních dveří se nalézající a ukradl všecky pe
nize, které v ní byly. Pak vypáčil dvéře do sakristie.
které jsou z dubového dřeva a velmi massivní. K tomu
použil velké motyky, jakou se dobývají pařezy a kte
rou v kostele zapomněl. Zámek přesekal nějakým 0
strým nástrojem. Dvéře rozštípal od shora až dolů, by
mohl vyhoditi háky, kterými byly zevnitř uzavřeny.
Páčesní usnadnil mu veliký hák as 1 m dlouhý, který
slouží k uzavření hlavních dveří a který byl velkou
silou ze zdi vytržen. Dle toho dá se souditi, že ničemů
bylo více. V sakristii uzmuto bylo as 10 K. Dvéře u
skříně byly vypáčeny. Rovněž tak všecky zásuvky a
schránky, v nichž všecka mešní roucha byla přehá
zena. V kostele se lupič svatostánku nedotekl. Zdá se,
že se mu více jednalo o peníze než o zneuctění domu
Božího.

Kostelík sv. Michala v Chrudimi. Záchrana krás
ných památek, které chová kostelík sv. Michala, bývalý
hřbitovní, dojde asi brzkého uskutečnění. Zakročením
vldp. arciděkana dra. Mrštíka přímo u presidia vys. c.
k. centr. komise vyvolána konečná komise, ku které
vyslání byli architekti a konservátoři Kamil Hilbert z
Prahy a B. Dvořák z Pardubic. Mimo to zúčastnila se
plně památková komise okresní s náměstkem města
dr. Pippichem, ředitelem Posltem, zástupcové města a
vldp. arciděkan. Komise uznala nutnost zachování a re
staurování památek pro Chrudim tak význačných a do
poručíla, aby nynější kostel, který slouží za kostel škol
ní, byl uspořádán tak, by kromě bohoslužebných obřadů
byl též museem, nesoucím se k umělecké výchově a
porozumění a úctě k památkám historicko-uměleckým
nejen mládeže školní, ale i dospělých. Vys. c. k. mini
sterstvem slíbená podpora na opravu bude, jak lze dou
fati, brzy vyřízena a tím zabezpečena bude záchrana
cenných předmětů, které kostelík sv. Michala chová.

Chonritice. Dne 22. července t. r. odbýváno u
krajského soudu v Jičíně přelíčení s Václavem Loudi
lem, dělníkem z Obory, který o slavnostním průvodu v
Chomuticích o vzkříšení t. r. šel v průvodu schválně s
kloboukem na hlavě a s doutníkem v ústech. Poněvadž
to pohoršení vzbuzovalo, přiskočil hasič Josef Rohlí
ček, truhláčřský dělník z Nevrátic a klobouk mu z hlavy
sňal, ale Loudil jej zase na hlavu narazil, až hasič Vá
clav Jiran, dělník pivovarský z Obory, mu klobouk s
hlavy strhl a přes plot zahodil. Odsouzen byl vzhledem
k polehčujícím okolnostem k l4dennímu vězení týdně
jedním postem zostřenému.

Cyriliský sjezd pěvecký v Kutné Hoře vydařil se
k plnému uspokojení. Dr. Kolísek v »Hlasu« referuje mi
mo jiné: »V úterý ráno byla slavná mše sv. u sv. Jaku
ba, kterouž sloužil horlivý Cyrfilista vdp. Vomočil, fa
rář v Jičíně. Při ní provedena byla »Missa jubilei« Ed.
Treglera pro smíšený sbor s průvodem varhan, Offer
torium »In virtute tua« od V. Říhovského pro Shlasý
smíšený sbor (dle rukopisu), Pange lingua od Josefa
Foerstra (sen.), ostatní zpěvy chorálem dle edice vati
kánské. Pracovní schůze dopolední měla na programě
přednášku redaktora »Cyrilla« prof. Dob. Orla z Prahy
»Práce a snahy Cyrillské«. Vyložil upřímně celý stav
této otázky a poukázal na rozvoj i význam odborného
listu »Cyrill«. Na to dr. Josef Cibulka, docent zpěvu cír
kevního z Hradce Krl. provedl s účastníky »Praktické
cvičení chorálu edice vatikánské«. —Cvičil jednotlivé
částky z chorálního »Regulem«. Dr. Cibulka jest býva
lým chovancem České kolleje v Římě a v církevním
zpěvu přímým žákem sottomaestra sixtinské kapelly
Msg:a. Relly, jenž vedle mistra Lor. Perosiho, dirigen
ta polyfonního zpěvu, má při papežských obřadech na
starosti zpěv chorální, Byl tedy při tomto číslu progra
mu sjezdového před námi povolaný odborník. Vpravdě



výbornou byla přednáška p. Ant. Hromádky, ředitele
hudby hathedrály brněnské a c. k. professora hudby na
ústavě učitelském v Brně »O elementárním vyučování
hudbě a zpěvu«. Zatím co druhá část přednášky prak
cké poskytla překvapující návrhy, odůvodněné jak psy
chologií cvičence tak technikou hry a zpěvu (vše čer
páno z bohaté zkusenosti a bedlivého studia), první část,
rázu více filosolujícího a aestetisujícího vyzvedla ote
vřeně a přímo mnohé zdravé názory o nepoměru, kte
rý jak v životě tak hlavně na školách trvá mezi vyni
kajicím významem hudebně-pěveckého vzdělání a mezi
nevynikajícím způsobem jakož i odstrkováním tohoto od
boru vzdělávacího. Z čeho má na př. gymnasista v živo
tě větší úspěch; z kreslení a tělocvičných her anebo ze
zpěvu a hry na nějaký nástroj? Jestliže na některém
středním ústavě povolí se na »kreslení« a »tělocvík« za
jeden škclní rok 6000 (šest tisíc korun) a na hudbu a
zpěv 30 (třícet) korun, patrno, jak se vzdělávací a vý
chovný význam tohoto oboru oceňuje! Ředitel Hromád
ka zasluhuje také pochvaly za to, že otevřeně pojednal
© povinnosti cvičiti písně — také chrámové! — ve škole
a označil tento úkol za velmi důležitý i se stanoviska
národního a socialního .. . Po této přednášce byla =u
kázka cvičení polyfonie“ s kutnohorským sborem pěve
ckým, které provedl prof. D. Orel. Předmětem cvičení
bylo »Sanctus« ze mše Krištofa Haranta z Polžic, kte
rou teprve nedávno v cizině nalezl univ. prof. dr. Zd.
Nejedlý a která vvdána byla nákladem »Cyrilla«. Pan
cvičitel promluvil nejprve několika vřelými slovy o vý
znamu této skladby, která jest ozdobou posud nepozna
né český školy církevní komposice. Přednášky tohoto
dne byl“ ukončeny výkladem Ing. Eust. Mělzera +0
elektrickém proudu pro varhany« s rozličnými demon
stracemi. Před večerem byl první koncert na varhany,
jehož program (historický postup skladeb starých klas
siků po dobu nynější) obstaral ve všech osmi číslech
ředitel kůru při chrámech kutnohorských virtuos Ant.

Ledvina. Nadmiru zajímavým byl Smetanův »Vyšehrad«
v transsktipci pro varhany. Po večerní pobožnosti v ko
stele sv. Jana byl přátelský večer hudebně-pěvecký,
jenž měl milý a krásný průběh. Slovenské písně pří něm
zpívané byly příjemnou agitací pro myšlenku česko
slovenské vzájemnosti na poli uměleckém. Druhý den
sjezdový měl průběh též zdařilý. Slavná mše sv. byla
tentokráte v nádherném chrámě sv. Panny Barbory. V
zastupování Moravy byl mi určen úkol celebranta, 0
všem s podmínkou, abych zpěvy provedl dle chorálu e
dice vatikánské. A tak se starobylá gothika Panny Bar
bory rozezvučela poprvé vatikánským chorálem. Při
mši svaté byla provedena »Missa solemnis« od V. Ku
báta řízením samého skladatele pro smíš. sbor s prův.
varhan a neoblig. dvou trub a dvou trombonů, Ave Ve
rum od Říhovského, Pange od Janderky. Po mši sv.
Sanctus ed Haranla. Další program byl: Výklad památ
ností Msgra. Vorlíčka. přednáška dra. A. Kolíska »O cír
kevních vlivech ve slovenské písni«, cvičení v chorálu
vatik. (dr. Cibulka) a přednáška řed. B. Kašpara »O
způsobu, jak opatřiti ředitele kůrů pro venkovské opu
štěné kůry«. Velmi cenný rozhovor. Adorační pobož
ností krásný sjezd krásně skončen.« — Sjezd tento byl
jubilejní, dvacátý pátý. Zasloužilý předseda Cyrillské
jednoty vsdp. dr. Jos. Mrštík velice věcně pojednal o

významu důležitých těch sjezdů. Pozdravy zaslányz
četných míst, zvláště od J. E. ndp. biskupa dra. Josefa
Doubravy a J. M. ndp. biskupa budějovického. Bůh že
hnej další záslužné práci!
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Bostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIEULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.KXAXXIDOOOCXOXOOOOX

Různé zprávy.
Protl českým dělníkám v Prusku. Dnem 1. září t.

r. vstoupí vplatnost výnos ministra vnitra proti české
mu dělnictvu. Dle výnosu tohoto čeští dělníci, kteří u
sadili sc v Prusku v r. 1909, mohou prozatím zůstati v
zemi. Ti dělníci však, kteří přišli do Pruska v roce 1910,
musí nejdéle do 20. prosince letošního roku Prusko 0
pustiti. Znovupovolání těchto dělníků do Pruska nesmí se
státi před J. únorem 1912 a musí k tomu vyžádáno býti
zvláštní úřední schválení.

Češi na Krymu. Roku 1863 usadilo se na Krymu
62 českých rodin a založily tam v kraji, obývaném Ta
tary, českou obec Bohemku. V kyjevském »Čechoslova
nu« podává český učitel z Bohemky, Jos. Kordina, struč
ný, ale velice zajímavý popis této české obce. Osada je
podnes ryze česká, čítá 42 rodiny a 252 obyvatele.
Když se přistěhovalí na Rus, obdrželi 1180 deslatin
(1298 ha) půdy. Později sami příkoupili ještě 570 desja
tin (625 ha). V letech šedesátých měla desjatina půdy
cenu 10 rublů; dnes pozemky, od Čechů vzdělané, ma

ji cenu 300 rublů a více za desjatinu. Pěstuje se v Bo
hemce pšenice, ječmen, jsou tu vinice, ovocné sady, pěk
ný chov koňského, hovězího a vepřového dobytka. Ho
spodáři mají všeho druhu stroje; žacích strojů je ve vsi
35, secích 46. V obci jsou všeho druhu řemeslníci, dva
smíšené obchody a jedna hospoda. Majetkové poměry
jsou spořádané. Čtyři sousedé mají každý více než 50

Škola s práver: veřejnosti, kterou si obec sama vydr
žuje. Vyučuje v ní český učitel česky a ruská učitelka
rusky. Všechny školou povinné děti školu také navště
vují. Všichni osadníci v Bohemce umějí číst a psát ru
sky i česky. Občané odbírají různé časopisy české i
ruské a loni založili si také čtenářský spolek, při němž
je česká knihovna. Sousedé Tataři, s nimiž Čechové ži
jí v nejlepším přátelském poměru, učí se u Čechů ho
spodařiti a jejich polní hospodářství vyniká nyní nad
hospodářství v jiných tatarských vesnicích. První če
sky učitel v Bohemce, jenž vyučil gramotě celé nyněj
ší pokolení, Josef Krupička jest nyní 68 roků stár a jest
obecním písařem.

Dr. Zahradník a klub katolicko-národní. Posl. dr.
Zahradník, jehož přijetí do jednotného klubu bylo za
tím agrární stranou zmařeno, poslal předsedovi klubu
katol. národního dru. Hrubanovi, následující přípis:
Veleczéný pane hollego! Na základě plné moci dané mi
důvěrníky dne 23. t. m. dovoluji se otázat, byl-li by
Váš klub ochoten přijat mne v nezávazné sdružení za
účelem umožnění mi práce ve výborech. Krok tento či
ním z důvodů taktických. Kdybych do jednotného klu
bu přijat nebyl, stal by se krok tento bezvýznamným
a musil bych hledat jiné cesty, abych se mohl věnovat
pracím ve výborech. — Dne 25. července. Dr. Zahrad
ník. Na tento dopis odpověděl dr. Hruban po schůzi
klubovní: Velectěný pane kollego! Na ctěný Váš dopis
ze dne 25. července odpovídám jménem našeho klubu,
že jsme ochotní přijat Vás do nezávazného sdružení,
aby Vám umožněna byla parlamentní práce. — Dr. Hru
ban.

Republika bez Boha, bez lásky a beze cíl. Kato
lická korespondence Zemské rady katolické a Piova
spolku píše: Soudní akta nad francouzským likvidáto
rem pokradeného jmění církve se zavřela. Duez obdržel

rá vrhá hrozné stíny, že se jich i otrlí Francouzové le
kají. Aby nejširší katolická veřejnost znala, z jakého
dřeva jsou řezáni nepřátelé církve a lupiči církevního
majetku, vyjmeme několik dát ze soudního líčení. — Kdo
jest a byl Duez? Pan Duez byl nepatrným zřízencem,
knihvedoucím bez každého vzdělání předběžného. Stal
se pokladníkem u p. Imberta, soudního likvidátora. Vel
ké sumy šly skrz jeho ruce. Získal si přízeň šéfa, který
mu kancelář přenechal. R. 1901 a 1904 učinila si fran
couzská klika zákon: »že lze krásti církevní majetek.«
Ducz dostal mocné doporučení a stal se likvidátorem
nad zkonfiskovaným jměním, za kterouž práci měl dle
pořádku bráti 30.000 fr. ročně, Duez se oženil a najmul
si byt v Rue Bonaparte za 5000 fr. a zařídil si jej velmi
pěkně nábytkein za 65.000 fr. (z cizího krev neteče). Ne
vedl snad chudý život občanský, vždyť spotřeboval
ročně 56.000 fr. Nejlepší automobily a vozy byly Du
ezovy; v prvních lázních byl Duez první. Vedle své do
mácností vydržoval si ještě více druhých domácností
(Liasons: nazývají Francouzi takové poměry.) Zde do
brý Francouz Duez potřeboval mnoho. Jen jedna z je
h> společnice stála jej 100.000 ir. Však si jich také vá
žil. Jedné ze svých »milenek« zařídil krásně byt v bý
valé —. kapli! To třeba říci katolickému lidu, kterak
volnomyšlenkáři s posvátnými místy jeho zacházejí.
Jak dlouho to tropil tento milostpán lupičů francouz
ských? Sedm let pod dozorem obecenstva, policie a
vlády francouzské. Až 8. března 1910 dali mu železa a
odvedli jej ode všeho, co mu bylo tak vzácné a milé.
Již v r. 1908 se vědělo, že zpronevěřil peníze. »Frankf.
Zeit.« 14. června psala, že ministr spravedlnosti bránil
státnímu návladnímu podati žalobu. Vrchní státní zástu
ce navrhoval odklady na odklady. Duez však přece ne
prchl — ač se mu to po lopatě podávalo. Soudruh Du
ezův Martin Gauthier byl chytřejší — a zmizel. Když
při soudu předseda volal: »Martin Gauthier«, publikum
se smálo, jeden dokonce volal: »Ptejte se státního ná
vladního.« Duez neprchl, spoléhal na mocné protektory,
a tak se ocitl před soudem. Žaloba kladla za vinu nej
přednějšímu likvidátoru francouzskému: 1. že zpronevě
fil 500.000 fr. svému šéfu Imbertovi, 2. že zpronevěřil
1,400.000 franků svým svěřencům a mezi těmi byli
sirotci a vdovy a malí lidé, 3. kolem 4,000.000 že ukradl
zkonfiskovaného jinění církevního. Na to se Duez již
vyšetřujícímu soudci přiznal, jen falšování knih nechtěl
na sobě nechati; to se stalo částečně za zmocnění vlá
dou, aby bylo zahaleno, kolik stály výlohy při malých
likvidacích. Pan Duez také si pojistil veřejné mínění,
150—200.000 fr. dal časopisům a telegrafním kancelá
řím, aby o něm ničeho nepsaly. Liberální a proticírkevní
listy to učinily. Když toto bylo zjištěno, předstupují před
soudní dvůr ubohé oběti likvidátorské činnosti antikle
rikála Dueza; jest jich 186, jichž uspořený groš defrau
doval. Jeden stůj zde ze 186: Stařičká žena pí Chartes,
jejíž dcera živila se vázáním kytic. Šéf závodu odká
zal částku jmění svým dělníkům. Odkaz byl likvidován.
Duez jej spravoval tak „že z toho mála nezbylo nic. Ty
to krádeže prováděl v roce 1908, kdy už byl zbaven li
kvidatury jmění církevního. Po tak zdrcujících faktech,
předseda a soudci zhotovili podání k vládě: aby likvl
dátoři byli podrobeni kontrole. Dosud toho nebylo v re
publice. Výsledek tohoto mravního bahna jest, že I
republikáni, pokud majl cit slušnosti, s hnusem odvra
ceji se od tyranství strany, která zahajuje občanskou
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válku a nepoládek. Když mluvil bývalý ohnivý repu
blikán a literát l.emaitre, tisícový zástup posluchačstva
mu tleskal. Milfiarda se svrckla na několik millionů,
o které se rozdělili dva: liberální vláda a antiklerikál
Duez. K vůli těmlo dvěma zbaveno vlasti několik ti
síc klidných Francouzů křesťanských, jich. majetek. jenž
sloužil výchově a dobročinnosti, pobrán, a.zničena vše
chna rovná práva občanská. Tak vypadá „volnomyšlen
kářská republika bez Boha — bez lásky — a beze cti.
Katolická crganisace francouzská následkem procesu
Duezova získala z mladých inteligentních lidí všechny,
kdož si zachovali aspoň smysl pro čest. Právem nazý
vají dilo velké revoluce »odieuse« a »stupide« a vidí v
království něco elegantního, v republice zdivočení.

Protestantští Amerlkánl a papež. Zatím co prote
stansští kazatelé v Evropě snaží se všeinožným utrháním
a pomluvami papežství znehodnotiti a snížiti, američtí
jejich kollegové jinak si počínají. Dokladem toho přiná
šíme dva citáty. Anglikánský časopis Rose Leaves pí
še: »Nadešlu doba, kdy mnáme litovati svého běsnění
proti Papežství a v papeži spatřovati nejen svého nej
lepšího přítele, nýbrž uznávati ho i za svého pravého
otce.. Rev. William Hayes Ward, kazatel sekty kong
ragacionalístů píše: -Římský papež jest protestantským
význáním viry charekterisován jako antichrist. Jest to
sprosté, nestydaté a naprosto nepravdivé. Papež jest
muž šlechetný a není pochyby, že věří v Božské své
postavení a vážně se modlí, aby mohl těžké své povin
nosti plniti.«

Statistika zednářství. Dle bulletinu mezinárodního
bureau zednářů má Anglie 2908 loží s 132.000 zednáři,
Irsko 370 I a 13.000 z., Skotsko 757 1. a 50.000 z., Ně
mecko 505 1. a 55.000 z., Luxembursko 1 loži o 80 čle
nech, Švédsko 43 I. a 15.550 z., Norvéžsko 151 I. a 4020
z., Dánsko 12 l.a 4120 z., Uhry 72 I. a 5180 z., Srbsko
1 loži s 55 členy, »Velký Orient« ve Francii čítá 443 lo
ží a 30.000 z., »Vclká lože« ve Francii má 129 loží a
7300 z., Belgie 22 I. a 2000 čí., Italie 345 1. a 15.000 z.,
Španělsko 87 I. a 4240 z., Portugalsko 148 1. a 2880 z.,
Řecko 17 I. a 950 z., Rumunsko 9 I. a 250 z., Severní A
merika 14.530 loží a 1,420.430 zednářů, Střední a Jižní
Amerika 1045 |. a 45.280 z., Australie 816 loží a 47.450
zednářů.

Všelicos. Dle pražských listů koupil císař zámek
v Brandýse nad Labem od arcivévody Ludvíka Salvato
ra. aby jej věnoval princezně Zitě Parmské, nevěstě
arcivévody Karla Františka Josefa. jako svatební dar.
— Dne 30. července o slavné schůzi apoštolátu sv. Cy
rilla a Methoděje na Velehradě sloužiti bude mši sv.
dle steroslovanského ©obřadu bulharský | sjednocený
biskup Šanov ze Soluně za četné assistence rusínského
a bulharského kněžstva. — Ceny jutových tkanin sní
ženy c 4 hal. a ceny jutové příze o 2 a půl hal. na jed
nom kg. — Vynálezci vodních bot Keilerovi podařilo se
ve vodních botách přejiti jezero starnbergské přes sil
né vlnění a vítr v přímém siněru za 1 a půl hodiny. Kei
lerovy vodní boty sestávají z válcovitých, asi 2 m dlou
hých a 40)cm v průměru majících nosných rour, napřed
a vzadu zašpičatělých, zhotovených z mosaze, potaže
ných plachtovinou. a v předu i v zadu svázaných řeme
ny. — Mezi nejnovějšími obětmi vzduchoplavby jest
madame More, která se u Etampesu sřítila se svým
dvojplošníkem s výše 40 m a zůstala na místě mrtva. —
Na sjezdu slovanských novinářů v Bělehradě došlo v
hotelu Balkan k hádce o politiku, při čemž vídeňský no
vinař ruský Vergun spoličkoval srb. redaktora Kovače
viče, kterýžto pak onomu způsobil krvavou ránu bo
xerem do hlavy. -- Minulý týden zavítala do Prahy 95
členná americká výprava, pořádaná obchodní komorou
v Bostonu, jejímž účelem bylo pozvati pražské činitele
k účasti na V. mezinárodním kongresu obchodních ko
mor, který se koná r. 1912 v Bostonu. — Na Hořovicku
v obci rejkovické zachvátil požár 4000 čtv. m lesa. —
Sto dreadnougthů jest již dílem dohotoveno, dílem jsou
ještě ve stavbě neb před položením kýlu. Rozděleny
jsou na jednotlivé mocnosti: Anglie 32, Německo 21, Spo
jené Státy 12, Japonsko 7, Rakousko-Uhersko, Halie,
Rusko a Francie po 4, Brasilie a Španělsko po 3, Ar
gentina, Turecko a Chile po 2. — Na drážďanské hygi
enické výstavě jest znázorněn počet nemanželských po
rodů v době od r. 1899 do 1907. Dle této statistiky při
padá na sto porodů průměrně ročně nejméně v Haagu
42, nejvíce ve Vídni 31:7 a v Praze 438. — O Bulhar
sku lze právemříci že jest to země stoletých lidí;cel
kem jest tu 2343 lidí více než stoletých. — Městské za
stupitelstvo města Lyonu požádalo francouzskou vládu o
dovolení k vybírání mládenecké daně z hlavy 10 franků.
Vybrané dané celkem asi 300.000 franků užilo by se na
podporu těch rodin, které mají více dětí. — Dle nového
sčítání jest ve Vídni 4766 osob bez vyznání, před 10 le
ty jich bylo pouze 2772.

Ještě k případu Prokopa Holého, faráře ve Hbltech.
Aby se ještě jasněji ukázala prohnanost agrární agitace,
otiskujeme zde, co otiskl dne 15. t. m. mladočeský »Če
ský Jih«: »Jest dosud v živé paměti článek, který le
tošní zimy vyšel v »Jiskře«, a který týkal se čtenářům
známého faráře Prokopa Holého, tehdá v Janovicích u
Votic působícího, jenž jakousi Rosalil Loudovou obví
něn byl z hnusných prostopášností a nemravností na u
vedené udavatelce a mnoha jiných nedospělých školních
dítkách páchané. Těžkým tímto obviněním ocitl se fa
rář Prokop Holý v trestním vyšetřování pro zločin dle
$ 128. tr. z., jež však později bylo zastaveno. Dnes mů
žeme konstatovatl, že vše to, co tolik sensace způsobilo,
bylo pouhou smyšlenkou a bajkou, čemuž nejlépe na
svědčuje mlčení, jaké zavládlo v časopise »Jiskře«, kte
rý neměl ani tolik odvahy, říci těm svým čtenářům, jak
to přece s tím farářem dopadlo a Jakého výsledku se



dodělalo s napjetím sledované trestní řízení. Nuže, ne
měla-li »liskra« tolil: smělosti, aby s barvou šla ven,
povíme to ny svým čtenářům: Trestní řízení proti fa
ráři Prokopu Holému pro zločin dle $ 128. tr. z. vedené
bylo rozhodiutim c. k. státního zastupitelstva v Tábo
ře zastaveno, poučvadž vyšetřováním vyšlo na jeva
Že vše to, Co Časopis »Jiskra« uveřejnil, jest jediným
fetězem smyšlenek. Rozhodnutí stát. zastupitelství c. k.
krajský soud v Táboře, přes podanou stížnost zastave
ní trestního fízení, schváliti musil a ve svém rozhodnutí
na to poukázal, že vše jest pouhou smyšlenkou a ne
pravdou. Rodičové dvou děvčátek školních žalovali sa
mi Rosalii Loudovou u c. k. okr. soudu ve Voticích, že
táž, jako svědkyně proti faráři Prokopu Holému udala,
že i ona děvčátka na popud faráře Holého s ním ne
mravné věci tropila a jí se tím chlubila. A v tomto trest
ními řízení proti Rosalii Loudové vyšla všechna obvině
ní na j.vo, neboť Rosaiie Loudová uznána byla rozsud
ken c. k. okr. soudu ve Voticích ze dne 3. dubna 1911
vinnou přestupku proti bezpečnosti cti a odsouzena
přes četné polelicujicí okolnosti a přes to, že byla ú
plně dosud zachovalou, k trestu vězení na 5 dnů s 1 po
stem a k náhradě nákladu řízení protestního. Jest to je
den z velice málo případů, kde svěkyně svým svědec
tvím dopouští sc trestuhodné urážky na cti, ale v přípa
dě tonitc musil soud napadená děvčata vzíti v ochranu
a uzrati, jak v tozsudku doslovně se uvádí: »Soud má
za prokázáno, že udání Rosalie Loudové jest vědomě
křivě!. Rozsudek tento byl přes odvolání Rosalie Lou
dové c. k. krajským soudem v Táboře potvrzen a právě
v těchto dnech cdbyla si R. Loudová svůj přisouzený
trest.«

Lombrosovy studie. Lombroso r. 1888 obrátil se
na chéfa pařížské policie Gorona s prosbou, aby mu
pro jeho knihu -Žena jako zločinec« poslal fotografie pa
řížských žen toho druhu. Goron neváhal ani okamžik a
hned následující den poslal žádané fotografie. Kniha
brzy vyšla a [Lombroso poslal také výtisk Goronovi. Na

více než 50)stranách reprodukovány pařížské fotografie
a při každé zevruhné charakteristika obličeje, líčící ty
pické příznaky zločinnosti, tu z vášně, tu vlivem alko
holismu, onde zas vlivem duševního zatížení atd. Vel
mi poučná kniha. Ale pan Goron byl více překvapen
nežli každý jiný čtenář. Prohlížeje obrázky, shledal k
největšímu svému překvapení, že posílaje fotografie,
zmýlil se v zásuvce. Místo levé vytáhl pravou, místo fo
tografií zločinných žen poslal fotografie bodrých proda
vaček a obchodnic. které se hlásily na policii o různé
koncese.

Jak bude v srpnu? Dle theorie prof. K. V. Zengera
nevyznačuje sc srpen přílišným množstvím povětrnost
ních poruch. za to však skorem všecky působí zvýše
nou silou. Poruchy tyto připadají na 2., 10., 15., 25. a 27.

srpna. Pouze porucha z 25. srpna má podřízenější vý
znate, Ostatní jso všecky silné, a nejsilnější z nich jest
porucha z 15. srpna. Dle toho byl by počátek srpna, ko
nec třetího a počátek čtvrtého týdne a pak konec mě

síce poněkud deštivější a bouřlivější: avšak i v tomto
měsící má plevládati sušší počasí. Vliv silné poruchy z
2. srpna přinese silnější, zprvu jihozápadní, později zá
padní větry, počasí stane se náchylné k lehčím srážkám
a na mnnohých místech dostaví se časté bouře. Vítr zvlá
ště kolem 3. srpna velice sesílí. Teplota na počátku mě
sice bude přiměřená. později, asi okolo 5. srpna, trochu
se ochladi, ale již v následujících dnech budou opět pře
vládati teplé dny. Tlakoměr od prvních dnů srpnových
bude neustále klesati, a teprve po 7. srpnu bude stoupa
ti; povětrnost se vyjasní a dostaví se parné dny. Jasné
a teplé počasí vytrvá až do 15. srpna. Velmi silná po
rucha z 15. vyvolá poněkud silnější větry od jihu a jiho
západu, i ze ve dnech od 15. až do 18. srpna a od 21. až

do 22. srpna očekávati bouře s lehčími srážkami. Tlako
měr od 15. bude silně klesati a teplota zvláště po 18.
srpnu Citelně Klesne, kdežto vítr postupovati bude smě
rem nejprve jihovýchodním až na západ. Vliv poruchy s
malým: polepšením inezi 19. a 20. srpnem vytrvá asi až
do 23. srpna. Po této době převládati bude jasné, avšak

poněkuc chladnější počasí, tlakoměr kolísati bude neu
stále kolem nermálu. Ke konci měsíce stane se počasí o
pět nejisté. Oblolra vlivem poruch z 25. a hlavně ze 27.
srpna silně se zamračí. vítr otočí se na severovýchod a
dostaví se nepatrné srážky. Po 27. Srpnu zavládnou též
místní bouře se srážkami. Srážky budou častější, ale ne
příliš vydatné. Teplota po 20. srpnu stoupne trochu nad
normál, ale dlcualkose nad ním neudrží, a již po 27. pře
vládati budoi znovu chladné dny. Povětrnost tato s
nevelkými změnami vytrvá až do konceměsíce.

| | , || Mešní vína! |
No Bisku konsistorium|v ct vé ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv. |

|

vám paka zasílám v soudkách od
26 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90,96, K 1-10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI. u
Mnoho pochralných dopisů po rnce.

(proti poště)

a

výhodných

podmínek.

Pp, sklenářům a zahradníkům
nabízímesklo tabulové do pařenišťat, jakož i sta
vební za ceny nejlevnější.— Výborný lermež. tmel
sklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
diamanty kus 5 K dodáme na každou stanici želez

ničnífranko.— Sklady tabulového skla.

K.V.Skuherský, "zem
Hradec Králové, výhradně v továrně.

— BYT
a Ž pokojích s kuchyní, tichý a
klidný, pro pensistu se hodící.
blízko do lesa i do města lze
pronajmouti ve ville „Štěpánce“

u Hradce Králové

w Malšovicích od 1. srpna.
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BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovolaje ai notivě nabídnouti

své umělecky pracované oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou, —

křtitelny, ——
soškyna pro- m

cesí,Jesličky, IZ 6Boží hroby. —

Právě vyšla
časová novinka:

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

Sepsal V. H. Hradecký.
Tato brožura vydána jako 7. a 8. číslo

„Časových Úvah“.
Spisovatel na základě původních pramenů

velice bystře a důkladně kreslí pravou podobu
a účel volnomyšlenkářského hnutí. Každý ka
tolík měl by pilně čísti v době, kdy příboj
tohoto mezinárodního sdružení vniká i do nej
menších pohorských vísek.

©wB' Stran 55. — Cena 16 hal. "B
Při hromadném odběru značné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah*“

v Hradci Králové.
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podíly a 40ti korunách, nebo jako volný vklad

69/, úrokování, kterážto výše úroková po celé
J2tileté trvání závodu se vyplácela. Podnik

podléhá revisi Zemského výboru a Zemského|svazu.
Bližší informace podá ochotně
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. Předplatné na čtvrt roku 2 Kd0h |

Číslo. 30. P + na půl roku Sk —h |

V zájmu olomouckého sjezdu.
Prosíme duchovmí:správy, jakož i předsednic

i tva našich spolků aorganisací, aby svým povzbu
„zením získaly pro VL všeobecný sjezd katolický co
nejvice účastníků i z našeho království. Potřebné

pokyny jsou vyloženy jasně v příloze, kterou k
„celému nákladu duešného čísla přikládáme. Ohled
vé lístku a legitimací meché se obraceji mašinci pří
mo na sekrctariat Zemské rady katolíká v Praze
II., Myslíkova ul. čís. 5. Retřebný obnos za jízdní
lístek a legitiuiaci nutne zaslati témuž sekreta
riátu předem do dne 2. srnna.

Program
VL.všeobecného ssjezdu katoliláů,českoslovamských

„v Olomeuci.

(ezdoý pořádák.)
"V:sobotu 12.srpna.
Odpoledne vítání sjezdových 'hostí na nádraží

Členy pořadatelského odboru. Shromáždění hostí
v Katol. domě.

O 5. hodině odpol. I. slavnostní schůze v sáje
Náradního domu.

1. Chorál: Sv. Václave.

Fr. Bauera.
3. Vyznání víry.
4. Zahájení sjezdu předsedou přípravného vý

boru. náměstkem zem. hejtmana, posl dr. Moř.
Hrubanen.

5. Volba předsednictva sjezdového.
6. Proslov zástupců diecésí.
7. Řeč J. M. ndp. opata Meth. Zavorala z

Prahy: >Modemí člověk český a světový názor
křesťanský«

8. Řeč vdp. říšského a zemského poslance dr.
Ant. Stojana, probošta z Kroměříže: »Čechové a
snahy unionistické.«

9. Pozdravy vynikajících hosti.
10. Hymna.
V neděli 13. srpma.
1. O 5. hod. ráno budíček.
2. O půl 9. hod. Slavnostní příjezd knížete ar

cibiskupa na dóm, kázání a slavné služby Boží.
Pontifikální mši v kostele slouží: J. E. ndp.

kniže-arcibiskup dr. Fr. Bauer, pontifikální mši
sv. na dámském náměstí slouží J. E. ndp. biskup

časí v kostele u Panny Marie Sněžné.)
O 11. hod. Rozchod a oběd.
4. © půl 1. hod. shromáždění účastníků sjezdu

k slavnostnímu průvodu na malém cvičišti vojen
ském.

O I. hod. maniiestační průvod a hold episko
pátu.

Po průvodu.
5. Manifestační schůze dělnická v Nár. domě.

Promluví pos). Šrámek.

CŮI| HRADECKRÁLOVÉ.=

Zal r.. 1608. Provádí ve
« Přijímá -| Akc. kapitál: šseré ban

vkladyna | K 15,000.000. nd oměná
knížky vk'adní | © Res. fondy: sovní obchody.

na úrok | IK 2,500.000- Eskont |
1 10 S ural. nárna.Ab) masar:| Snění|

Na účty dle Praha, vápno, sádra,
ujednání. Jičín, strojní oleje,

- ©Semily, - | petrolej a cukr.
- Turnov, 

Krakov.

6. Manifestační schůze omladiny a rolnictva na
nádvoří probošství.

7. Lidová pobožnost eucharistická. Sv. pože

B. Schuze žen v kostele Panny Marie Sněžné.
9. O 6. hod. večer v sále Nár. domu II. slav

J. »Sociálníčinnost církve v zemích českých«,

2. »Kulturní Činnost církve v českém národě«,
ref. dr. Kordač.z Prahy.

3. »Význam katolického tisku pro vnitřní ži

Praby.
4.Pozdravy vynikajících hostí.
Večer: Přátelský večírek v Katol. domě a

koncerty.
V pondělí 14.srpna.
O 5.hod. ránobudíček.
O 6. hod. pontifikální mše sv. na dómě. Slouží

O 6. had. v kostele Otců Kapucínů pontifikální
tuše 86Vse společným sv. přijímáním pro členy III.
řádu sv Františka. Pontifikální mši sv „slouží J.
E. ndp. biskup dr. Pavel hrabě Huyn. Promluvu má
P. Hubert Ettl, kvardián.

© 8. had. pontifikální mše sv. v kostele u
sv. Michala (pro účastníky sjezdu adoratorů);
slouží J. M. ndp. světící biskup dr. Karel Wisnar.

O 9. hod. v místnostech kn. arcib. semináře
schůze kněží adoratoru: I. >O častém sv. přijímá
ní«, ref. Fr. Pospíšil, spiritual v Olomouci, II. »Ja
kými prostředky prohhrbuje kněz úctu k SS. Eu
charistii«, ref. dr. Jan Jindra, professor bohosloví
z Hradce Králové.

O 9. hod. Maniiestační schůze rolnictva v sá
le Nár. domu. Ref. posl. Šamalík a posl. Navrátil.

O 9. hod. Pracovní schůze venkovské omla
diny v sále domu Marie Terezie.

1. »Náboženské úkoly venkovské omladiny«,
ref. dr. Ant. Sýkal ze Žeranovic.

l. zHospodářské úkoly venkovské omladiny«,
ref. Ant. Smýkal, rel. syn ze Žeranovic.

Ill. »Přehled činnosti sdružení venkovské o
mladiny na Moravě a ve Slezsku«, ref. Meth. Gája,
rol. syn ze Zahnašovic.

O 9. hod. Sjezd terciářů v kostele Panny Ma
rie Sněžné.

I. >Čeho se stříci členům III. řádu sv. Fran
tiška a jejich vůdcům«, ref. P. Jan Tagliaferro, fa
rář v Michálkovicích.

H. >Organisace III. řádu sv. Františka po mí
stech, krajích, diecésích a v celku«, ref. vdp. P.
fenác Janák, terciář a místoděkan ve Frýdlantě.

3. Pokračování v poradě řiditelů třetího řádu.
Odpoledne o 2. hod. pokračování:
IV. >Čím I)). řád sv. Františka pojistí sobě vliv

na křesťanskou rodinu a společnost«, ref. vdp. dr.
Jindra, ředitel III. řádu a prof. v Hradci Králové.

V. »Čeho se nedostává snahám o pokřesťanění
moderní společnosti a v čem těmto snahám III.
řád sv. Františka je mohutnou podporou«, ref. po
slanec J. Kadičák z Frýdlantu.

VI. >Zájem na projevech terciářského života:
tisk, slavnosti, sjezdy, knihy „Časopisy, juvenaty,
atd.«, rei. vdp. P. Jan Rubringer, kvardián a před
seda sdružení terciářů v Třebíči,

O 2. hod. odpol. v místnostech domu Marie
Terezie:

Schůze učitelů a přátel Matice Cyrilo-Metho
dějské.

I. »Zásluhy školských bratří o školu«, ref. br.
Špaček z Prahy..

IH. >O úkolech českého učitelstva katolické

gobert Bena z Nového Hrozenkova.
III. 20 úkolech Matice Cyrillo-Methodějské«,

O 2. hod. odpol.: Schůze studentstva vysoko
a středoškolského v místnostech českého gymna
sia.

I. »Otázka Slovanská«, ref. PhC. Bartoš.
I. >Sociální práce studentstva«, ref, JUC, Vojt.

Vičánek.
III. >Náš program a naše požadavky«, ref.

PhC. Trčka. .

Inserty se počitají levně.
Obnova výcházi v pátek v poledne. |

stech českého gymnasia. © :
| O 2. hod, odpol.: Schuze živnostnictva v sá
: le hotelu +Austrie«.

© 2. hod. odpol.: Schuze Mariánských kon
| gregací v sále kn. arcib. semináře.

O 3. hod. večer: Slavnostní schůze v sále Ná
| rodního domu:

I. sKatolická církev a škola«, ref. Leop. Bar
toš, učitel z Lipníka.

| I. 2Protinapoženské hnutí na venkově«, ref.
: zemský a říšský poslanec Josef Šamalík.

I. >Katolictví a národnost«, ref. posl. Ferd.
, Juriga.

Současně koná se slavnostní schůze na nádvo
ří proboštství, kde o těchže thematech promluví

řídící učitel Špaček a posl. Navrátil.
Večer c půl 9, hod. studentský večírek v Ka

tol. domě.
Dne 15 .srpna.
C pul 7. hod. ráno seřadění průvodu na námě

stí démském a odchod na Sv. Kopeček..
O 9. hod. dopol. kázání (kníže-arcibiskup dr.

Fr. Sal. Bauer aneb J. Mil. dr. K. Wisnar) a ponti
fikální mše. svatá.

O 1. hod. odpol.* Slavnostní schůze na kláš
ternín nádvoří:

>Katolíci a život veřejný«, ref. dr. Mořic Hru
ban, náměstek zem. hejtmana, poslanec v Olomou
ci.

| C 2. hod. odp.: Schuze intelligence v místno

Proslov Jeho Eminence nejd. knížete arcibi
skupa dra Fr. S. Bauera.

Ukončení schůze předsedou.
Hymny papežská, rakouská. nár: ní.
Odchod do kostela, slavné Te Dčum a sv. po

žehnání.

Volné listy.
Rozmělňování národní podstaty. Páni pokro

káři a agrárníci v potu tváři stloukají výmluvy,
aby ospravedlnili vydání celé řady národních man
dátů do rukou sociální demokracie. Pálí je před
veřejností pravda, kterou dobře vystihl dr. Kra
mář, jenž hnusný obchod ten nazval národním
zločinem. Kde komu jest jasno, že tu prováděla
své dilo opovržení hodná sobeckost, která se ne
dovedla podrobiti příkazu vyšší obecné povinnosti
a která nyní hledá výmluvy a pláštíku v klerika
lismu, jenž, jak příklad ukazuje, má zastírati nej
větší bezcharakternost. Kromě toho uplatnila se tu
i národní vlažnost pokrokářská. Lidé ti spoléhají
se jen také na to, že vybájené strašidlo klerikali
smu jest dosti již silné, aby se ho báli i lidé, kteří
v českém národě zachovali si posud soudnost a
mravní poctivost.

Olomoucký pokrokář dr. Fischer poslal do
»Času« list, ve kterém národní zločin ten drhne a
omývá. A jako jest špatná věc, kterou hájí. tak
špatná jest logika, které k tomu užívá. Na počátku
listu tvrdí, že spojenectví se sociálními demokraty
proti národním katolíkům moravským jest pokro
kářům lhostejno. Rozčilení, které z toho povstalo,
jest prý důkazem. že pokrokáři a agrárníci jednali
správně. >Když před čtyřmi roky dr. Stránský u
jednal kompromis s klerikály, bylo z toho velké
rozčilení u pokrokových lidí, dí dr. Fischer. Za
čtvři leta došlo k novým volbám, a tu bylo dje
zkušeností dosavadních a dle vývoje politických
poměrů na Moravě samozřejmo, že kompromis
s klerikály jest nemožný, stejně jako se Staro
čechy. kteří šli do voleb pod jedním praporem s
klerikály. Bylo tedy zcela přirozeno, že spojenci
hledáni ve stranách pokrokových, t. j. ve straně
agrární a sociálně demokratické. Stejné smýšlení
bylo i ve straně agrární, a tak došlo již den po
prvých volbách ke známému ujednání tří proti
klerikálních stran.«

Když bylo dle vývoje politických poměrů
známo, že se stranou katolickou jest kompromis
nemožný, proč tedy pánové čekali, až na den po
prvých volbách? Tuto logickou mezeru dr. Fischer
sám ve svém listě odkryl a nedovede ji zastříti.
Právě to čekání na den po prvých volbách ukazuje
vypočítavon sobeckost, která pro jeden mandát
Stránského s nejlehčím srdcem a největší lehko



myslností dala 10.mandátů sociálním demokratum.
Ostatnž politická bystrozrakost a zásadovost po
krokářu jeví se ve světle vekmí ubohém, když v
tak krátkém čase, jako jsou čtyři roky, musí tvrdi
ti: »černé jest bílée a potom zase musí se poličko
vati tvrzením: »ne, to bílé jest přece jen černé«.

Tady nepomohou nic advokátské knify, a my
nemusíme se obzvlášť namáhati, abychom neupří
mist vývodů páně Fischerových vyvraceli, když
to činí tak dokonale a otevřeně sám těmito slovy:
»Dr. Stránský není sám stranou a proto, I kdyby
chybil, není tím vinna strana, a není proto potřebí
pro chyby jedné osoby nebo pro nechuť k ní za
kládati stranu novou.« Tady to čteme docela sroz
umitelně. »Nespokojenost z našeho kompromisu se
sociálními demokraty jest dukazem, že jsme jednalt
správně.« A ned po té: »Dr. Stránský chybil, ale
pro chyby jedné osoby není potřebí zakládati stra
nu novou

To jest pokrokářské omývání národního zlo
činu, které dokazuje, že to rozčilení bylo oprávně
né a že pánové správně nejednali. Řekněme, že dr.
Fischer pociťuje přece jen výčitky svědomí a že
nemá posud té otrlosti »Času«, který bez obalu
hned prohlásil, že dr. Stránský jednal docela
správně.

Ni naplat. Průběh posledních voleb opětně
dokázal, že pokrokářská strana jest stranou roz
kladu a že stírá čím dál víc národní ráz s celého
našeho života. Pokrokářská strana začala se vy
smívati národním heslím, praporům, hejslovaňo
vání a důsledně krok za krokem vede svedenou
inteligenci tam, kde mizí národní povinnost, vla
stenecké vědomí a kde začínají plytké a bezbarvé
fráse © pokroku, který dovoluje všechno a od
poušti všechno.

Pokrokáři, majíce v čele Masaryka, povznesl
se nad romantické prý zpívání: »Kde domov můi«,
a za hluboký národní cit dávají internacionální po
krokářskou mátohu, která drobí a podemílá onu
životní podstatu. bez které národ nemůže žíti.
Tento internacionální intelligentní směr není silou,
jak se domnívá Masaryk a jak si namlouvají jeho
stoupenci, nýbrž hroznou slabostí, jež jasně jest
dokumentována stranou pokrokářskou samou ve
veřciné její působnosti i ve vnitřním jejím životě,
jehož hnilobu dr. Chalupný právě nyní odkryl.
Vezměme v úvahu kteroukoli občanskou ctnost,
nebo mravní a politickou zásadu a uvidíme, že ani
v jedné nebyli realisté se svým vůdcem důsledni,
že všude hřešili, vymlouvali se, ustupovali a zra
zovali.

Pokrokáři se svým Masarykem podlehli cizo
tě, jako jí podlehli sociální demokraté. Odtud si
také vysvětifjeme, proč strana Masarykova obě
tovala se straně socialistické, ve všem ji omlou
vajíc a podporujíc. Konečně mezi oběma stranami
není již rozdílu, neboť věcně jsou totožné a for
mální rozdíl jest jen uměle dělaný.

Byť tedy ve známém kartelu volebním, uza
vřenén mezi Mladočechy a národními sociály,
hrály svou úlohu také mandáty, nicméně důvody
Kramářovy byly rozhodně správné v tom smy
slu, že jest potřebí jednoty a národní scelenosti
poslaneckého klubu ve Vídni. Jest potřebí, doklá
dáme se své strany, zdůrazňovati národní cit a
přesvědčení všude, i ve volbách a nepodléhati le
dabylému a nivelisujícímu duchu pokrokářskému,
který národní naší podstatě hrozí pohromou. S
vlažností národní začal a s národní zradou končí.
Či není zradou národní prohlásiti: »než českého
klerikála. raději německého nacionála«? To vše na

zýváme rozmělňováním „národní podstaty.

Do zbraně! Vzpomínky na poslední volby jsou
pořád ještě dosti silné a skýtají hojněpříležitosti,
abychom poučovali se 0 duchu stran, o jejich síle,
o chybách obecných a zvláštních. Ani naše strana
z této kritické retrospektivy se nevyjímá a musí
dobře poznati. co jí zde prospívá a škodí. I my
jsme lidé, kteří bojují společně s ostatními národ
ními stranami o česká práva a o lepší budoucnost,
i my účastníme se programem svým a prací 0 Úú
čelné řešení tak zvané otázky sociální. V tomto
ohledu nesmí nám nikdo vytýkati, že poškozujeme
vě: lidu a společné zájmy politické. Ovšem za
hřích se nám pokládá, že zápasíme o zásady nábo
ženské, v kterémž ohledu dávají nám za pravdu
denní zkušenosti a budoucnost ukáže, kam vede
protináboženský směr, který v národě našem za
pustil již silné kořeny.

Upřímně si přiznejme, že se ve straně chybo
valo. Platí-li zásada vůbec, že chybami se máme
učiti, musí platiti obzvlášť o straně, která má tolik
nepřátel a která musí se probojovávati vlastními
silami. Příští sjezd strany má vážný a důležitý ú
kol, aby zaveden byl pořádek a aby veliké naše zá
jmy byly příslušnou taktikou podporovány a dů
stojnými zbraněmi hájeny.

Alu tolik jest již dnes jisto, Že všem našim
snahám musí vévoditi heslo zvýšené činnosti na
všech místech. Práce hospodářská, práce agitační
tiskem a slovem. Rozpoznávám v době od prvých
voleb všeobecným hlasovacím právem, tedy od
roku 1907. karakteristickou známku lhostejné po
hodlnosti, která by byla vyjádřena asi takto: když
bez značnější agitace již roku 1907 tolik voličů ke
katolickému praporu se přihlásilo, jak pak teprve

den ukolébal se nečinností jedem,:právě. tak. uspo

čoval třetí, až konečně spavá. nemoc. zachvátila.
mnohé -—-důstojgíky.

Mnozí kněží, bohužel, nevzali v úvahu, že ne
přátelé naši volbami 1907nebyli přimrazenina jed
nom misté. Právě proto, že bystře rozpoznali, jak
by katolické lnutí za prozlravého vedení a čilé
agitace mohlo zmohutněti, vrhli.:se. do boje Ssve
škerou energií a — byť jednotlivé strany, sledovaly
své cíle stavovské — přece v ohledu náboženském
pracovaly všechny svorně pod jedním: heslem:
bijte klerikály! Agrárníci, čeho na venkově v o
hledu protikatolickém nemohli si dovoliti ještě sa
mi, to na oslabení katolíků s největšl:ochotou při
jali od volných myšlenkářu. A jelikož na venkově
politickým ruchem a všeobecným hlasovacím prá
vem probudila se touha po četbě novin, liď byl u
chvácen těmi listy, kterých se mu dostávalo. A jak
nečísti, když »Čep« dáván zadarmo, když rozdá
ván >Havlíček<?

Co jest tedy přirozenějšího, nežli uplatňovati
zásadu: proti tisku tisk? Ponechávatilid četbě ne
přátelských novin a mlčky přihlížeti; jaké nábo
ženské mezery noviny tyto ve farnosti vyžlabá
vají, i2st prostě zbabělost; stěžovati si: neba hří
mati s kazatelny bez účinného kazijedu, jest směš
né. Fřeba poukázati na to, jak obyčejný socialisti
cký dělník ročně obětuje na věc strany 40—60 K,
kdežto 40.—50K zachránila by se na mnoha mí
stech celá farní osada. Či snad jest příjemnější,
když po nějakém čase socialismem a volnomyšlen
kářstvím osada jest proniknuta tak, že kněz zůstá
vá sám a že nemá posléze, o koho by se mohl 0
příti?

A kde jest potom povinnost? ©Povinnost jest.
čím jsme povinní a čemu dostáti musí každý člo
věk, chce-li se vyhnouti nedůvěře a budoucímu
mravnímu úpadku. Povinnost jest dluh, který za
praviti možno jen dobrovolným úsilím a ráznou
činností v poměrech života. A dnešní usilování o
vývrat všcho náboženství jest zajisté záležitostí
nad záležitosti! »Každému tedy, což jste povinni,
dávejte<. praví sv. Pavel, kterýžto výrok dnes ne
znamená pro kněze nic jiného, než to, že. jsou
správcové, ustanovení k tomu, aby užívali pro
středků sobě svěřených k dobru bližního. A brániti
věřící od židovských, všestranně kombinovaných
útokův a vlivu, působících tiskem a slovem, jest
dobro nejen mravní, ale také. hospodářské. Na
všech křižovatkách cest, na sloupech a na všech
nárožních budovách měl by býti vyryt nápis 0
noho hesla tajného kabalu: »Musíme podrývati
křesťanské církve, abychom zmocnili se zlata a
moci.« Nehřmí tato slova do. celého světa a neza
chví každým člověkem, jenž jest opravdovým pří
telem lidu a jeho hospodářské nezávislosti? Jestli
že tomuto světovému usilování židovskému při
sluhují strany svobodonryslné, a u nás jmenovitě
strana Masarykova, pak must rváti tato stahující
se pouta. uvědomělý a povinnosti dbalý kněz. Ne
znám v tomto ohledu palčivějšího studu, nežli ten,
který musí se nutně dostaviti tam, kdež proniklo
uvědomění, že se nevykonalo proti židovským a
požidovštělým agitátorům to, co se vykonati mělo
a mohlo. Dnes vždy jasněji rýsuje se pravda, že
žádná organisace proti židovským kosmopoliti
ckým podmanitelům nemůže tak vydatně pracova
ti, jako organisace, budovaná na podkladě kře
sťansko-hospodářském.

Proto dnes po volbách, které ukázaly nám ne
bezpečenství v plné jeho hrozivé podobě, není pro
nás jiného hesla, než ono stále staré a stále nové:
Do zbraně!

»

Pryč s poděšenými citoslovci a potřásáním
hlavy, pryč s oslabujícími povzdechy! Jsou lidé,
kteří v rozhodných historických chvilich jsou 0
chotní zhynouti jako štvaní zajíci, jako ovce, které
psi zahánějí do ohrady a které blekotají o pardon,
kde žádného pardonu není, nýbrž jen nabroušený
nůž. Takovými slabochy katolici nemohou býti a
nebudou. To dokazují naše schůze a tábory, na
něž se sympatiemi pohlížejí tisícové těch, kteří
pro hrozný terror s námi nemohli voliti. Těch
všech musíme získávati. Musíme vytrvale a trpě
livě otevírati také oči těm, kterým namluvili, že
jsme nepřáteii lidu a kterým slovo klerikál jest
největším strašidlem.

Proto. důstojníci, ku předu! Chopte se tisku!
Kterak možno očekávati obratu, když nemá lid ti
sku, který by ho o pravém stavu věci informoval?

zprávy z tisku agrárního, socialistického a volno
myšlenkářského. Za našich poměrů musí s tiskem
spojena býti obětavost, protože jsou celé tisíce
těch, kdož dostávají >Cep« zdarma.

Důstojníci, přiložte ruku ku práci hospodářské!

mimo jiné prostředky deptají nás hospodářskými

bočka, tato pohotová hospodářská instituce ho
spodářské svépomoci, budiž založena všude, kde
jest aspoň 15 našinců; kde jest jich méně, budiž po
staráno o skupinu. Zakládání těchto odboček ne

vule, aby byly uvedeny v čianost, která se všude
zanilouvá a která při společném nákupu ziednává
členům mnoho hmetných i mravních prospěchů.
Nelze popírati, že důvěra ke knězi zejména tako
vouto hospodářskou prací se rozmáhá, z kteréhož
důvodu každý prohlédavý pastýř užije činnosti
této jako jednoho z četných prostředků pastorač
ních. Jest pravda, že mnazí duchovní při snadnosti
úkolu mohli by zakládati odbočky hospodářské
samu, ale kde by byla nejistota, nechť pozve se
některý zapracovaný našinec. Čas ubíhá, nepřátelé
pracují horečně — a proto nikdo neodkládej dilo,
které tvoří sílu strany. Ještě jednou opakuji: Za
kládejte všude, kdemožno, -svépomocná sdružení
hospodářská!

L

Co jest to nechutnost? Zpravodaj »Národních
Listu: z říšské rady řeší tuto otázku zvláštním
zpuscbem. Při zahájení říšské rady bývalý sně
movní předseda dr. Pattai, s lože díval se dolu na
poslance. Toto pačinání jeho jest zajisté každému
slušnéma a logicky myslícímu občanu nezávadné
potud. pokud jest právně a společensky dovoleno.
aby s siušný člověk někde sedl a díval se, protože
všichni lidé se někde posazují a dívají se, nepřišli
li a zrak „Ale tato až hruza jednoduchá pravda a
životní zkušemost jest neznáma zpravodaji >Nár.
Listu., který o bývalém sněmovním předsedovi
napsal: >Dr. Pattai byl tak nechutný, že se díval
s lože do parlamentu«. Zpravodaj »Nár. Listu přijal
tu takové měřítko společenské slušnosti, že mu 0
byčemý smrtelník věru o celý svět nemůže poroz
uměti. Dle našeho soudu naopak pan zpravodaj
jest tak nechutný, že s takovým bizarrním nesmy
slem mohl se vytasiti. Či projevila se tu semitská

známkou o nechutnosti, anebo ještě o něčem silněj
ším. bylo se panu zpravodaji obrátiti proti národ
ní sociálům, kteří demonstrativně odešli ze sně
movny, když se volalo císaři sláva. Tu by mravo
kárnost byla na vhodném místě. Pokud jsme stá
tem monarchickým, máme své určité vztahy ke
hlavě státu, a mezi těmi vztahy zajisté jest také
slušnost. Zachovává-li vzdělaný člověk jisté ohle
dy k občanu, s jehož některým názorem nesouhla
sí, nebo jest mu politickým nepřítelem, pak jest to
dukazert společenské slušnosti a vycepovanosti.

Nezdvořilost a hrubost nejsou vlastnosti, které
jsme dědictvím přijali od svých předků. Ubohá de
monstrace národních sociálů, která má asi působiti
na voliče a dokazovati jisté hrdinství, jest tako
vého rázu, že vzbuzuje v člověku pocit ošklivo
sti. Politicky se tím ničeho nedokáže, takticky
jest to neckutným činem nezralého chlapectví, a .
jest smutné, Že v takové úloze representují se prá- ..
vě poslanci českého národa.

Politický přehled.
Předsednictvo poslanecké sněmovny zvole-..

no ve schuzi 2i. t. m., v níž Čechové za odporu:
Němcu, Rusínu a Dalmatincu podali státoprávní:
prohlášení. Tentokrát volba předsedy provedena.
hladce a rychle. K volbě předsedy odevzdáno cek.
kem 429 hlasu (všech poslanců jest 511), z nichž,
390 bylo platných a z těch 387 zvolen člen něrmec:
ko-nacionálního svazu dr. Jul. Sylvestr, dlouhole-
tý poslanec za město Solnohrad. Ten vkrátké ře-.
či slíbil nestrannost a objektivnost, vyzval sněs
movnu k věcné a plodné práci a zdůraznil. její
demokratický ráz. Po té zvolení místopředsedové
a to za Čechy agrárník J. Žďárský, za Poláky dr.
German, za Slovince Pogačnik, za něm. křesť,. 30
ciály rolník Juke!, za socialisty Pernerstorfer,, za
Rumuny Romanczuk a za Vlachy dr. Conci.

Boj o denní pořádek. Ve schůzi posl. sněmavny
dne 21. t. m „navrhli předseda dr. Sylvestr. aby
příští schůze konala se v úterý 25. t. m. s denním
pořádkem: bankovní předloha. Proti tomu smc. de
mokr. posl. Seitz žádal, aby v příští schůzí jednalo
se o dovozu inasa s hlasováním dle jmena.Návrh.
ten vyvolal u nění. nacionálů veliký odpar a mezi.
nimi a soc. demokraty došlo k bouřlivým výstu-.
pům, které už už se schylovaly k pramici. Návrh;
socialistický byl však přese všecku bouři přijat.
197 proti 188 hlasům. Nadšení soc. dem. bylo však.
předčasné. Kdvž předseda dal hned na to hlasovati:
o návrhu Seitzově, by bankovní předloha projed
návala se teprve po návrhu stran drahoty maga,
tu posl. Seitz na podiv všech upustil od žádarého.
dříve jmenovitého hlasování a návrh Seitzův za-.
mítnut byl 194 proti 168, takže na první místo, do
stala se přece bankovní předloha. Galerie při tom
hlučely tak, že musily býti vyklizeny .

Pozoruhodué hlasování ve sněmovač. Při hla-:
sováni o návrhu Seitzově ukázalo se, že vláda ne-.
má opět žádné většiny. Při. prvním hlasování šli.

to při druhém část jich hlasovala pro vládu. Chtěli
ukázat, že si zachovají volnou ruku a že jsou po;
případě odhodlání ukázat zuby. Hlasováním tím
podán i důkaz, že Slovanská Jednota už zase po
hřbena, ježto Čechové hlasovali proti vládě se soc.
demokraty, kdežto Jihoslované všickni pro vládu,

Odsouzení hodná nedbalost čes. poslanců. Bohu



o návrhu Seitzovu vláda uchráněna byla před po
rážkou také českými páslanci. ŠScházelo totiž 34

byla téhož dne teprve schuze třetí a ačkoliv se
vědělo, že bude duležité blasování. Vědělo se to
tím spíše, ježto dopodedné parlamentní komise Jed
notného českého klubu výslovně prohlásila, že
bankovní předlohu nutno prohlásiti za věc poli
tickou. Usnesení toto bylo závazné a bylo proto
povinností všech českých poslancu setrvati na
svých nástech a ordlevzdatisvoje hlasy proti vládě.
K čemu se tito didé dali tedy .zvaliti, a proč :roztru
bují, že jsou voposici proti vládě Gautschově?

Státní rozpočet na rok 1911 vykazuje celko
vou potřebu 2883.709.143 K, loni 2.780.822.625 K a
celkovou úhradu 2.881,758.772 K. loni 2.727,741.383
K. tak že se jeví přebytek 49.629K. Nejvyšší dvur
má potřebu 11.340.000 K, loni 11,300.000 K. Kabi
netní kaneeláři89.637, loni 188.971 K; říšská rada
4.105.0834,loni 4.082.084; říšský soud 97.156, loni
67448; ministerská rada a správní soudní dvýr
potřebu 3072110. úhradu 3.006.600, loni 4,902.989
a 2931.200: příspěvek na spelečné záležitosti ob
náší 386.434.937, boni 350,184.800 K; ministerstvo
vnitra má potřebu 54,178.960. úhradu .2.236.239,,loni
52058.310 a 2180307 K; ministerstvo zemské 0
brany potřebu 97.307.350, úhradu 1.371.203, loni
98,701.330a 2472.88 K; ministerstvo kultu a vy
učpvání potřebu 105.560.789. úhradu 17,146.199,.10
ni 103.401.567 a 17,1075.440K; ministerstvo financí
potřebu 853,5067.304,—úhradu 1.761,301.800, loni
818,327.443 a 1.662,686.723K; ministerstvo obchodu
potřebu — 228,239.886,— úhradu —205,429:560, | lomí
223.950.400 a 191.737.600 K; ministerstvo železnic
potřebu © 749.776.900, —úhradu. 811.159.400, | loni
735.561.830 a 4706.176900K; ministerstvo orby po
třebu 59.345.024, úhradu .2d.188.75b, -loni 38,752,128
a 21.388.316K; ministerstvo spravedlnosti potřebu
87.713.067, úhtadu 4551.263, loni 86.387.991 a
a 4.440,155 K; ministerstvo veřejných psací po
třebu — 10.5370070,— úhradu © 40,254.370. loni
100,458.323 a 37.414.316K; správa -státních budov
potřebu 4,kS1.173, úhraáu 6214630, loni 4,187.993 a
468.049K; novostavby td. patřebu 25,374.280,ú
hradu 789.222,loni 28,992.282 a 260.560:K; nejvyšší
účetní dvur 717400, lomi 687.100; pense potřebu
111.141.224, úhradu 10,302.50, loni 99,024.696 a
9.002.30á K. Nejvíce stouml rozpočet ministerstva
financí, totiž 98,840.200 K. k čemuž přispěl přede
vším »Ssátní dluh a správa státního dluhu« po
třebou © 21,117.449 K více. Pak zvýšil se rozpo
čet ajinisterstva železnic o 14,215.050,z čehož pifi
padá na státní železniční provoz 12 mil. K Na po
div ministerstvo zemské obrany snížilo poťřebu :0
1,593.980 K.

Bankovaí předloha 25. července prošla prvním
„čtením a odkůzána výboru. Pryní řečník sec. dem.
-Vanek prohlásil, že čeští soc «demakraté budou
„lasovati proti a vyhražují si pozměňovací návr
-hy. Dr. Kramář v delší -řeči dokazoval, že poslanci
feští dívají se na bankovní předlohu ze stanovi
ska hospodářskéhu. avšak že Něraci učánilí z ban
kevní předlohy otázku politickou, ježto odpírají
Čechům bezdivedně zastoupení ve správě bauky,
která postupuje ma prospěch jedné národnosti.

Socialistický Svindí s drahotou masa. Opravdu
švy dl ztrovili soc. demokraté s pilným návrhem
proti drahotě masa. Sněmovna většinou 9 hlasů
přija'a při hlasování dle jman návrh, aby jednání
o dy hotě masa dáno bylo na denní pořádek, ač
koliv návrh nebyl ani tištěn. Když však mělo se
rozhg Inout, aby jednání o drahotě masa přišlo na
denní pořádck před rakeusko-uherskou bankou,
upustil posl. Seitz od návmu dle jmen a tak ban
kovní-j ředloha dostala se první na denní pořádek.
K tomu poznamenáva »Čes. Slove«, že soc. demo
krašé týui dokázat jen, že výsledek hlasování jiný
býti nesměl a že byl diktován vyšší mocí, které
soc. deinokracie rakouská slouží věrněji a oddga
něji než nejvládnější strana. Že cetá ta komedie
byla mezi vládou a soc. demokraty suluvena, jest
patrno z joho, že posl. Seítz svou žádost o hla
sování dle jmen odvolal, až viděl, že oposice má
většinu. Sec. demokraté tímto jednáním ukázali,
že se jim vážně o odstranění drahoty nejedná, ný
brž pouze o balamucení lidu. Ostatně s argentin
ským masem vůbec hraje se vlastně politická ko
medie. Vídeňské prodejny masa rozvěšují návěští,
že dosud mají argentinské maso ve skladě, jež se
kupuše teď velmi málo. K čemu tedy volání po dal
ším dovážení jeho?

Před kulturním bojem v Rakousku. Soc. dem.
poslanci podali pilný návrh, aby do šesti měsíců
podány byly návrhy zákonů na rozlučitelnost ka
tolického manželství, dále aby matriky dány byly
k vedení politickým úřadům, aby proveden byl zá
kon ze dne 7. května 1874o vnějších poměrech ka
tolické církve. Také židovští liberálové Ofner, Zen
ker, Hock atd. podali návrh na rozluku katolického
manželství. Co jest židům do katol. manželství?

Masná otázka, t. j. návrhy o drahotě masa
a dovozu zahraničního masa do naší říše projedná
valy se 26. t. m. za nepatrné účasti poslanců. Jest
jisto, že strannícká agitace jest v otázce této hlav
ní věcí, kdežto drahota a maso argentinské věcí
vedlejší. Ve Vídni, Praze a Ostravě maso argen
tinské nejde na odbyt a přece se dálo pro ně to
Jik bouří.

|

:Dr.' kzamář v. Prostějově minulou neděli na
„dvou politických schuzích vybízel k soustředění
všech svobodomyslných živlu na Moravě .

(V Portugalsku téměř denně opakují se bitky
„mezi monarchisty. a republikány. V Guimaraesu
byl.dokonce monarch. obyvatelstvem napaden 20.

„pěší; pluk, že musil pnrchnoutido jedné budovy, kde
byl obléhán.

"Povstání v Albauli. Albánšti povstalci předlo
žili nové požadavky. Bojuje se dále, při čemž ště
stí válečné kloní se střídavě na obě strany. Ture

ivelice: stísněna, jinde pak se tvrdí, že právě Ma
Alissoří jsou již úplně. vysílení.

Otázka maracká den ode dne více pobuřuje
JEvronpů.Zasáhování Německa do záležitostí maro
ekých vejsou v Anglii ochotní klidně snášet, napě
tí mezi Anglii a Něrueckem roste.

1 Ghcete «eěn san P?
Vyžádejte si ihned vaory pánských látek

1) -k nahlédnutí. (Zvláště vzor látky »Palmira«)
| odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=

Prení český zasllatelský zdvod ©soukonného zboží
28 zal. r. 1876. Ma:

Zprávy
organisač. a spolkové.

Řaňnichu-sociákmí„kurs v Hradci Králové. | Kursy
královéhradecké jsou důležitým osvětovým činitelem
ve výchově katolického. lidu českého a mají nepopíra

„telnou zásluhu na. rozvoji křesťansko sociální strany v
Čechách. protože odchovaly již přes 300 nadšených
propagátorů myšlenky křesťansko sociální. Nikde není
také tolik příznivých podmínek pro řečnické kursy jako

„právě v Hradci Králové. Hradecko má hojnost katoli
„zkých jednot s uvědomělým členstvem, které touží po
zorohloubení svého vzdělání, hradecký studentský kon
vikt »Borromacum: poskytuje výborné 'a levné zao
vwatřenífrekvenlantům kursu, hradečtí předáci pak tvo
„i elitní učitelský sbor, takže není třeba ani přáti si
lepšího. Ekcnomickou strárku vede vždy ochotný pan
strojmistr Polák, jenž nabyd v tom ohledu již virtuosity.
Letošní kurs edbýval se ve dnech od 16. do 23. červen
ce a navštiven byl 78 stálými a as 10 občasnými ná
vštěvníky, ktetí z 9 procemt byli příslušníky diecése
královéhradecké. Také ženy, počtem 4 a intelligenti vy
sokoškolstí (4) zastoupení byli Přednášky obstaral u
čitelský sbor, jéjž tvořili tito členové: Dr. František
Šulc, kanovník a professor bobosloví, dr. František
Reyl, "konsistorní rada a rektor semináře, dr. Jan Jin
dra, kens. rada, professor bohosloví, Ferdinand Vlček,
farář, Filip Konečný, farář, František Čermák, císařský
rada a «. k. professor, Jiří Sahula, redaktor »Obnovy«,
Stanislav Beneš, praefekt Borromaea, A. Pírko, technik,
Antonín Fait. mistr klempifský, František Šupka, redak
wr »Štítu:, Josef Kamar, faktor a starosta »Všeodbor.
sdružení křesť, dělniciva«, Josef Polák, strojmistr a re
daktor »Práce-. A. Švarc, rolník, František Matoušek,
dílovedoucí. Václav Nejedlý. úředník, Marie Kosařová,
Alois Petr, spolkový úředník. Každý žák kursu musil
vypracovati dle daného -předmětu řeč, z níž úryvky
přednesl při veřejných praktických výstupech u přítom
nosti všech žáků kursu. Mimo to byly uspořádány tří
debatní večery, jichž se vyškolenější činně zúčastnili.
Kurs poctil vznešenou návštěvou J. E. ndp. biskup dr.
Doubrava. jenž frekventanty povzbudil otcovsky vře
dými slovy k obětavé sociální práci. K úhradě výloh
kursovních přispělo Politické družstvo darem 100 K a
Jednota katolických tovaryšů 20 K. Poměrně slabou
byla účast duchovenstva na kursu. Každť účastník kursu
obdržel několik cenných kníh a brožur. S výsledkem
letošního kursu mohou býti pořadatelé i účastníci ú
plně spokojeni.

Na soclálním a řečníckém kursu v Hradci Králové
vybrala slečna Kosařová po své zdařílé přednášce na
„Katolický ústav ku vzdělání učitelů« v Bubenči 4.26 K.
Všem dárcům voláme upřímné: »Zdař Bůh!« Pamatujte
pří všech příležitostech na toto všenárodní dílo českých
katolíků: »Katolický ústav ku vzdělání učitelů« (Sekre
tariát spolku Praha-Bubeneč).

katolické národní jednoty a sdružení v Pardubicích
pořádají v neděli dne 30. července velký lidový kon
cert na Vinici se solovými výstupy a různými zábav
nými atrakcemi. Začátek ve 3 hod. odpol. Hudba měst
ská, řízením r. kapelníka Slejšky. Vstupné 30 hal. Jest
v zájmu našem, abychom všichni do jednoho přišli a
svorně svojí hojnou účastí při slavnosti manifestovalí.

Výroční sjezd a valná schůze dlecésního svazu ka
toličkých spolků v Jilemnici. V neděli dne 16. t. m. ko
mala katolická jednota v Jilemnici slavnost 20letého
trvání, při čemž současně odbýval se sjezd katolických
spolků diccése královéhradecké. Jubilejní slavnost ji
lemnické jednoty vydařila se velmi skvěle přes truc
slavnost nepřátel jednoty. V předvečer slavnosti dne 15.
t. m. provedlo studenistvo z katolického paedagogia v
Bubeuči skvělou pěvecko-hudební akademii, kteráž byla
velmi četné novštívena,. V den slavnosti od rána již já
savé zvuky hudby vítaly hosty z okolních katolických
jednot. K 10. hodině seřadil se imposantní průvod, v
němž ve čtyřstupu pod 6 prapory kráčelo 1000 kře

sledního mistečka naplněny, když na kazatelnu vystou
pů slavnostní kazatel p. dr. Reyl, diecésní předseda, a
proslovil vřele procítěnou řeč na slova sv. evangelia:
»Líto mně je zástupu“, nastíniv kulturní a sociální vý

svatou obětoval vdp. děkan Betlach. Odpoledne zahájil
sjezd a valnou kronmudu diecésního sdružení p. dr. Reyl
v sále radnice přiněřeným proslovem, v němž kladl dů
raz na přemění pouhých organisací v katolické jednoty
S pevným vedením a schválenými stanovami. Jednatel
ská zpráva nevykazovala značnou svazovou agendu,
protože zprvu spory a pak volby vyžadovaly pro sebe
pozornost na úhcr klidné spolkové práce. Pokladní zprá
va kárala z liknavost odvádění ročních příspěvků ty
jednoty, které po léta dluhují své příspěvky. Ve svazu
je zastoupeno 9ů spolků, proto by se mohlo bez velkých
obětí sejiti ročné tolik přispěvků, aby svaz bez cizí po
moci mohl vysílat řečníky na schůze, pořádati občasné
schůze atd. --- Do výboru byli povolání pp.: F. Bartoníi
ček z Hořic, Jos. tulák a V. Jenšovský z Hradce Král.
K. Dašek z Kostelce n. Orl.. A. Láš z Lomnice n. Pop., C.
Lokvenc z Únice, Jos. Horák ze Staré Paky a J. Be
neš z Chrasti. Za náhradníky byli zvolení pp.: J. Kat
nar, A. Pochmon, J. Netuka a Fr. Šupka. Revisory účtů
pp.: J. Sahula « A. Fait. Náhradníci a revisoři vesměs z
Hradce Králové. Při volných návrzích bylo žádáno, aby
se tvořily ve farních osadách spolky katolické i pro
přiťařené osadníky. Dotazníky mají býti -každoročně
rozesilány po spolcích k vůli přehledu. K duchovenstvu
byla přednesena žádost, aby účastnilo se vedení spol
ků, které nesporně jsou jedinou spolchliveu oporou du
chovnímu správci v nvnější době všeobecného odpadu
od církve. kdo založil spolek před lety, shromáždil zá
stup svých přívrženců i za poměrného hlomozu nepřátel
náboženství. Dnes však následkem politického rozvrst
vení národa na cetné strany. je založení katolického
spolku již mnohem obtížnější a za hrátkou dobu bude
snad věcí nemnožnou. Jak bude jednou duchovním správ
cům v záplavě lidí naprosto lhostejných, ne-li docela
nepřátelských? Proziravost by velela trochu oběti. kte
rých dosti brzy nebude lze ani přinášeti. Vzdělávací
činnost katolická musí býti pěstována i tehdá, když sa
mostatná politická strana katolíků bude buď nemožnou
aneb nevýhodnou. Neúspěchy politiky katolické nesmí
nás odstrašovati od další kulturní práce na poli nábo
ženského uvědoniční. Po skončené valné hromadě od
býval se koncert místní kapely v zahradě radnice, při
němž proslovil vřelou řeč temperamentní řečník p. VÍ.
Jelínek, učitel z Břevnova, »O povinnostech katolíků“.
Koncert byl hojně navštíven, ačkoliv chladné počasí
bylo pobytu v zahradě na závadu. V srdečné, nenucené
zábavě setrvali účastnící slavnosti až do odjezdu vlaků,
loučíce se neradi s příjemným pobytem v Jilemnici. K
jubileu spolkovému zaslal Jeho Excellence ndp. bi
skup dr. Doubrava vlastnoruční blahopřejný list, jenž
vzbudil ve členstvu vděčný ohlas. Zdař Bůh!

V Kutné Hoře bude 27. srpna slavnost křesť. soci
álních organisací. Na programu: V 1 hod. schůzka ma
»Postě«. průvod do zahrady Lorecké, tam řeč p. Ant.
Kaňourka, na to v zahradě koncert úplné kapely ostro
střelecké, v sále tanec a pod. Okolní organisace, zvláště
mládež, dostavte se co nejhojněji. Národní kroje vítány.

Spojené křesť. soc. organisace v Jásené a okolí po
řádají dne 15. srpna společnou slavnost. Odpol. o 1 hod.
seřadění průvodu před hostincem p. V. Valáška. Prů
vod do zahrady p. J. Hojného, kdež koncert. Zábava
velice pestrá a bohatá. Vstupné do koncertu 40 hal. Me
zi koncertem promluví pan red. Šupka o hnutí křesť.
sociálním. —- Večer « půl 8. hod. v sále p. Hojného ta
neční vínek; vstupné pán 1 K, dáma 40 h.

Proseč. V neděli 23. července uspořádala Svato
josefská jednota katol. jinochů a mužů v Proseči v sále
p. V. Petra veřejnou schůzi, na níž promluvil úchvatně
každému porozumitelně hluboce vědecky založenou řeč
»Hus a naše doba“ slovutný organisátor vsdp. kanovník
dr. Šulc. Dostavilo se hojně hostí z okolních osad, ze
jména z Rychmburska, ačkoli byl úpal tropický, takže
ohromný sál byl nabitý. Obětavý, vys. důst. nan řeč
ník rázem si získal srdce všech. »Takhle častěji kdyby
k nám ten pán přišelt< ©Neumdlévajícímu pracovníku
srdečné: »Zaplať Bůh'«

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v firadci Králové, dne 25. července:
Ježto c. k. zemská školní rada svoluje k tomu, by měst
ské zastupitelstvo mistní obce Královéhradecké povoliti
mohlo učitelským osobám škol obecných i měšťanských
své školní obce v roce 1911 příspěvek drahotní v úhrn
né částce 3120 K, a to každé učitelské osobě rovným
dílem, poukáže se obnos tento vedle usnesení obecního
výboru ze dne 28. dubna 1911 k výplatě. — Za těchže
podmínek, za jakých jsou najaty obcí místnosti v II. pa
tře domů čp. 190. 191 v Dlouhé ulici, najmou se veškeré
přízemní místnosti v těchže domech k účelům divčí ob
chodní školy a iněsíského lycea, dnem 1. září 1911 po
čínajíc. — Poukáže se ku příjmu 12.285 K, vytěžených
dražbami trávy z obecních lučin u Březhradu v r. 1911.
— Vzat byl na vědomí výkaz příznivé klassifikace
místních stipendistů na c. k. vyšší reálce ke konci škol.
roku 1910-11 a to studujících Jos. Duška, Jos. Šejvla,
Ant. Koloucha, Fr. Frvárycha, Fr. Kalivody a Rud. Lu
kese. — Pěveckému sdružení pražských učitelů pro
půjčí sc divadlo městské na den 10. září ke dvěma kon



certům. — Lidová biblioteka obecní v domě čp. 38 roz
šíří se o Jednu místnost, byt domovníka divadla, a to
muto vykáže se za byt po úpravě domek u divadla; v
témž domě provedou se nutné opravy v místnostech,
jež pronajaty jsou c. k. státnímu zastupitelstvu. — Spol
ku pro zvýšení lidovéhc blahobytu udělí se povolení k
obývání dvojdomku na čís. parc. 172-18 v dělnickém
bloku s podmínkou, že Spolek složí kauci za zřízení
chodníku v obnosu 1153 K. — Na žádost majitelů vill »u
Střelnice< uloženo bylo městské technické kanceláři, by
rychle započala s pracemi, směřujícími k zavedení vody
užitkové do bloku »u Střelnice«. — Příjata byla nabíd
ka firmy Kominík a May na dodávku radiálních facono
vých cíhel a normal. tuhovek na vyložení dna betono
vého u sběrače prof 100/150 cm a offerta p. Ant. Faita,
staveb. klempíte v Hradci Králové, na zřízení blesko
svodného vedení na věží hydroelektrické centrály.

Slavnost porclunkule v seminářském chrámu Páně
sv. Jana Nepomuckého koná se následujícím řádem:
Dne 1. srpna v úterý o 6. hodině večerní jest kázání,
po němž litanie a požehnání. Na to lze vykonati sv.
zpověď. Dne 2. srpna ve středu obětují se tiché mše
svaté o 6.. 7. a 8. hodině, při nichž se též zpovídá. O
půl 9. hodině jest shromáždění III. řádu s apoštolským
požehnáním. Po té jest kázání a slavná mše svatá, při
obětování jest obnova svaté professe. Odpoledne o 2.
hodině jest závěrečná promluva ředitele III. řádu, po ní
litanie s požehnáním. — Obě slavná kázání má jako léta
minulá slovutný kazalel z řádu sv. Benedikta v Emau
sích v Praze vsdp. P. Jan Zima.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. V poslední
schůzi správní rady bylo usneseno zříditi dvě nové ex
positury a sice v Chrudimi a ve Slaném. Obě tyto po
bočky zahájí činnost svoji v nejbližších dnech.

Nové Jaro. Obrovské vedro působí přirozeně v pří
rodě veliká překvapení. Na zahradě pana knihaře R.
Šimáčka ukázaly sc na jabloni nové vyspělé květy.

»Ratibor« vyzná se v bibli. Kdýž hrubým nadávkám
»Ratibora« soudně byla přiznána cena dvoudenního vě
zení, zostřeného postem. vzpomněl si odsouzenec ho
nem na slova bible: »Nesuďte a nebudete souzeni«.
Když však soudil široce sám a sprostě nadával, nedbal
na slova bible: »Kdož by řekl bratru svému rácha, ho
den bude velerady, a kdo by řekl blázne, hoden bude
pekelného ohně.« Proto jen ať učitel Fiala čte bibli ce
lou a to předně k vlastnímu poučení. Na příkl. kapito
la o posuzovačích s trámy v oku jest pro pokrokové
učitele velmi povčná.

Kurs o motorech v malých živnostech, jich zařizo
vání a udržování uspořádán bude od 4. září do 28. říj
na. Přednášeti bude pan inž. R. Brumhoffer z Jaroměře.
Přihlášky přijímá již teď správa musea.

Kurs o strojním obrábění dřeva ukončen byl v ne
děli dne 16. července vycházkou do dvor. továrny p.
Ant Petrofa na Brně, kde dostalo se účastníkům, 30 po
čtem, důkladného provedení a výkladu. Kurs z 45 přihlá
šených absolvovalo 27, z nichž 18 vyžádalo si vysvěd
čení o návštčvě kursu.

Výstavka praci, provedených v ukončeném kursu
knihařském pro ruční zlacení a moderní úpravu vazeb
knih, pořádaném při městském průmyslovém museu v
Hradci Krláové, bude volně přístupná v sobotu dne 29.
července 1911 od 1U—5 hodin odpoledne v čítárně mu
sejní. Vystavené práce jsou výslednicí čtyř kursů kni
hařských. museem pořádaných, ve kterých cvičeny růz
né zušlechťující techniky knihařské, vyvrcholené vaz
bou celokoženou, bohatě vyzdobenou zlacením a ba
revnou applikací.

Obrovská vedra způsobila i v našem kraji škody o
hromaé. Naděje na otavy jest úplně pohřbena, chov ja
tečného dobytka vclice ohrožen. Okopaniny jsou ve sta
vu velice ubohém. Včera u továrny Anningrovy hořel
značný lán louky velikými plameny.

Z Expositury Hradec Králové, Úrazové pojišťovny
dělnické pro král. České v Praze. Dle usnesení předsta
venstva Úrazové pojišťovny dělnické pro král. České
v Praze ze dne 30. června 1911 se Expositura Hradec
Králové dnem 14. srpna 1911 definitivně zrušuje a sou
časně zrušují se expositury: Mladá Boleslav, Liberec,
Plzeň a Teplice. Uvádějíce to na vědomí, žádáme P. T.
pány interessenty, aby (již dnem 8. srpna 1911 počína
jíc) veškerá podání ve všech věcech úrazových přímo na
Ředitelství Úrazové pojišťovny dělnické pro král. České
v Praze, Poříč č. 7 zasílali. Současně podotýkáme, že o
udržení styků s interessenty postaráno jest tím způso
bem, že odbývati se budou každý pondělek úřední dny
u městského úřadu v Hradci Králové a bude odbývání
jich vhodným způsobem vždy ohlášeno. — K. Bubení
ček, správce expositury.

Velkou zahradní slavnost pořádají tuto neděli dne
30. července v zahradě p. Špryngara na Slezském Před
městí organisace katolické v Hradci Králové spolu s tě
locvičným odborem »Orla«. O velice pestrou zábavu co
nejpečlivěji postaráno. Začátek o 2. hodině odpol. Vstup
né 30 hal. Dárky do buffetu přijímají se v Adalbertinu do
12 hod. dopol. v č. 2. — V případě nepříznivého počasí
odbývá se zábava v Adalbertinu a koncert spojený se
zábavou o týden později na Slezském Předměstí.

Výlet pořádá katolická národní jednota pro Černilov
a okolí v neděli dne 6. srpna do Dolno-Černilova. Po
řad: Po požehnání o půl 2. hod. odpol seřadění u spol
kové místnosti v Černilově, odkud průvod s praporem a
hudbou do zahrady p. Hynka v Dolno-Černilově, kdež
konce:t kapely černilovské. O různé atrakce a zábavné
podniky je pečlivě postaráno. Pro tanec zřízena zvlá
$tní podlaha. Vstupné do koncertu 40 hal. Večer pochod
zpět ke spolkové místnosti. Zvláštních pozvání do do
mů se nedává. Dívky přijďte v národních krojích! Pro

síme přátci«, aby se zúčastnili načeho výletu co nejčet
něji. Čistý výnos ve prospěch Jednoty.

Třebechovice.V neděli25.t m. podniklanašeomla
dina výlet do Rychnova, který se znamenitě vydařil.
První naše návštěva platila krásné románské kapli Pro
měnění Krista Pána. kde náš vůdce, místní rodák, nyní
katecheta v Třebechovicích, dp. J. Světelský, sloužil
mši svatou za našeho zpěvu hymny Mariánské. Dále
navštíven děkanský chrám sv. Havla, kde naši pozor
nost upoutala socha Panny Marie, kterou pověst ozna
čuje co dílo Arnošta z Pardubic. Po krátkém občerstvení
pokračováno v další prohlídce města. Důkladně pro
hlédnut kostel Nejsvětější Trojice, stavěný ve slohu re
naissancním s gotickými okny, kde u vhodném umístění
spatřuje se znak vlastenecké rodiny hrabat z Kolovra
tů. Dále prohlédnuty přilehlé kaple, najmě památná ka
ple Loretánská. Ve zvonici obdivován — co do veliko
sti čtvrtý zvon v Čechách »Krištof«, jehož český nápis
hlásá, že jej pořídil Krištof Betengl z Neyenburku, »če
ský bratr«. — Potom, zásluhou našeho vůdce, prohléd
nuty komnaty a památky hraběcího zámku, kde naku
peno pokladů ze všech oborů výtvarného umění. [ zde
osvědčuje se pravda, že, máme-li ještě něco z minulostí
zachováno, je to namnoze uchováno pod záštitou a v
sídle naší šlechty. — Potom nastoupen pochod do Stu
dánky, kde poobědováno. Následovala procházka lesem a
občivovány krásné partie sem tam se vyskytující. Na
lezeře Ivanském pobavil nás lodní svou jízdou šampion
pan Kilinger, že se nám bránice až smíchy otřásala (0
všem min:o dotyčné dvě dámy, které v té chvíli byly
úplné v moci pana kormidelníka). Než všecko to dobře
dopadlo, čemuž dán výraz spoječnou písní, zapěnou v
rozkošném lesním zátiší. — Ku konci srdečný dík na
šemu vůdci dp. J. Světelskéma za veškerou jeho péči
a námahu. Zdat Bůh! — Účastníci.

Zemřel včera o půl 5. hod. rychnovský děkan vldp.
Josef Čížek, správce vikariátu rychnovského, bisk. no
tář atd. V sobotu ráno o 7. hod. při zpovídání ctih. mi
losrdných sester byl raněn mrtvicí. Při vědomí zůstal
do pondělka. Pohřeb dle dosavadních disposic tuto so
boiu (29. t. m.) ráno, Zesnulý šlechetný kněz narodil
se 2). února 1841 v Rychnově, vysvěcen byl r. 1868.
Ave,anima pia!

Nepřistojnost v pardubském kostele. U nás jest ne
blakým zvykem, že pří svatbách přicháží do kostela
nepřehledná řada tak zv. čumilů, zvědavců, lidí to, kte
Miza jiných okolností do kostela ani nepáchnou. To by
ovšem nebylo nic zlého, ale to chování těchto lidiček
začíná býti už nestoudné. Co si tam přemnozí — mohli
bychom spíše napsati přemnohé— dovolují, to ukazuje
na jejich nábožen. otrlost. U podobných lidí neexistuje
rozdílu mezi veřejným lokálem, kde se čepuje, a chrá
mem Božím. Co jsme posledně při takovéto příležitosti
viděli, muselo v každém slušném člověku vzbuditi: hnus
a odpor. Ženy sběhlé ze všech koutů města v domácí
toaletě, vystoupilyaž na nejvyšší prkno kostelních la
vic, rozmlouvaly mezi sebou hlasitě jako na ulici, che
chtaly se a reptaly na zdvořilé napomenutí knězovo
vzdorně tak, že nezbylo, než zavříti dvéře chrámové.
Doufáme, že se podobné nedůstojné výstupy v kostele
vlcekrát opakovati nebudou, a že každý příchozí do
chrámu, ať jest to za jakýchkoli okolností, pováží, že
jest na místě Božím. O tom, jak trapně působí, když
obtěžují svatebčany žebrotou lidé často almužny nehod
ní, netřeba ani připomínati.

Svobodomyslní a pokrokáři v Pardubicích. Strana
Svobodcimyslná vo své reorganisaci vlivem Kramářo
vým a vlivem úspěšných výsledků volebních v Pardu
bicích se skonsolidovala, aby zachránila svoji existencí,
kterou značnou měrou strana pokrokářská ve spojení se
sociálními demokraty ohrožovala. Mnohých mladoče
ských hlav zmocnila se už malomyslnost přes všecky
ještě silné posice, které posud drželi. My jsme to po
zorovali hlavně při volbách do obecního zastupitelstva,
kde svobodomyslná strana straně oposiční nabídla o
chotně kompromis. Tak dostala se do obecního sboru
pověstná »desítka« s drem. Lipčíkem a prof. Rosou v
čele, o níž se může říci, že umí hodně mluvit. Svobo
domyslná strana nevhodným kompromisem vsadila si
sama klíště do kožichu. Nyní to doznává, ale je trochu
pozdě. Orgán svobodomyslných »Neodvislé Listy« po
čaly vycházeti dvakráte týdně, aby tím důrazněji mo
hly čeliti »Osvětě Lidu« a soc. demokratickému »Vý
chodočeskému Obzoru«. Nová redakce »Neodvislých
Listů“ počíná si vůči svým soupeřům velmi obratně,
takže »Osvětě Lidu« je z toho někdy dost krušno, jak
to pozorovati lze z mnohých novinářských replik, které
zabíhají mnohdy v nejapnost a osobní útočení. To bývá
vždy znamením strachu a nejistoty. My také slyšíme, že
»Osvětě Lidu« ubývá při čilé agitaci svobodomyslných
značně nůda a přemnozí posavadní. vyznavači koranu
pokrokářského dávají se na víru svobodomyslných. Nej
větší stísnénost pojala zdejší pokrokáře a jejich tiskový
orgán, když zdejší dva pokrokářští kandidáti volební
vrátili se z bojiště volebního s výsledkem pro stranu
pokrokářskou tak zdrcujícím. V této tísni usilují pokro
káři o sloučení se s radikály státoprávními, a ukázali
už této straně prapor dohody v řádcích svého orgánu.
Tonoucí chytá se stébla.

Okrašlovací spolek. v Parásbicích. rozvinul letos
utěšeně svoji blahodárnou činnost na poli esthetickém.
V poslední době upravil značným nákladem svoji vlast
ní rozsáhlcu zahradu a opatřil ji nejrůznějšími ozdob

ceně několika tisíc) sklenník kustálému pěstění květin
na ozdobování veřejných budov a elektrických kande
lábrů po ulicích města. Náš okrašlovací spolek vykou

zlil neúnavnoa svojí činnosti během poslsddě-doby ze.:
suchopáru na Zelenémpředměstí: rozkošné a oku lahodí
cí pažity s květinovouozdobou,. upravil.ladně v krátké
době opuštěnou azanedbanou. »Vinicim,takže se stala.
znovu oblíbeným vycházkovým a výletním místem Par

dubčanů. Všemožným způsobem pečuje o to, aby kde
který pustý kout města se zazelanal a ozdobil a usiluje
pečlivě o vkusný vzhled celého města. Okrašlovací spo
lek také těší se opravdu všeobecné „přízní občanstva a
za vedení zkušeného a neunavného jednatele svého paga.
komisaře Holuba rok od roku roste a prosplvá.

Volnomyšleskářský >Havlibekx,. propagovaný tak
úsilovné nejmladším dorostem našeho učitelstva, pří
nesl nedávno zprávu, kterak učitel Jedlička žaloval far
ního administrátora v Bejšti pro urážku. na cti, které se
prý tentu dopustil proti panuučiteli při pohřbu mladého
sebevraha na tamějším hřbitově.Jea. 500 K musel za
platiti pan administrátor soudních útrat a výloh se sou
dem spojených. Zatím však jest tato zpráva veskrz ne
pravdivá. Pravdou jest, že pam učitel. prohrál a musel.
zaplatiti všechny výlohyse žalobou spojené a že mu
nepomohl ani jeho právní zástupce-dr: Lipčík z Pardubic.
Kdo asi poslal tuto lživou zprávu do »Havlíčka«? —

Po biskupské visitaci vyskytla se v novinách zpráva.
z Holic, že tamější ředitelé. měšťanských skol nemají:
páteře a že biskupovi libali ruce. Tuto zprávu šířil ve
veřejnosti pan učitel Pilný a protože:to činil se zlomysl:.
nou tendencí, oba ředitele potupit, byli tito nuceni podati
na svého milého pana kolegy žalobu pro urážku na,cti.
Pan učitel Pilný v Holicích je. totiž synem pana řídícího.
v Rovni, kterýž v přípise k. okresnímu hejtmanství v
Pardubicích nazývá tamější. duchowní správu v. dachu,
prorockém pouze správcem matrik. TO jest ten rozto-.
milý pán, který se kasal ve společností svých druhů, že
podá žalobu na biskupského ceremamáře-a.tamějšího ka+.
plana pro míchání se do úředního výkonu, protože si,
postavil hlavu vítati biskupa pouze v kostele a jmeno
vaní páni zase chtěli míti děti školní při přivítání; vane.
ku. Škoda, že k této sensační žalobě nepřišlo. Byli by-.
chom na výsledek zvějlavi!

Hořice. Nedávno zastřelil se zde mladý professor
obchodní školy prc domácí sváry, hlavně: tchánem: pný:
vyvolávané, a my bychom se o tomto smutném případě:
— když jsme již dříve: tak neučinil — ani tentokráte
nezmiňovali, kdyby zášť přímo až šílená nehleděla. i-této.
smutné událostí, s klerikalismem pranic:nesouvisící, vy
užitkovati proti katolické církvi. Tak zvané »Nové:Mo
řické Noviny« mají. snad placeno každé slovo »klIngiktál«,
poněvadž se to v nich klerikalísmem přímo hemží. Na
štěstí je to orgán, kterému málokdo věří a který také
ani ten klerikalismus nezabije, naopak boj proti němu
jen zesměšní. Ve své zprávě o sebovraždě píše jakýsi
<abc« pod čarou: »Jsou cynikové na světě, ale surovost
takového klerikálního starce. je horší, než tem nejhorší
Cynismus. Ale bez trestu nebude, věří-li ti klerikálové
na boa trestajícího. Bude jim trestam strach před od
platou a vlastní svědomí, před kterým je nezachrání
aní katolická svatá zpověď.« — Zde v Hořicích ví každé
dítě, jak se včci mají, a novinář, který může psáti v tom
to případě o »klerikálním« starci, stává se jen směšným,
protože každý ví, že amíněný tchán, jehož nikdo ještě
v kostele neviděl. je všecko, jen ne kterikál. Ale takoví
jsou naši nevěrci; koho ze svých lidí nemohou dobře
potřebovati, házejí klerikátům na krk. To by dovedl
však každý; zde hodnější lidé všeobecně soudili, že
kdyby tam bylo trochu víry, to že by se nestalo. Jen
ať tedy toho klerikála, kterého si svými zásadamivy
chovali. nevěrci nechají st pro sebe. V budoucím čísle
budou muset »Nové Hoř. Noviny« přínésti opravu: »Ne
ní pravda, že jsem stařec, ale je pravda, že jsem ještě
při síle, a není pravda, že jsem klerikál, ale je pravda,
že jsem muž pokrokový, ježto, kdybych byl klerikál,
k vůli mně by se nikdo nezastřelil.< Je zajímavo, že
volní myslitelé také někdy věří v odplatu po smrti,
jíž neujdou lídé špatní, t. j. klerikálové, vzdor svaté
zpovědi. Oni — muži skrz naskrz poctiví, rozšafní, po
čestní, spravedliví a spořádaní — žádné odplaty po
smrti báti se nemusí, protože žádné není. Ta je jen na
klerikály a dobře tak na ně! Proč nevystoupí z církve
a chodí do kostela?! Co z toho mají? — Trest po
smrti, jemuž volný myslitel tak lehko ujde!

Čáslav. J. Exc. ndp. biskup Th.Dr. Josef Doubrava
při své návštěvě v Čáslavi věnoval křesť. sociálnímu
vzdělávacímu spolku a odbočce všeodborového sdružení
30 K. Po usnesení výboru obou korporací byl dar ulo
žen k základnímu fondu k vybudování spolkového katol.
domu. Zaplať Bůh! — Dne 30. července odpoledne ko
ná křesť. soc. vzdělávací spolek zahradní zábavu »na
Skřívánkově«. Program. jest bohatý na zábavná čísla a
lze proto doufati, že bude zábava hojně členy i přáteli
spolku navtšívena. Zveme zvláště blízké přátelské jed
noty a organisace. Za nepříznivého počasí konán bude
místo zábavy zahradní večírek v hotelu »U modré hvě
zdy«. — Došly nás dotazy, proč neodpovldáme na úto
ky pokrokového tisku, podniknuté na slavnost svěcení
chrámu Páně a na okázalé uvítání J. B. M. Všem do
tazovatelům prohlašujeme, že nemáme za účelné broditi
se bahnern a špínou pokrokových tiskovin, když katoli
cká veřejnost čáslavská dala k nim odpověď — spon
tannírni projevy vážností a lásky k nejdůst, velepastýři.
Ostatně každý v Čáslavi ví, že sliná vržená na slav
nostní ony chvíle padla na hlavu útočníků tak, že toho
HÉmají a budou míti ještě dosti po dlouhou budoucnost.

Z Čáslavě. Otevření nové Sekolovsy konáno bu
de ve dnech 5. a 6. srpna, při tom odbýván bude slet a
cvičení župy Havlíčkovy. Monumentální budova fest
ozdobou třídy Rudolfovy i celého města a naše diva
delní' budova1 místnosti čtenářské besedy ztrácí se při



Kulturní jiskry.
Rtuťové zásady. Kdo dovede lehce proměniti

zásady v drobnou, zvonivou minci? Jsou to nově
vypěstovaní. žuloví charakterové masarykovští,
kteří se vypravili v boj proti »zpátečníkum s pře
raženou páteří«. Na př. »Čas< hřímal proti ruské
pujčce. Když však obdržel k uveřejnění inserty,
jež podávaly návod, jak lze se k této půjčce nejvý
hodněji připojiti, zmikl. To bylo trochu moc samé
mu »Pr. Lidus, které pokáralo náhlé přetnuti »pro
tibyrokratickéio« rozčíleného mluvení. — +Čas«
výslovně zaujal stanovisko: »>Snáboženstvím ze
škol prvě!. Když pokrokářští mladí učitelé začali
sí stýskati, že přijdou pro nedostatek zemských
financí o místa, radil >Čas«, aby místo kněží chodili
vyučovat co přespolních škol náboženství učitelé.
Prý žádá zájem humanity, aby se nenechalo uči
telstvo hladovět. Ovšem týž denník nenamítal pro
ti tomu nic, když byly od zednářu vyháněny ve
Francii obětavé milosrdné sestry. Ty již mohly
hladem zajit pro ten velký přečin, že žily podle
svého náboženského přesvědčení. Rozlehl se zou
falý výkřik sedláku rumunských, barbarsky ujař
mených od židovských milionářu. Když se nikdo
sedláku nezastal. vyrazili tito proti lichvářum S
ozbrojenou rukou. Došlo k trapnému krveprolití.
Někteří lichváři prchli přes hranice do Bukoviny.
Pokud se jim dostalo většího trestu, než zasloužili,
žádný citlivý člověk se nad tím neradoval. Ale
>Čas: z vyděračů udělal ubohé mučedníky a uve
řejnil provolání ke sbírce na ty »chudáky«. Jako
by lidé, kteří si z krvavých mozolu selských su
šili statisíce, byli ubožším, nešťastnějším proleta
riátem, o nějž se má národ starati více než o
skutečné chudáky české! Což ty měšce semitských
milionářů v samé Bukovině, v Haliči a v Uhrách
byly tolik hubené? Anebo se jednalo o židy, kteří
se aspoň pětikorunou zasloužili někdy o národ če
ský? -—

»Nejlepší lidi do parlamentu!« Toto realistické
heslo hlaholilo před volbami po dva měsíce. Po
krokářští professoři německobrodští pochopili již
dříve, že jest zapotřebí takové lidi uměle pěstova
ti jíž od let chlapeckých. A proto se nabízeli rodi
čům, že budou za peníze připravovati chlapečky
ke --- zkouškám do gymnasia. Tedy aby se nelekla
ani nejzatvrdlejší hlavička, chtěli pánové popohna
ti ten pokrok aspoň na chvíli. Což na tom, že přece
přípravu ku gymnasijním studiím sluší obstarávati
učitelům? Pomocí pokrokářských kouzelníků mů
že vzrustatí do krakonošské výše i hošík, který
jen umělkovaným zpusobem dovede se na studie
vetříti.

A zase něco! Velice hrdinně volali pokrokáři
proti vyučování žactva ve střelbě. Jakmile se však
páni dověděli. že professor, který bude střelbě vy
učovati, obdrží za vyučování honorář, najednou
protesty přestaly a začalo tiché uvažování. Výsle
dei praktické úvahy byl, že jeden pokrokový pro
fesser se k tomu vyučování nabídl. Ale k veliké
jeho mrzutosti byla žádost jeho odmítnuta.

Protestantský úsudek o manželství u katolí
ků. Nedávno zasedala anglická rozvodová komise
v-Londýně, která bez obalu chválila katolickou
církev, že háji svatost svazku manželského. Je
den ze soudců se vyjádřil: >Vím ze zkušenosti, že
katolíci nám mnoho práce nenadělají, neboť váž
nost kněž! je veliká a slib manželský za svatý po
važován.« Jiný přívrženec rozvodu prohlásil, že
se tázal velikého počtu chudých žen, S nimiž mu
žové špatně zacházeli, chtějí-li rozvod. Většina
protestantských žen si ho žádala, ale katolické
ženv rozhodně odpovídaly: »>Ne!'«Londýnský list
»Daily Dispatch« podotýká: »Jen u katolíku platí
manželství za svátost, protestantství nechce o tom
slyšeti. Jako v jiných věcech, tak i v manželství
byl protestantismus revolucí proti katolictví. Pro
testantství odebralo svazku manželskému povahu
svátosti a prohlašuje je za čistě světskou zá
ležitost!«

Zesnul spoluzakladatel první českokatolické 0
sady sv. Jana v St. Louis, Od roku 1854 žil v osadě
Svatojanské v St. Louisu a po boku šlechetného
horlivce Msgra. Hessouna zdárně pracoval Frant.
Peleška. Narodil se roku 1822 v Měcholupech u
Nepomuka. Byl tedy vrstevníkem Karla Havlíčka,
jenž se narodil roku 1821.Tohoto velikého vlasten
ce, politika a publicistu znal, jeho »Národní Novi
ny«, jeho spisy v Čechách četl a vždy s velikou
úctou o něm mluvil, říkaje, že náš Havlíček
byl vlastenecký Čech činů, že měl lásku k národu
českému větší, než všichni jeho nynější osvícení
ctitelé dohromady! Jednou hovoře o roku 1848, o
persekuci národa českého za Bacha a o mučeníku
Havlíčkovi, řekl: >Ať mně nikdo neříká, že Havlí
ček neměl náboženství! ©Ten ctil Pána Boha, v
uctivosti měl katolické náboženství.« Byl členem
výboru, jenž si předsevzal postavit první
dřevěný kostelíček sv. Jana Nepomuckého v St.
Louisu, Mo., k němuž stavební místo daroval ka
tolický Francouz, p. Soulard, jehož farma rozklá
dala se od řeky Mississippi vzhůru po obou stra

nách ulice Soulard, po něm pojmenované, až za
novou městskou nemocnici, k níž též stavební mí
sto daroval. Při stavbě tohoto prvního kostelíčka
měli oni první osadnici velmi těžkou práci. Všichni
byl chudobní a přemnozí krajané, ač ve víře kato
lické zrození, brzy se nadýchali nevěry a činili jim
všemožné překážky, vysmívali se jim, tupili je a
posměšně říkal, že ničeho nedokáží. Ale nadšený
a nezdolný Peleška říkal svým přátelům: Mužové,
buďme pevni a svorni, pracujme společně v dů
věře v Pám Boha, vytrvejme, a věc naše se vyda
ři. A skutečně jejich snahy potkaly se s kýženým
cilem. Jak nepřátelsky proti nim bylo od mnohých
Čechů vystipováno, svědčí ta okolnost, že sta
vební a organisační výbor osadní musel konati
taině své schuze, aby nebyl rušen a insultován ..
Mnoho se od té doby změnilo; osada sv. Jana Ne
pomuckého stala se jednou z nejmohutnějších v
Americe, ale iy zápasy s nevěrou a nepřízní, se
záští a mnohdy s nekrajanským, hrubým jednáním,
trvají dosud. Katolíci však kráčejí s vděčnou vzpo
mínkou ve světlých stopách zmužilého Pelešky.
B8letý stařeček zesnul 22. června.

Co vadí americkým Čechům. S obrovskou pílí
sehnal podrobný materiál k dějinám amerických
Čechu Jan Habenicht. Ovocem jeho neúmorné prá
ce jest veliká kniha, čítající 772 stran, která vyšla
tiskem a nákladem amerického >Hlasu« v St. Louis,
Mo. -- Spisovatel, který poměry roztroušených
krajanu zaoccánuských zná velice podrobně, stýská
v předmluvě, jak se Čechové krutě hašteří pro
ruzní politické náhledy.

Pokračuje: >A je-li v tomto »politickém« ži
votě zle, je to v otazkách náboženských takové,
že ani huře býti nemuže. Čechové američtí jsou
totiž ve většině buďto katolíci, nebo atheisté —
nevěrci, někteří také patří k různým protestant
ský sektám. Tohoto náboženského rozdílu vyu
žitkovávají noviny a jistí lidé k tomu, aby náš če
ský lid proti sobě rozeštvali. A s politováním musí
me říci, že se jim to podařilo v míře co nejúplnější.
Takového divokého a urputného boje nevěry s vě
rou, jak v časopisech, tak spolcích a celém spole
čenském životě českém nelze viděti v žádném ci
vilisovaném národě na světě. Národních bojů ve
Spojených státech není, a proto Čech vrhl se na
Čecha. To jest však jisto, že, kdyby si byli hlasa
telé zásad svobodomyslných počínali rozumně, slu
šně a věcně, mohli mnohem více vykonati, než zu
řivým, ba i hrabým bojem proti všemu, co mno
hým krajanim bylo a jest draho i svato.

Časopisy nevěrecké způsobení co nejrafinova
nějšíí urážejí posvátné city vyznavačů Krista vů
bec a katolíků zvláště, ostouzejí představitele té
které víry, přinášejí skandální historky o kněžích,
mnohdy vylhané, vymyšlené nebo překroucené, a
listy směru náboženského odpovídají zase tak, jak
se do lesa volá, bezohledně, bojujíce proti lidem
druhé strany.

Noviny to byly, a dlužno doznati, že to byly
noviny svobodomyslných atheistů, které často z
pouhé choutky a nepřátelství k fedrovatelum do
bré věci, hned v zárodku potlačily símě, z něhož
by bylo vyrostlo něco utěšeného. Ano, tak daleko
to dopracovali nmozi česko-američtí novináři, že
s místa, na kterém dnes stojí, jest jen krůček do
ovzduší skutečné luzy.

»Hlasu“ se muže dodnes říci, že vedl a vede lid
ku vzdělanosti a mravnosti. Hessoun a Jonášové
nabádali lid k zachování mateřské řeči zpusobem
poctivým a nezištným.

A lid český, ten dobrý lid, povahy holubičí, tu
stojí dnes rozeštván a rozhárán, mladá generace
není vedena k ničemu jinému, leda k tomu, jak —
ať jakýnikoliv zpusobem — by vydělala hodně
mnoho. Českých škol, kromě česko-katolických,
tu skoro není, a tak kvapem spějí Čechové ame
ričtí ku propasti. do níž česká národnost ve Spoj.
Aátecii se sřítí a nebude po ní památky. Abych vy
svěHil tu činnost našich »národovců«, podotýkám
jen toto: Svobodomyslní Čechové američtí zmohli
se na nádherné >národní« budovy, v nichž se ča
sem odbude nějaká nadávací schůze, oslava něko
likaletého trvání toho kterého spolku a plesy, na
nichž se vydělávají tisíce.. V Chicagu mají pře
krásný národní hřbitov, který vynáší ohromné su
my peněz, ale ná školy nebo jiné chvalitebné úče
ly se dá časem nějaký dollar, aby se neřeklo. Mla
dá i stará generace sdružena jest ve spolky, stará
v podpítrné, mladá v zábavné kluby, které pořádají
plesy a maškarády, na nichž se dávají nejlépe a
nejdráže oblečeným ceny a na kterých se česky
ani nemluví atd. Katolíci mají četné chrámy, na
mnoze nádherné a k jejich cti musíme doznati, že
mají mnohé denní školy, kde se pěstuje, přede
vším za účelem udržení náboženství, čeština v mí
ře značné (svobodomyslní mají denní školu jen 1, a
to chutrnou, v Chicagu na 18. ul.).

Ale ani tyto denní školy nezachrání na dlouho
již naši národnost v Americe. Děti jsou doma často
učeny pohrdati vším českým jako sprostým a na
bádány, ba celým ovzduším nuceny, chápati se ci

zonárodních surovostí a zlozvyku sprostých tříd,
tvořených nízkým. anglicky mluvícím živlem ir
ským, jehož se pravý Američan štítí jako rakoviny
a živlu jiných národů, stojících daleko pod úrov
ní pravé české vzdělanosti.«

Amerlka učí Čechy evropské. Prohlížíme-li
pracné a detailní dílo HHabenichtovo, které má za
jisté vysckou cenu i pro naše království, stopuje
me-li icho přesnost a spravedlivost v údajích hi
storických, iusíme uznati, že autor měl plné prá
vo k projevu trpkosti, předeslanému vlastním řád
kum historickým. Slova jeho zaslouží nejvážnější
úvahy. Jsou dokladem, zda by se asi společenské
poměry v Čechách valně zlepšily, kdyby zde na
staly poměry americké, které isou z valné části
vřelým přáním táboru »protiklerikálních.. Až prý
zde nastane větší uvolnění od církve, až živly
zpatečnické budou odkázány do soukromí, pak
prý bude lépe, Je-li nyní boj proti "panovačnému a
nesnášelivému klerikalisinu“, po rozluce církve od
státu živly protiklerikální daji prý čistému nábo
ženství pokoj, katolici od nich nebudou zakoušetí
útoku.

Zatím však jsou to pouhá Istivá slova, směřu
jící ke klamání lidu a k úsilovnější propagandě
protikatolické. Jest holou bláhovostí čekati pardon
od lidí. kterým se líbily surové násilnosti volno
myšlenkářu barcelonských a portugalských.

V Americe jest rozluka, katoličtí Čechové ani
v nejmenším nemohou prováděti »páchati útlak na
volnomyšlenkářských krajanech. své náboženské
potřeby obstarávají si z vlastních dobrovolných
prostředku a přece -z krajanské lásky“ svobodo
myslníci proti nim přímo zuří. Ještě si proti nim
zvou volnomyšlenkářské řečníky až z Čech, ja
kobv v té zemi svobody sami nerozuměli dobře
pojmu a realisování volnosti, myšlenkové samo
statnosti. Záštiplné útoky by tudíž ani v Čechách
nepřestaly, i kdyby se fanatikum uhýbali katolíci
sebe více.

A jest snad otázka národnostní mezi ameri
ckými Čechy na vděčném postupu proto, že liberá
lové cítí veliké uvolnění od »římských pout? Sám
svobodomyslný spisovatel Sokol-Túma odnesl si
2 návštěvy americké smutné zkušenosti, které jen
potvrzují výklad Habenichtův, Sokol-Tůma byl
sám svědkem, jak na samém sokolském výletě a
merickém Sokolové zcela nenuceně se bavili mezi
sebou anglicky. To snad má býti nějaká opravdo
vost. která se má ostře odrážeti od potiněšilosti a
národní nespolehlivosti Čechů klerikálních“?

U nás patentovaní vlastenci namnoze vstupují
do národních podniku výhradně k vuli tomu, aby
jich zneužívali k prctikatolickým štvanicím. Až by
se poměr: změnily, strhli by tací karatelé -černé
internacionály“ škrabošku okamžitě, Vždyť nyníi
i při všein kárání dávají okázale na jevo větší lá
sku k volnomyšlenkářskému německému. židovi,
než k českému katolíkoví, který pro společnou
věc národní ochotně přináší oběti. Tudíž jak v A
merice, tak i v Evropě jest zcela patrno, že lidé
toho »svobodomyslného« rázu národnost českou
nezachovají. Přes to však dovedou odívati svoji
zlobu směle do hezkých pláštíků vlastenectví, po
kroňu, humanity. svobody a jiných zvučných he
sel. Denní zkišenost však poučuje, že k oživení

„ idealisimu skutečného jest nutnou podmínkou vřelý
cit náboženský, který poroučí a vede k opravdové
práci i tam, kde vlastenecké paragrafy, ukládané
od svobodomyslníku, spokojují se pouhou zevnější
formalitou.

Liberální hlas proti agrárníkům. V čísle 29,
časopisu »Posel z Podhoří« čteme mezi jiným tato
slova: »Agrárníci přese všechny varovné hlasy
provozují bez ustání politiku krajně sobeckou, kte
rá konzčně prospívá jen velkostatkářů a velikým
rolníkim, kdežto malé rolnictvo, které nemuže ze

i. mědělské výrobky prodávati, poněvadž je samo
spotřebuje, jest touto politikou těžce poškozováno,
Agrárníci volají ustavičně po nových clech na cizí
obilí a maso, aniž by se starali, aby sami vlastní
výrobou zemědělskou mohli dostatečně zásobiti
trhy domácí.“

Budcu nyní agrární listy proti tomuto velice
odvážnému hlasu zrovna tak vytrvale a fanaticky
protestovati, jako proti některým odůvodněným
protestům katolickým?

Polovzdělanci. Ve spíse »Je-li žívot posimrt
ný“, píše prof. Frant, Geiger: Druhdy byly v ohle
du literárním jen dva druhy lidí: učení a neučení.
Prvnější nebyli sice četní, ale každý z nich vyznal
se ve svém oboru dokonale. Neučení pak měli to
lik zdravého rozumu, že svou v mnohých věcech
nevědomost uznávali a vědění přenechali učeným,
u nichž v mnohých případech hledali rady. — Za
našich dnů je tomu však jinak. Mezi dvě výše u
vedené třídy vtlačila se jiná, třetí, a v krátké do
bě stala se tak četnou, že obě dvě druhé předsti
hla. Je to třída t. zv. vzdělaných, čili »intelligen
tů«. Tak jako mnohá jiná slova pozbyla svého pra
vého, nebo Starého významu, tak i slovo vzděla
ný. — Vzdělanými, inteligentními nazývají se ti,
kteří v nynějších školách se měli učiti mnohým a

„



různými věcem, a také trošku náboženství, kteří
však právé proto, že to byly tak mnohé věci, ni
čemu se nemohli naučiti dokonale. Tu špetku vě
domostí považují už za všecko vědění, proto také
odsuzují všecko, čemu nerozumějí. K dalšímu u
čení se nemají času pro ohromné množství špat
ných novin a jiných nepořádných tiskovin, jež mu
sí všecky čísti, chtějí-li ve svých společnostech
plauti za vzdělance. Všecka jejich věda je pouze
novinářská (z novin čerpaná). V náboženství ni
kdy nebvli dobře vycvičení, proto se též stali ne
věrci. Ne sive proto, že by věděli, proč jsou nevě
řícími, ale proto, Že nevědí, proč a čemu by věřili.«

»Vlastenecké « — rozeštvání. Jak se chovali
funkcionáři národně-obranných podniku na Mora

č k největší cásti národa, ke katolíkum, odkoje
ným vznešenýnu ideály Sušilovými, jest až příliš
dobře známo. U nás v Čechách poměry podobné.
Zakusí rány pokrokářské knuty i ti Mladočeši,
kteří v zájmu aspoň trochu snesitelného národního
soužíí odmítají fanatické útoky proti svobodě ka
tolictva.

Dne 22. t. m. mladočeské »Neodvislé Listy< při
nesly tvío řádky: „Česká obec Pohledská loučila
se v sobotu dne 13. července se svým duchovním
správcem. farářem p. P. Hornekem. Po. tříletém
působení v tomto národnostně smíšeném místě od
chází P. Hlornek na nové pusobiště do Přibyslavi
a tklivé loučení, jehož se zúčastnili v hojném po
čtu nejen Češi pohledští se starostou obce p. Har
them v čele, nýbrž i celý Matiční odbor a mnoho
hostí z Německého Brodu, bylo dukazem, že P.
Hornek získal si svým pusobením sympatií všeo
becných. zejména že splnil v plné míře naděje,
které jsme v jeho osobu skládali při jeho příchodu
do Pohledu. P. Hornek svou horlivou vlasteneckou
prací, svou konciliantní povahou a svým značným
vlivem na místech povolaných prokázal neoceni
telné služby naší české menšině v Pohledu a roz
voj české věci v této obci nejlépe dokumentován
byl tím, že před 3 roky vítalo P. Horneka do Po
ledu německé zastupitelstvo a dnes po 3 letech
loučí sc s ním zastupitelstvo české. Matiční odbor
němechobrodský v uznání velkých a nezištných
zásluh faráře P. Horneka uspořádal v hostinci Ma
tinově liudebně-pěvecký večírek, při němž s ob
zvláštní ochotou účinkovali naši Brodští umělci
řiditel Karel Unger, JUC. J. Krejza a Božek Bu
bla, jichž nádherné výkony sklidily bouři pochva
ly. S odcházejícím P. Hornekem rozloučil se za
Čechy Pohledské řídící učitel pan Jelínek a sta
vební rada Gróger a za Matiční odbor německo
brodsk“ starosta okresu pan dr. Halík, jimž podě
koval P. Hornek ohnivou vlasteneckou řečí, z níž
hárala velká láska k české věci pohledské, pro
niž slíbil svou podporu i v letech příštích. Tichá,
neunavná, avšak účinná práce P. Horneka vykona
la pro naši českou věc v Pohledu daleko více než
velkohubé řeči našich brodských pokrokářu, jimž
tento akt pozornosti nebyl po chuti a zaváněl opět
klerikalismem.«<

Uvádíme to proto. že dopis tento jest z Něme
ckobrodska, kde přímo zuří protikatolický boj pro
ti církvi vubec. I v takých tedy strastných dobách.
kdy samu agrárníci na veřejných schůzích starají
se o vyloučem náboženství ze škol, kněz jde s
národem. Ať nikdo skutečnost nepřekrucuje lha
ním, že boi platí pouze politicky činným »kleriká
lun«. Fanatismus obrací se proti církví vůbec, se
be menší sebeobrana katolíkova jest stíhána od
zfanatisovaných volnomyšlenkářu jako veliká smě
lost. Voiá se, že boj platí klerikalismu, ale mrskán
jest katolík za potlesku židu, jichž obcovací řeč
jest německá,

Patrno, jak mnoho dokáže svým vlivem kněz
v ohledu národnost., neni-li mu podkopávána váš
nivě puda a jestliže mu práce není znechucena ne
ustálými útoky. Pohledští lépe porozuměli národní
kooperaci než povýšenci ve velkých městech.

Němci v Čechách jsou přece poněkud z dů
vodu národnostních opatrnější. Nevykopávají ka
tolíky s tak labužnickým gustem z národních in
stitucí jako Čechové. Německá národní rada sama
nyní usiluje, aby semináře byly co nejčetněji ob
sazeny německými bohoslovci, protože ví, co zna
mená v národním životě kněz. Naši extravlastenci
však se starají ze všech sil, aby abiturienty od
semináře odvrátili. Ovšem židovským a evangeli
ckým školám bohosloveckým kandidáty duchov
ního stavu přejí s plnou snášelivostí. Veliký roz
vrat v tělese národním však jest smutnou známkou
národní budoucnosti.

Hospodářská hlídka.
Hubení včel. Vzhledem k tomu, že včely-zlodějky

namnoze jsou hubeny zřízenci továren na kandity, cu
kráři, pernikáři ald., uvádí c. k. místodržitelství v král.
Českém vyhláškou ze dne 5. května 1911 č. j. 305.511 z
r. 1910 na pamět dosud platný císařský patent ze dne
30. srpna 1776, kterým se hubení včel z jakéhokoliv dů
vodu co nejpřísněji zapovídá. Zvláště upozorňuje c. k.
místodržitelství na $ S. citovaného patentu, který zní:
»Pod následkem zapravení dvojnásobné ceny jest přísně
zakázáno, včely cizí, ať se to děje z jakýchkoli důvodů

hubiu, neb podobně i proti včelám-zlodějkám si počí
nati, jsou-li ještě jiné prostředky, kterými by úly proti
včelám-zlodějkám mohly býti chráněny.«

knihovní zajištění dluhů, původně rukojemstvím za
jištěných, nesprošťuje rukojmí závazku a věřiteli jest
volno užití k uspokojení své pohledávky vedení reální
exekuce na nemovitost dlužníkovu, zástavním právem
stíženou. či Dožádovati placení na rukojmích, původ
ně za splacení zápůjčky se zaručivších. Ručení za spla
cení zápůjčkvy dodatečně zajištěné knihovně, jsou ru
kojmí spřoštění jen tehdy, stalo-li se při knihovním za
jištění výslovné propuštění rukojmích ze závazků. Pro
sté dodatečné knihovní zajištění
má pro původního rukojmího pouze ten význam, že týž

věřitele, tak žc pohledávku, zaplacením povstalou, má
na nemovitosti dlnžnihově zajištěnu, ovšem že v pořadu,
v jakém zajištěna byla knihovně dotyčná pohledávka
věřitele.

Odborný agrární spisovatel. Tak hned nevymizí rol
nictvu z paměti, jak pochodili, když věřili mylným
tržním zprávám © předpověděm »Venkova« o ceně obilí
a chmele. Nyní v »Českém Slově« napsal prof. Hůlka
kritiku v odborném. spolupracovníku | »Venkova« A.
Mohlovi. © Mimo jiné praví: »Bylo už nesčíslněkráte
(ČLounské Hlisv:, »Světlo:«, »Podřipské Slovo«. »Deut
sches Agrarblatte, rKvas«, »Národní Hospodář« atd.)
psáno o tom, jsikým způsobem pan chnielařský konsulent
A. Moll pracuje ve chmelařství po stránce vědecké a
jak prospívá jeho práce zdravému vývoji českého ob
chodu chuelního. Jak známo, uveřejňuje své práce ta
ké ve »Venkově-. Pravím otevřeně, že prací pana A.
Mohla, ve »Venkově“« publikovaných, si nikdo z chine

lařů nevšímá a také se jimi nikdo neřídí. Pro chmelaře
má cenu chmelní statistiha, vedená českou sekcí jednoty
Žatecké, kterou svěřila redakce »Venkova« — po smut
nýců zkušenostech se stalistikami páně Mohlovými z
r. 1908 a 190% — panu R. Černému a dobře učinila.
Chmelařské okresy postiženy byly letos škůdcem vel
mi nebezpečným, nišici chmelovou (Aphis Humuli), jejíž
zhoubné působení budí mezi chmelaři vždy postrach.
Je celá řada dobrých a vyzkoušených prostředků, ji
miž se mšice ničí (Nesslerův roztok, skalice, kamenec,
tabáková voda, emulse petrolejová, alkaloidy, zvláště
dobře se osvědčila kvassie) a jež vykazovaly vždy
úspěch. Letos najednou se objevil prostředek nový, t. zv.
odorit, který přichází na trh s »doporučením“« slov. pana
řed. A. Mohla, chmelařského konsulenta, jednatele če
ského chrmelařského spolku, místopředsedy Žatecké jed
noty chmel pěstujících obcí, redaktora »Chmelařských
listů: a jediného »znalce« chmelařských otázek. Ký div,
že se našlo mnoho těch, kdož se na nový zázračný pro
středek dali chytit, zvláště, když pan Mohl také ve
»Venkově+ odorit tolik doporučoval. A výsledek? Ža
lostný. Blamáž úžasná, jaké snad dosud v Čechách při
pokusnictví chmelařském nebylo. Vyzval jsem hned ně
kolik přátel pěstitelů chmele, aby vykonali s odoritem
pokusy a výsledek mi sdělili. A ku svému ohromnému
překvapení se dovídám, ze všech stran, že odorit —
pod patronsací chmelařského konsulenta p. Mohla s ta
kovým humbukem na trh uvedený — je prostředek na

prosto nepotřebný, ktery ani z daleka nenahradí činidla
jindy užívanů « dobře se osvědčivší. Ba rolník Š. —
známý humorista — mi píše, že prý nebylo jakživo mši
cím tak zdrávo a veselo, jako když je nyní vykoupal
odoritem.- -- Proj. Hůlka uveřejňuje k pobavení publika
i jiná prapodivná poucení Mohlova, která budí úsměv.
Slibuje. že také promluví ještě o příšerné Mohlově
»„Chemii-.

OTOTOTS OTOOPOPII OTO OTO OSTO9
>

2 © ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ 8

: ZČROKUJE VELADY :: 4 a půl proc. 2
ž * č

s*F-STOPSINS TOPOPOTOFOTSTUOTSOTOOD

Jičí pasdagogtum
císařea králo FrantiškaJosefaI

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
I ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších.— Zápis a přijímací zkoušky

konány budoudne 16.září t r.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
6 roků na celé zaopatření. Povinnosti škosní
učiní zadost na čtyřtřídní cvičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

Veledůstojné duchovenstvo
upczorňuji uctivě na svoji

VÝSTAVKU
v čase exeroioií od 7. do 10. srpna 1911
v bisk. semináři. Do téže budovy (do IV. ročníku),
kde budu přítomen, možno přinésti předměty
k opravám. Co bude možno opraviti a zhotoviti
do tří dnů, to možno při jedné cestě vzíti zpět.

O váženou přízeň prosí v hluboké úctě oddaný

KAREL ZAVADIL,
pasíř a ciselour. Vlastní výroba kostelních nádob

(©

v Hradci Králové.

©

Díkůvzdání.

vyslovuji tímto

v Třebechovicích,

189-Brně

© i



Účet pošt spoř.Girový účet u Ústř. banky
č. 111.610.čes. spořitelen.

Českoslovanská záložna Vpraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. č. ©. ll.

Zúrokuje vklady 4:/,2/,—4/,*/,dlevýpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zepůjčujesvojestřádanky úplněbezplatné
a vklady na ně očiněné úročí 5*/, boz vý
povědi.

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 30. března 191l K 560.000—.

Poskytuje zápůjčky na směnkys ručiteli

(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskootuje
faktory, obstarává nákop sboží pro svéčleny,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i
na splátky, vyměňujekaponyacizí minceatd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry avěci
uschovává v bespečném tresoru bezplatné.

Záložna podléhá povinné revini Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od !/,9—12, odpol. od */,3—6.

Továrna na cottagová americká =

HARMONÍIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráz spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII.korJózsef
kórát 15 =. — Prala,
Ferdinandova tř. 45. —
VideáVII., Marishilferstr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody. AHm

V úvěrníspolečnostzapsané společenstvo 8 ručením obmezeným
vwHradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímávklady nakníšky

za 4490 až 59
úrok a to dle výpovědi

gap“ Složní lístky na požádání zdarma. >
j Í jakosti

00 nejlevněji: 1

Prmní český katolický zárod ve Yidní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo

obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.
Vídeň,

"4 VIL o., Kaiser
straese o., vedle La
saritekého chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše framco.

Upozornění
majlíelm nOMOVOSÍ,

Právě se vyskytly případy, že se jednotlivci
vydávali za zmocněnce, úředníky nb znalce
Pozemkové banky. Upozorňu;em« k uvaro
vání omylů a nedorczumění, že k jednání
se stranami mimo náš ústav jest zmocněn
vždy pouze úředník Pozemkové banky, pro
jednotli 6 případy zvláštní plnou mocí
opatřený, aneb inspektor p. Váci. Krejčík.

Fozemková banka v Praze.

——==„„.čč...."

Telegram
Hel »Litovele dříve >Viotoria« stane
se dojista dostaveníčkem všech hostů
lázeňských a příchozích do Luhačovic.
Rozšířen je 1-toa tak, že poskytna hostům
vše pohodlí. Opatřen je elektric. osvětle
ním, ústředním topením, domácími kou
pelnami. Pokojů 48, kavárna, kulečník,
plano. Nej ětší sál luhačovictý 4 pře
krásnou vyhlídkov, velmi vbcdný k pořá
dání koncertů, sp lkorých schůzí, taneč.
ních zábav. Znamenité litovelské světlé
i černé. Proslolá domácí kuchyně. Povoz
p'i každém vlaku. — Telefon čís. 4.

Byt | strava pří delším pobytu
SP*> za sníženou cenu dle dohody.

Vychovávací
a vyučovací
s ústav =
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovanky škole odrostlé
ku vyučování liternímu, řečem, šití, stříhání,

vyšívání, vaření, hraní atd.

Prespoktso napožádánízašlo.

| Krajinahorská, velice zdravá.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramentů
rádle, praporů. příkrovů, koberců a

kovového máčimí ve výrobnách nejsteršího
Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rospočty, Vzory8 otové zboží
k výběru franko.

Bez velkoměsteké režie ve vlastních dílnácha
pomech, levné pravovní eíly ne voskově, čímé levnější
ceny af o 20%, neš všade jinde.
Jubil. 100 let. trvání a40 let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syr ovec, nástupce)

6

=

>©odborný X
— umělecký závod — k 7Dz

SD V A
s hMĚ

n „ee
Ď 3: s

| /f ) b HÚ

4

pro Malbu

oken kostelních.

PRAHA-I,

č. 145 ast., Malá Karlova
ul. čís. zdnové blíže Ma
lého náměstí, dříve přeu

[EDGA ul
S

PN AST A
CSB SÍŇ

s© roků na Malém ná- VA n n j

PaErat 9 EKOS
ku dodání oken chrá
mových od nejjednodu:
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se šelesnými
rámy, sítémi, vsaseními.
Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada bespla'ué, bez>

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

SR- Nesčetnáveřejná | písemnápochvalnánzua. 1.K4
Založeno roku 1388

V ARH ANY sřín;
elektro-poeumat. poeumat. mecbanické, jen
pejdokunalejší s-ustavy.

A
AN

Selonní varhany i v nejme.šímpro
vedení, taktéž i

všech sonatav, vše
H ARMONÍ důkladněz nejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otavitelství varhan a harmonií

v Staré Boleslaví.
Nejlepší odporučení.Bozpočty a návrhy

Záruka pětiletázdarma a franko.

Zařizování pneumatic. hry a rejstř. kn starším zacho
valým varhaném mechan. co nejjednodušeji a levně.

R.ozšiřujte

Časové úvahy!!O.—
Založeno r. 1560.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých kos
stelních nádebze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejakvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryse církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladné
shotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, číměumožnéno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiméřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Milost: revide
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rys. le, řádně 8
levně vyřisují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rvzpočty,nákresy |hotové sbožína ukásku o
se zašlou.

Cnudším kostelum možnosplácet bes přirážek.

RB“ Sta odporněenía čestnýchuznánípo ruce. |
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň

a důvěrusávoda domácímu.
Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.



Doporučujeme==

v Týništi n. Orl.

knihovní pořádek, zcelování pozemků,
arrondace velkostatků, proji kt. regul.
plánů měst a osad methodou trigono
metricko-polygonální, tragování silnic
a drab. — Firma zařídí se: Pro pro
jektování meliorač. plánů, kanalisace a
vodovody, regulace řek, opěrné hráze,
údolní přehrady, silnice a mosty. —

©

X| CODXCSI XCBI X GBDXGEDX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcl
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo«

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

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

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
n Též na eplátkybez zvýšenícen! n
KESI X CBDX CEI X 363 XCBDM

JKOBESXG[DOBMČDX663 KG8XGSB[XI09XBDX

JAN STOUPÁ V PRAZE,
dladřišská ul. 1.,

doporučuje:

železnéskládací po- želesné mycí systele od . „K 780 Od. - 5—
ž

železnéskříňovépo- slzné nočn (ž "0—

od. . . .K2T—. šaty od K 11—
Úplně zařízená lůžka od K 38—.

Skládacípolnínedáteod od- ln bylS nep, UMÍ UL
sahradní patentní svi

novací zástěny K 36.—

za cemy zvláště výhodné.

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, šelozných
náhrobních kříšů,

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

nová chrámová zařízení
v každém slobu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zbotovuji úplně bezplatné a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

PEP- Závod založen r. 1898. "Be

letošní, se zárukou neporušenosti
—| v ceně nyní značně ©—

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům +ovolnje si depo
rnělij veškoré kostelní nádoby a
náčiní a to: mo rance, kalichy

cibáře,nádobkDa énky, pacifikály,svícny, lampy, telnice, kropenky
atd. svd 0 výroby, předpisům
církevním vyhovující. Btaré před
měty opravuje v původní intenci 4
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
káxko franko bes závosnosti koupě.
Vje se posílá posvěcené. Prdcs ruční.

Sklad veškorýchslabých e stříbrných klenotů, jako: řednůModonek, kříšků, ýnků, náramků atd. < Metářeké

prsteny, labničrky| |jídelnínáčinísostříbra pravéhoho vždy na skladě.

Stare sleto, sřbro aa drahokamy kupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a Ciselour

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

FNM KITDILO —a
hb

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná tirmaj

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Heškudly, laráře re Yýprachtieleh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

průndnávě:1

EF

i
ZEINLÍL

pěrěnýnít0.0-$-.0nd



Proě?
je kněžaká náprsenka bez háčků
praktická, pohodlná a ponejvíce
se nyní používá?

Protože
. se k ní hodí každý kolárek.

2 u nápršenky této odpadá samo
zřejmě přešívání háčků, jinak
u náprs. s háčky nutné.

9. nemá-li háčků, neškrábou a
netlačí do krku jako u nápr
senek s háčky bývá.

4. poněvadž je cena, u těchto ry
chleji připnutých náprsenek,
velmi nízké.

Zásilky obratem pošty vyřizuje

Fejgl4 Byčiště
obchodJeu ahrs Jrda zbožím
Hradec Králové, Jiříkova třída.

Eskont směnek | faktur
Úvěryvšeho druhu I

Filiálka v Liberci.

Velkoobchod uhlím Vadia a kauce
C Bursovní obchody



Z domácnosti kovářského ulstra A. P. v Z—ích
v letech 1540.

V domácnosti kovářského mistra P. v Z—ích byl
umálen jistí denví pořádek a žádnému členu této do
mázností nenapadlo, že by snad mohlo býti také jinak.

Začnu to s nedělí. V neděli se vstávalo časněji, aby
se kostel nezmeškal. Fan mistr s paní mistrovou cho
dili na »ranní- do sciůsedního města as jednu hodinu
vzdateného, berouce 1:čkteré ze svých mladších dětí s
sebou. Odcházejícím rodičům libaly děti ruce, totéž či
nila služka a učňové; tito pak činili též tak, když sami
odsházeli do kostela.

Nedělní snídaní byli vždy káva, která se sladila
nějdy vyrobem, učkdy medem. později pak již jen Cu
krem. Kazdý clen domácností dostal kávu do -svého«
hrnéžku: Faždý těl také svou lžící v zásuvce stolu
nloženou. Chléb kc kávě nebyl oddělován. V obyčejnou
neděli přinášel otec neb matko menším dětem rohlíček
neb včneček, v zimních mčsících -preclík«-. Bývala to
pro ně pochoutka, jíž by nebyly vyměnily za nejpěkněj
si kolác.

Děvečka a tovarvší » učedníky chodívali větším
dilem na -velke

když se všickií domácí sešli z kostela domů, »dá
valu se je stůle Každý čien domácnosti měl u stolu
své misto a, jak již praveno, také svůj příbor. »Prostí
rání na stůl zastávaly dět, když povyrostly. Dekud
byly malé, scdávaly me stoličce před lavicí u kamen,
před sebou majíce cínové mísky, do nichž je matka jíd
lem podčlovala.

První jidlo byla masová polévka ve veliké
mise s malovanými kvěry. V polévce byly buď kroupy.
nudle. rýže, neb flícky, Než se každý na své místo u
sadil, »dříkal potichu medlitbu před jídlem. Po té si vzal
nabérečkou“ polévry na svůj talíř nejprv mistr. po

něm hospodyně (seděla-li u stolu), pak nejstarší tova
ryš, a pak postupně podle staří; v témž pořádku měli
aké místa u stniu.

Pu polévce dala mistrová na mistrův talíř maso,
které on rozkrájel a keždému vložil díl na jeho talíř. K
rozkrájeném masu přikrájel si každý obyčejně též tolik
chleba, někdy i více a polii omáčkou dle libosti. Omá
cka, v zimě cibulová neb bílý křen, v létě koprová,
dána na stůl v hrnku, v němž se uvařila.

Děti bývaly ve všem jídle oddělovány.
Že se při jedení masa užívalo více lžice než vidli

čky, není třeba připomínati.
Byly- doma naložené okurky, bývali jimi všickni

poděleni.

se řídiloroční dobou. Bývaly pečené jáhly, do nichž
se daly někdy „pro chuť- suché švestky, jindy drobně,
rozkrájená jablka neb >»putrpírky< (zimní hrušky má

pravovány týmž způsobem. Jindy byly vdolky maza
né povid'y, Také se pekly vdolky míchané, L i

Buchuv se nadívaly povídly hruškovými, švestkový
mi (i michanými), tvarohem neb mákem. Pro členy ro
diny pekly se buchty na plechu, pro služebné na „holé
půdě. iv troubě). Po zabíjení. (prasete) byly +dro
by“ (jitrnice a jelita-) se zelím; upekla-li se husa,
mistr ji rozkrájel na dřevěném talíři a podělil všecky;
zelí ovsení nescházelo. Dokud byla v domácnosti jabl
ka, pčkávalu se »štrudle«. Ku konci zimy vybírány a
zabíjenystaré „vynešené slepice« a upravovány
v neděli s nudlemi jako »druhé jídlo na husto-. Někdy
místo buchet upekly se bramborové placičky, které se
mazaly povidly:; pekly se také »řepánky“ neb »mrkván
ky«. »Bramborové slejšky< se švestkovou omáčkou na
hražovaly někdy také druhé jídlo nedělní.

V lété salát hlávkový, na podzim salát okurkový
býval vítaným doplňkem k nedělnímu obědu. Nejmilej
ší pochoutkou bývala jídla, k nimž používalo se ovoce:
»bublanina-. buchty neb knedlíky se třešněmi, s hruš
kami, švestkami a jablky byly malým i velkým vždy
vítán:.

V neděli cdpoledne dělníci (tovaryši) se rozešli po
besedě, hospodyně se služkou -»poklidily«. Potom si
služka spravovala neb šila něco pro sebe, hospodyně
pak připravovala prádlo pro členy rodiny a mistr zapi
soval do knihy za minulý týden odbytou práci, která
byla zaznamenávána v dílně na břidlicovou tabulku. Při
záznainu práce v kovárně užívalo se zvláštních zkra
tek pro práce, které se častěji opakovaly, jako: ostření
radlic, přibíjení neb přitužování podkov, nové podko
vy, články neb závlačky do řetězů. Po záznamu práce
vycházel mistr na prohlídku zahrady neb pole; měl-li
však něco zajímavého ke čtení, četl.

Svačina odbývala se buchtami, vdolky neb chle
beni.

Před večerem chodíval mistr do hostince na skleni
ci piva, kde sc bavil do večeře hraním »šístky«.

K večeři bývaly opět buchty, vdolky, chléb s »na
míchaným« tvarohem, s homolkou neb se sýrem, v létě
zvařené mléko studené s kroupami, v zimě »slejšky s
odvárkou« (omáčkou ze sušených švestek).

Když služka večer si odbyla práce ve chlévě, za
nesla velký škopek do kuchyně, nasypala na »popelku«
(loktuše z hrubého plátna, která sloužívala také za
»rozsivku«) dřevěného popelu, rohy popelky svázala k

sobě 4 zavěsila ji na nějakou hůl nad škopek. Na popel
nalila voJv, která popelem prosakujíc, jej vyloužila.

Pi: večeři stanovil mistr, které práce se mají ráno
odbýti nejdříve.

Po večeři služka vnesla do velké světnice necky na
prádlo, aby namačela« (prádlo). Namočené prádlo se
přikryle, aby para po světnici se nešířila. Na lo se ještě
chvíli vypravovalo nebo četlo. Nejvíce se čítalo, když
byly nové kalendáře; u kovářů bývaly někdy dva, kte
ré se u sousedů vyměňovaly. Mimo to měl mistr dosti
bohatou knihovnu té doby vycházejících spisů Krame
riových, Tanmsových, Hýblových a jiných. Knihy byly
všecky v kůži vázané do stejně silných svazků, takže
některý obsanoval více spisů. Když se obsah některé
kaihy vytrácel z paměti, četla se znova. Na takové zá
bavy přicházeli ze sousedství některou neděli četní po
sluchali, zvlástě za dlouhých zimních večerů, kdy se

pozorni, bylo znáti z projevů, jak veselých tak i lítost
ných — dle ubsahu děje. Služka Kačenka začínala oby
čejně nejdřive jak upřímným smíchem tak i Žalostným
pláčem.

Po deváté úcdině vybízel mistr ku spaní, aby prý se
časně vstale. Každý vykonal kleče svou madlitbu, přál
»dobrcunoc: a cdesel na své lůžko.

V pondělí ráno obyčejně již po 3. hodině služka
stála u necek, aby do snídaně měla odepráno, protože
při snídani pradlc se »zapařovalo«. Avšak -hoši- (učed
nici a tovaryši“ také nedali se zahanbiti. Aby ukázali,
že jsou na svém inístě, spustili někdy takovou, že i vzdá

zváněním na kovadlinu a rohatinu.
Stalo se ovšem dosti často, že »mládeř« zaspala.

když již byl -nyc-, dal se do »volání«. Na prázdnou ko
vadlinu nechá se totiž příruční kladivo několikrát vlast
ní tíhou dopadnouti; odskakováním kladiva kovadlina
jasně zní. To pak byl spěch!

Paní mistrová starala se o to, aby snídaně byla
v čas, Snídalo se z pravidla vždy o 6. hodině. Byla to
polévka zasmažená, k ní brambory: polévka -skřiván
ková , pod ní chléb na tenké lístečky zkrájený; česne
čka (eukrop) s brambory neb s chlebem; polévka dro
benů, skubánková, zelná; bývala také polévka kmínová
s chlebení, polévka kyselá s brambory (hladká anička“)
neb na chléb, na tenké lístečky nakrájený a osolený, na
lilo se zvařené mléko.

Po snidani si každý ukrojil z bochníka chleba na
stole položeného dle libosti a odešel po prácí. Mistr
S místrovou snidali kávu, jíž se také dostala trocha

Služka pokročovala v praní a hospodyně konala pří
pravy k ehědu: přebírala vaření (hrách, čočku, kroupy,
jáhly neb rýži), strouhala suché hrušky na perník, škra

stejná jidla nenásledovala brzy za sebou. Byla-li bram
borová polévka, nepřišly již brambory jinak upravené
na stůl. 1 střídaly se polévky: bramborová zasmažená,

rová s hlávkou, zasmažená s chlebem, kroupová za
smažená, kroupová s brambory, krupková zasmažená
ned s brambory, jáhlová neb krupičná se smaženou ci
bulkau, krupičná s brambory, zasmažená neb »bledá«,
drobená, skubánková, nudlová, buď zasmažená neb ne,
kyselá, syrovárková, zelná, hlávková, hrachová, čoč
ková, rýžová.

Druhé jídlo bylo: -klofané« brambory,

rové knedlíky mastěné, bramborové placičky, slejšky
mastěné, posypané buď tlučeným mákem neb perníkem
ze sušených hrušek, slejšky s odvárkou, knedlíky ze sy
rových bramborů, řepánky, mrkvánky; hrách neb čo
čka na husto, jahelná kaše, krupičná kaše, kroupy, krup
ky na husto, hrách s kroupami, čočka s kroupami, rýže
s čočkou. rýže s hrachem; knedlíky švestkové, knedlí
ky mmoučnéneb bramborové se zelím, brambory mí
chané se zelím, kroupy neb krupky míchané se zelím,
hrách a k němu zelí syrové neb vařené, čočka se ze
lim; jahly vařené ve vodě neb. mléce, vařené
jáhly s hlávkou, rýžová kaše (z mléka neb vo
dy), cezené | nudle, pečené jáhly, kroupy, | neb
krupky. Do posledních tří jídel přidávaly se též nakrá
jené hrušky neb jablka, švestky i také jiné ovoce.

Odvar z nových bramborů se omastil a vlit na
tence nakrájený chléb, jedl se místo polévky.

Po shustém« si každý ukrojil chleba dle libosti.
Mezi 4. a 5. hodinou se svačilo: jednou pouhý chléb,

jindy přidán k němu rozmmíchaný tvaroh neb tvaroh na
solený, v čas pilných prací byla také »pomazánka«.
Zbylš buchty neb vdolky od neděle dávaly se v pon
dělí k svačině. Jindy se zbylé vdolky pokrájely na kou
sky velikosti prstu, spařily se, pomastily a prosypaly
perníkem -z hrušek neb utlučeným mákem s cukrem.

Po 7. hodině se večeřelo: byly brambory na lou
pačku, brambory k mléku neb k oukropu, brambory s
tvarohem, se sýrem, s mlékem, slejšky neb brambory
s odvárkou, jablková kaše (z vařených jablek) s chle
bem; v zímě dávaly se k chlebu hrušky neb jablka.

Za delších večerů se pracovalo v dílně ještě po ve
čeři až do 9. hodiny. V létě, kdy se později večeřelo,
připravily se pouze věcí, které druhého dne měly příjíti
do práce; za to se však dříve vstávalo.

Ženské, když po večeří nádobí umyly, buď předly,

neb draly peří.
Nejen v dílně, nýbrž i v celé domácnosti mistra P.

Danoval vzorný pořádek, všude a ve všem náležitá Čí
stota. Služky a tovarysi se jen zřídka střídali a učední
ci pak ještě po vyučení rádi zde zůstali. Všickni, kdo
V domácnosti mistra nějaký čas trávili, rádi na ni vzpo
mínali a mnohé z ní uapodobili.

Dívčí vzdělání v klášteře a ve škole pokrokářské.

| Obevný ráz úloků, vedených proti výchově klášter
ní, prozrazuje sam. za jakým. vlastně účelem po škol
skýci sestrách se střílí. Fanatické výpady nejsou žád
nou známkou opravdové starosti o. skutečný. pokrok
divči vzdělanost, rány pokrokářských houfnic bouchají
pod komandem zavilé zášti. Bezohledné střílení obstará

i vá drsná náboženská nesnášelivost, která křičíc. proti
»klerikalismu-, bije vlastně toporem do katolíků,

| Naši protivníci tvrdí, že prý nemůže zdarně Vy
uhovávatí cizí děti taková osoba, která sama vlastních

| děrí nemá. Ale což svobodní pokrokářští učitelé a uči
telky? Jen pro ně plati výjimka? Stává se též. že i 0

„ bratný. paedagog bez. vlastní viny vlivem okolností
[ vnějších má synka nezvedeného: říká některý pokrokář,

že nemá vychovávati cizí děti otec, jemuž se výchova
nezdařila na dítěti vlastním? A přece na prvý pohled
se zdá. že takový paedagog prozradil ještě menší schop
nost, než učitelé svobodní. A což jeptiška nepochází též
z rodiny. nena zádných životních zkušeností z toho,
jak samo byla v rodině vychovávána, co se osvědčilo a

|

co nutno napravní? Zrovna tak jest zkušená, jako kte
| rákoti svobodná učitelka, Zajisté též školská sestra při

bedlivém stopování duševního vývoje dívek nabývá ti
kové paedagogické zručností, jako kterákoli učitelka

P světská. Postavte do školy kteroukoli (třebas nejzku
šenčiší a inteligentní) vdanou osobu, která se. skolní

1ovýchovou nezaměstnávala a uvidíte, v jakých se 0
citne rozpacích. má-li své vědomosti způsobem nejpří
hodnějšíín. nejstravitelnějším vštípití do duší žákyň.

, A pak jak rodičůní, ták žákyním jedná se výhradně
"0 to, jak pilně a dovedně učí se v pensionátě předmě

tům, které jsou zřejmě vyznačeny v učebné osnově. A
tu jest svědomitost klášterních učitelek velice dobře zná
ma. Jest komické tvrdit, že byvzkoušená školská sestra
učila počtám, zeměpisu, češtině nebo hudbě s menší 0
bratnosti už proto, že jest jeptiškou. Naopak jeptiška
nerozMyýluje svou Pozornost spletitými Zájmy mimo
Skolnimi. Dívky. vychovávané od řeholnice, nemají po
kušcní závidě svým učitelkám nádherné klobouky a
nejmodnější šaty. Chovanky nemají příležitosti ke koji
ření cigaret a iúdařeníČasu jinými marnostní, Za něž se
vyhazují peníze zbytečně. Jejich DOZOrnost se. soustře
ďuje k vážnému úkolu, pro který do pensionátu vstou
pily. —

Ale už slyšíte námitku, že jest potřebí, aby se dív
ky vychovávaly dle moderního životního názoru svě
tového. Prý Katolický názor jest úzký, zastaralý. Na to
odpovídá tisicileta zkušenost. že by pro zdar výchovy
bylo velice výhodno, jestliže by žákyně

i

.,
aspoň ten

* křesťanský názor dobře prostudovala 4 procitila. S mo

| derním zivot. názorem děje se humbug největší už pro
„ lo, že vůbec žádná positivní životní filosofie neexistuje,
[ která byv byla pevně opřena vědeckými poznatky. Filo
| sofic světská jest hotovým bludištěm, které se zamotá

vá stále více a uvádí do zmatku. Bylo veliké nadšení
pro Nietzsche « pak zas pro Tolstého, nato pro fráse
Haecklovy. opírající se © podvodné dokumenty, pak
zase nastalo volání: -„Následujme Tolstého! Předtim
jeden čas vládl dusemi intelligence Darwin, jindy Kant
atd. A posud přirozeně není zde vědecký, odbornými
učenci souhlasně potvrzený názor o příčině, podstatě a
účelu člověčenstva. Vůbec žádná filosofie od časů Kri
stových přes všecku námahu nedokázala, že jest zjevení
Kristovo pre lidstvo zbytečným.

A jak si představují vlastně moderní pozéři vyu
čování na základé »moderního, filosofického názoru ?
Těch názorů jest přece celá řada. A má-li se aspoň ně
který probrati důkladně a soustavně, jest na to potřebí
pro mladou duši celých let. Jinak není možno řádně
stráviti filosofický systém, natož samostatně vlastním
rozumem jej kritisovati, kontrolovati! A což ty systémy
ostatní? Všecky důkledně neovládá žádný filosof. A jak
se má věnovati takovému spletitému studiu a přemýšle
ní dívka, jíž scházejí vědomosti nejzákladnější? A vy
chovává-li se divka dle moderní soustavy jedné, kdo
za to stojí, že jiné životní názory jsou méně cenné?
Jest snad dívka pokusným tvorem pro různé filosofi
cké sporty pokrokářů různého zabarvení? A posílají ji
rodiče do ústavu, platí na ni veliké peníze proto, aby
vychovatelé na ní zkoušeli hodnotu nedomyšlených
proudů. které se jinde neosvědčily? A což teprve, jest
liže pokrokářský paedagog ani sám nerozumí systému,
ku kterému se s velikou pýchou hlásí! Ostatně víme,
že ty filosofické svstémy, které jsou v odporu s názo
rem katolickým, uplatňují se v /praxi výhradně ve
smyslu negativním. Pro moderní pozéry jest ovšem ka
tolik nejnutnější bytosti, aby se měli pokrokáři nad koho
povyšovati. Zač by chudáci stáli, kdyby místo snižování
a tupení práce jiných musili positivně pracovati sami?
Ale odpor proti zásadám stávajícím dovede rozvíjeti

. Snadno každý.
Proto rodiče neposílají dívky do vzdělávacích ústa



vů. aby sc ona nich. zkoušejly. theorie, které jinde
buď úplné zkrachovaly nebo teprve se prakticky zpytu
jí. Chtěji niti dcerky v pensionátu proto, aby se přiučily
ahlásenýní prakuckým předmětům. V příčině života spo
ečenského nabudou dosti nazorů od rodičů a ve svém
okolí © prázdninach. Rodiče říkají: „V klášteře naše
dcera neučí se pohrdlivému nevděku k naší veliké sta
rosti, nenaučí sc tam pohrdati naší životní zkušeností,
pravilesný Život, soustavná kázeň učí ji pořádku a pro
špívá jejímu zdraví. V klášteře jest skryta před škodli
vými a nekontrolovanými živly zevnějšími, které často
za vývoj povahy nají větší vliv, než výchova oficielní.
Dcera sc nám v klášteře nezkazí a něčemu se naučí.«

Neříkáme, že jest klášterní výchova neomylnou: i
zde bude zapotřebí dle poměrů ledacos zdokonaliti. Ale
techť vytrvalí kritikové raději pilně kontrolují ústavy,
sde jest komando pokrokářské. Na takých ústavech se
unodo mliví o cvolucionismu, individualismu a jiných
ismech . Že mladá duše ztěžka dovede učené floskule
zažít. neřku-li Sssumostatněprostudovati. A praktické
vědomosti, základní, nejnutnější poznatky unikají při
tom s obzoru. licerka se vrací s hrstí napapouškova
ných frázi, ale — znalost věcí nejpotřebnějších jí schází.

Odstráašující příklau poskytuje právě tento rok po
krokové paedagoplum v Přerově. S jakými pochval
nůní hymnami bylo uvedeno do života! Při zařizování
tohoto pokrokářského ústavu, založeného před 4 roky,
něl hlavní slova veliký pokrokář, matiční učitel olo
moucký, Žižka, pověstný horlivý bojovník protikleri
<ální. Pysnil se ovšen: v duhových barvách slávy jen
potud, pokud sehal do »zpátečníků:. Positivní jeho prá
ze teprve odkryla úžasné mezery v jeho schopnosti. Aby
zařizující spolek dosáhl práva veřejnosti, vyžádal si zem
skou inspekci. Dostavil se zemský inspektor Auřední
ek, ktery vytskal různé nepřístojnosti. To byla ovšem
veliká urážka pokrokářské neomylnosti! Proto místo
Fádního sebezpytu panstvo to vzalo krátce a řízně —
DOpokrokářsku; pokrokáři ulevilí svému velikému roz
čilení tím, že Dodali stižnost zemské školní radě a mini
sterstvu vvučování,. Kdo si také potrpí na protesty tolik,
jako pokrokářit Kdyby byla stačila stížnost Masaryko
vi, bývali by pokrokáři ještě spokojenější, protože by
věděli předem, že by se Masaryk ujal »utlačovaného
pokroku: s necivěčtšímdůrazem bez dlouhé filosofie.

A což ředitel ústavu? Ten byl v pokrokářském za
jetí chudákem k politování. Prohlásil, že Žižka svou
pokrokářskoi činností ústav ubije. A když viděl, jak
žákyně inísto učení koketují , a jak jsou professoři sná
šeliví i k nejlítčjsím, když poznal, že jest proti Žižkovu
režimu úplně bezmocný, vzdal se raději svého úřadu.
Na jeho misto povolán professor z Polské Ostravy. Ten
spráskl ruce, kdvž poznal, jak bezednou ignoranci jeví
žákyně. které vystupovaly na venek dle všech pravidel
pokrokového posérství. Ale pomoci nemohl ani ředitel
nový, protože pokrokáfřsti professoři neskrblili nejlepšími
známkami a dovedli si mezi žačkami zjednati populari
tu nadnormáiní shovívavosti příliš snadno; žákyně si li
bovaly, jaké mají fešné professory, kterým ty »všední
školormetské božadavky« byly věcí překonanou. Tací
olympstí bohové přece musili mladé duše povznésti nad
normální požadavky a nad prach obyčejných cest vý
še — zcelu dle receptu pokrokářské lékárny pražské.
Chytří pinové se spoléhali, že ústav dostane právo ve
řejnosti a žc tedy budou žákyně zkoušeti ku konci ro
ku čtvr:cho sami -——dle svého. No —a bude dobře. Ve

řejnost širší « úžasných mezerách nedoví se nic!
A právo veřejnosti se dáti musí! Jak by ne? Co

který pokrokář houkne ve vesnici za lesem, to přece
musí nalézti stonásobnou ozvěnu v Praze, Brně, ve Víd
ni i ve Lvově. Na to jsou pokrokáři zvyklí. Státní úřa
dy se ani nesiní odvážit k odporu, až před nimi pokro
káři na svůj krám vyloží fráze o pokroku, nutné osvě
tě, potřebě ženské intelligence atd. Opováží-li se úřady
váhati s příznivým rozhodnutím, nastane veliká mluva
děl v pckrokářských listech.

Zatírn: všax pánové pro pýchu neviděli na cestu.
ani si nevzpomněli, že pokrokáře může leckdy zrovna
tak něco lidského stiknouti, jako kteréhokoliv smrtel
nika.

Dr. Žáček požádán za sprostředkování. Takový zpá
tečník taky jest někdy tvorem potřebným — aspoň k
nucenému posluhování. A Žáček opravdu poslušně se
přičiňoval; jinak by býval vyhlášen za velikého ne
přítele kulturních snah. Ale jak se naň panstvo dívalo
s patra, to bylo patrno z toho, že většina sboru profes
sorského se vším zápalem proti němu agitovala před
říšskými volbami. Následky se brzo objevily. Dr. Žá
ček přenechal přímluvu za právo veřejnosti nově zvole
nému posl. Markovi, sociálnímu demokratu a kandidátovi
dra. Fischera a přerovských pokrokářů. Ústav práva
veřejnosti nedostal a abiturientky byly nuceny konati
zkoušky na jiných veřejných ústavech, ale ty je větši
nou odmítaly. Konečně domohly se toho, že polovina
přikázána byla učitelskému ústavu v Kroměříži a polo
vina učitelskému ústavu v Hradci Králové. Žákyně mu
sely k písemným zkouškám daleko jeti — a ty byly již
hodně pokrokové. Větělna písemných prací byla nedo
statečná. Konečně došlo k ústním zkouškám a ty vy
konalo ze 34 žákyň celkem 8, ostatní propadly, nebo při
zkouškách odstoupily, ačkoli měly dříve vyznamenání.
A nyní co s propadlými? Do jiných veřejných ústavů
jich přijmouti nechtějí a tak si pan Žižka s pokrokář
skými professory přerovskými lámou hlavu, co mají či
niti. A na konec nezbude nic jiného, než zříditi opětně
4. ročník, aby mohly abiturientky opakovati. Výsledky
maturit zarazily rodiče ostatních žákyň. Ti vyvodili z

stane z pokrokářského naparování nic jiného než trochu
blamáže.

Tak to tedy dopadá, pustí-li se nafoukaný pokrokář
do práce positivní, čili je-li přinucen pozérský moderní
kritik drobnou, zodpovědnou práci konati sám. Nyní ro
diče bědují, nať poslední ušetřené groše vlastně věno
vali! Přibylo jejich dcerkám za ty mozolně vydělané pe
níze trochu kritického rozoumku. Ale skutek utek.

AXARIOIIIOOOAOOOOAO

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici.

AAXXXIXO MOOOC

Kulturní jiskry.
Rakousko jest prý státem klerikálním. Zatím

zde vysoví úředníci s byrokratickým úsměvem a
se sladkou pohodlností propouštějí bez trestu ano i
bez pokárání takové podkopné projevy, že se di
viti must každý pokojný občan. Orgán vídeňských
židovských volných myslitelu a jejich sluhů >Frei
denker vytiskl tento výrok: >Čím Francie začala,
v čein Portugalsko pokračuje, může se státi také
v Rakousku. A proto my volní myslitelé i přes
nebezpečenství. že muže býti výrok náš zkonfi
skováu, volůme se všemi, kdo usilují o osvoboze
ní člověčenstva z duševních, politických a hospo
dářských okovu: »Ať žije republika!

Tento zevoluční výrok zkonfiskován nebyl.
ačkoli se v Rakousku konfiskuje i zcela spravedli
vá, dokumentárně oduvodněná kritika chybujících
židů. Fanatické výlevy protikatolické, které budí
krvežíznivost, jsou propuštěny censurou také. Ale
stalo se častěji, že byl zkonfiskován katolický list,
když před takovou fanatickou akcí varoval, jak
mile — k vuli výstraze uveřejnil do slova to, co
stálo v nekonfiskovaném časopise. Tedy dovole
no. aby byly uveřejňovány násilnické výpady,
směřující k pobuřování; ale katolický list je ne
směl opakovati ani za tím účelem, aby k vůli vý
straze odkryl zřídla anarchistů a poučil, před kým
se mají pokojní lidé varovati. — Tentokrát však
již censura byla opatrnější a dovolila uveřejniti
»Našinci«, »Čechu« atd. to, co bez překážky pro
šlo ve Vídni. Nepoznávají nyní i slepci pravé cíle
Volné Myšlenky? A proč proti takovým fanatikům
se nepodporují ve státě živly státotvorné? Proč
katolici na záštiplné denunciace protivníků i pro
malicherná formální nedopatření jsou tak přísně
trestáni?

Jak byly zkoušeny chovanky ubohého pokro
kového paedagogla přerovského. V dnešním člán
ku, týkajícím se výchovy klášterní a pokrokářské,
uvádíme smutný výsledek maturity přerovských
žákyň. O průběhu zkoušek píše neklerikální »Mo
ravská Orlicec: »Pokrokářské noviny hledají nyní
pravého vinníka. Jsou. jím, jak se ani jinak myslit
nedá, ti prožlukli klerikálové. Jinak ovšem mluví
členové zkušebních komisí, třeba že i oni jsou ve
likou většinou ryze pokrokového puncu. Předně
se ohražují proti tomu, jakoby neuznávali, že
chovanky zkoušeny byly cizími professory a podle
professorských osobních choutek, chovankám ne
známých. Chovanky zkoušeny byly se shovíva
vostí až příkladnou. Nikdy nebylo žádáno podrob
ností, nýbrž jcu hlavní podstata té které otázky.
A dávány byly i čtyři i víc otázek a na každou de
sítiminutová rozmýšlená. Ba na výstupy dostalo
se jim lhůty třidenní! Ale shovívavost byla mar
na. Žákyně většinou jevily duševní úroveň divky
z měšťanské školy. Ba v některých předmětech
bývají i žákyně obec. školy lépe vycvičeny. Komise
spínala často ruce! Pomíjíme zatím podrobnosti,
profesorem z Kroměříže nám sdělené. Nemůžeme
však zamlčet aspoň některých jednotlivostí. Osví
tí příšerným světlem veškeru ledabylost, jejížto
politování hodnou obětí jsou i ty dívky i jejich ro
diče. V zeměpise pletly si ještě světové strany!
Nedovedly určit hranic rakouských zerní. Nedove
dou jmenovati rakouských zemí, jež se dotýkají
Jaderského moře. Jedna tvrdí, že Indiáni patří k
černochům, druhá hlásá, že v Mexiku se mluví
převahou česky, třetí praví, že má naše říše 120
mil. obyvatel a víc lidí než Rusko, čtvrtá má na
Moravě 35 mil. obyvatelů a v Přerově jen 4000 li
dí. Neznají hlavních měst v evropských státech a
ani jediného státu na Balkáně. V Tyrolsku je 6
mil. lidí, v Uhrách 9. Rumuni patří ke Germánům.
Ve Slezsku sídlí Malorusové a v Černovicích mají

Nic tak věru necharakterisuje kulturní. ubo
host pokrokáfů, >dobývajících osvětou světa..
jako výsledky přerovské práce, za kterou byli.pla
ceni. Jak se asi Iiluboce a perně tuží pánové v těch
vědách, za které nedostávají peněz žádných? Jak
asi pilně prostudovali otázky, o nichž ze záští pro
ti katolíkům tak horlivě mluví na veřejných schu
zích? Pokrok, který má obě nohy chromé, opí
rající se o berlu popularity, prosí při svém pádu o
soustrast.

Prý pro blaho národa vychází list dávající si
vlastenecký titul »Havlíček«. Zatím Filip Jan Ko
nečný dokazuje ve »Vlasti« na základě nepopěr
ných cifer a jiných zřejmě usvědčujících okolností,
že tisková akce >V. Myšlenky« rázem by byla na
hromadě. kdyby neměla tučných subvencí z ci
ziny. Mimo jiné uveřejňuje autor slova samých
volných myslitel: »Všichni členové světového
sdružení jsou mravně zavázáni propujčiti se jedni
druhým k poniocr a ochraně« (V brožuře »Co je
to V. Mka: na str. 2.) »Ferryho školské zákony,
vytvořivsí francouzskou školu... . byly umožně
ny sbírkou po jednom sů, našem čtyráku .....
Což nemužeme my něco podobného svésti, aby náš
národ zbavil se římského jha?< (Tamtéž na str.
21.) IV. článek stanov >V. Mky«<stanoví, aby >ge
nerální rada (vrchní vedení V. Mky) svou úlohou
považovala podporovati propagandu svazu. a to
tak. 22 prostředky (ovšem peníze) zcentralisuje,
aby je pak různým odborum čili skupinám V. Mky
dle jich potřeb k použiti dala... . Je také její po
vinnosti, aby imnezivolnomysliteli různých zemí
přátelské styky navazovala a společné souručen
ství ve skutek uvedla.« ČI. VI. dí: »Generální rada
má povinnost pofádati sjezdy a prováděti jich sne=
sení. Gener. rada je povinna vydávati zprávu 0 po
kroku celého svazu, jakož i o jeho financích.. Dle
či. VI. men zemské sekce, které čítají 100 členu,
dopisujícilie člena, jenž udržuje styky zem. sekce
s gener. radou. na jejíž výdaje každý člen zemské
sekce platí ročně 10 centimů. »Přebytek těchto
příjmu budiž%obrácen na prospěch propagandy ne
bo na podporu volnomyslitelů, kteří se stalř obětí
svého přesvědéení.« Dle XIII. čl.: Každá přivtělená
zemská odhočka čili sekce V. Mky jest povinna
každoročně generální radě podati zevrubnou zprá
vu o všech svých důležitějších pracích.c

Jestliže pánové tiskem prohlásili tolik a nej
užších mezinárodních stycích finančních a organi
sačních, jak teprve toto úzké společenství jeví se
v praksi! Vždyť i na českých tiskopisech volno
myšlenkářských v čele byl dlouho tištěn titut V.
Mky v cizích řečích, i v německé. Konečný odpo
vídá na volnomyšlenkářské plaché a rozpačité vý
kruty železnou logikou a dokumenty nepopěrnými.

A pak agrárníci chtějí zachraňovati vlast a do
cela i náboženství za účinné pomoci této V. Mky!
Není příme k smichu takové souručenství, hledí
me-li k specichnim potřebám českého. idu? Lehce
lze si vysvětliti. proč česká sekce V. Mky setrvává
v klidu. když se vyskytují zprávy, jak němečtí
volní myslitelé (a mezi nimi četní židé) způsobem
nejnespravedlivějším napadají práva českého ná
roda, pronášejíce zpupná, otrokářská hesla.

Jak tvrané provádějí lidovost 2 kultem. V
žádném státě evropském (mimo Turecko) nepáše
se tolik surového a zákeřného násilí jako v repu
blice Portugalské, která jest ovládána od zednářu.
Není pochybnosti -- a samy žiďovsko-zednářské
orgány sNeue Freie Presse«, >Kólnische Zeitung<
a »Frankfurter Zeitung« a j. to doznaly — že to, co
nynější páni v Portugalsku nazývají lidovým za
stoupením, je pravým paškvilem na zastoupení ná
roda a způsob, jakým toto bylo »zvoleno«, musí
každ“ přítel pravé svobody, zvláště pak poctivý
demokrat:a republikán nazvat zločinem, zvláště
když >»volby« v Portugalsku prováděla republi
kánská vláda. Republika, v jejímž jménu bylo spá-.
cháno tolik násilí, je republikou pro hanbu, takovou
republiku měli by potírat především poctivě smý
šlející republikáni, neřku-li ti, kdož se stali jejími
obětmi.

Již jsme pověděli, že se páchají docela zákeř
né otravy návodem těch, kteří dříve tolik se rozči
lovali pro odsouzení Ferrera, jenž přece nebyl po
praven dříve, dokuď nebyla jasně řádným soudem
dokázína jeho mnohonásobná zločinnost. | Tudiž
pohanská Antika slaví do Portugalska vítězný
vjezd. Nastává morálka pohansko-římská, která
chytře radí otravovati ty, kteří by na řádném sou
du musili prohlášení býti za nevinné. Časopisy
přinášejí noví doklady zákeřných otrav. Fak udá
vá Zulneta v článku uveřejněném v >»Saturday
Review+ deset případů náhlého úmrtí monarchi
stů za velmi podezřelých okolnosti a jmenuje dva
členy tajného sdružení, oddané to přátele vlády,
kteří jsou obžalováni, že otrávili dělostřelecké dů
stojníky ve Vianně. Jisto jest, že vládě portugals
kých diktátorů není žádný čin dosti zbabělý, slou
ží-li jen účelům vládním a může-li zůstati zatajen
před vořeiností. Jak ze zpráv sdruženého tisku lze
souditi, je situace v Portugalsku velmi kritická.
Kapitalisté už opustili nebo opouštějí zem, učinivše
potřevná nařízení o svém majetku už na několik
měsíců do předu. Obchod vázne, ježto obchodníci
nevědí, zda dnes nebo zítra nevypukne občanská
válka. Prozatímní vláda zavinila vážné hospodář
ské nesnáze. Všude zuří bída, o spokojenosti mezi



obyvatelstvem nenuže ani zdaleka býti řeči. Vši
chni cítí, že žijí v říši hruzovlády. Kdo chce se zba
viti osob, jež jsou mu trnem v oku, udá je jako spi
klence prot; republice. Několik veřejných ústavů
bylo zavřeno, protože byly vládními vyzvědačí
označeny v novinách jako hnízda spiklencu. Zatý
kání nebere konce, mezi vězni jsou kněží a lidé
skoro ze všech tříd společenských; přes to však,
že vláda je tak bdělá, kolují stále provolání kapi
tána Conceira i ostatních vudcu monarchistických.
Zmatek. jaký nyní v Portugalsku panuje, praví
zpravodaj listu >Cath. Times«<, stěží asi potrvá
dlouho.

Vláda portugalská právě dala svou tiskovou
kanceláři rozšíru zprávu, že prý Conceiro žádal
papeže o podporu royalistického hnutí v Portugal
sku. Jinénem papeže odpověděl prý kardinál státní
sekretář, že Vatikán jest ochoten royalisty pod
porovati a žádal, aby mu zaslána byla přesná data
o organisaci rovalistu, o jejich síle a především o
zbrojení. (Ovšem je jisto, že zpráva tato vylhaná
a že účelem jejíni je pouze štvaní proti sv. Stolici,
která sotva bude se míchat ve spor stran v Por
tugalsku, pokud je čistě politický. Sv. Stolice sto
jí sice proti republice, ale ne jako proti takové,
nýbrž pokud loupežnickou rukou sahá na svobodu
a práva katolické církve v Portugalsku.

Štvavá zpráva protivatikánská, kterou mají
být v Portugalsku podníceny opět vášně republi
kánu proti katolické církvi, svědčí výrazně o tom,
jak jest s tyrany zle. když se utíkají k prostředkum
tolik bezcharakterním.

Dvanácti portugalským jpřírodozpytcům bý
valých jesvitských kollegií v Lissabonu skonfisko
vány vědecké sbírky. Tito učenci utvořili skupinu,
která si vzala za úkol prostudování květeny a
zvířeny portugalské a portugalských kolonií, a
výsledky svých prací uveřejňovali v odborném li
stu zBrotéria«. | Též založili velké přírodopisné
sbírky. Když zvítězila revoluce, byli zatčeni. za
hranice dopravení a všechno od a až do z: kni
hy, sbírky, přístroje a rukopisy jim zabaveno. E
nergické stížnosti měly za následek, že byly zří
zeny pro jednotlivá kollegia, jichž se týká, zvláštní
komise. Jedna komise, pozůstávající z lékaře, zvě.
rolékaře, prořessora. dvou advokátů usnesla se
za předsednictví zapřísahlého nepřítele Jesuitů na
zabavení setrvati. Druhá hlasovala pro navrácení
sbírek. Kanfiskací postižení i badatelé zahraniční,
kteří s oloupenými učenci byli ve styku. Proto na
zakročení zahraničních vlád bylo něco vydáno. O
statní věci byly jednoduše ukradeny, aniž byli vin
níci stíhání. Když vláda na dotazy odpovídala vy
hýbavě, vydali učenci protestní leták v jazvku
francouzském.

Česká sekce >Volné Myšlenky« měla by v pr
vé řadě obtátiti pozornost k barbarství portugal
skému a v zájmu svobody potepati hunské činy
netoliko portugalské, ale i turecké. Leč — nesmí.
Protože >Volná Myšlenka< jest mezinárodní liga..
Vždyť to sami páni pověděli jasně. A proto se hle
dá raději drobnohledení násilnictví dále výhradně
v kruzíců katolických.

Turecká chytrost. »Národní Listy« dne 1. t.
m. sdělují o jarním vypuknutí albánského povstá
ní: »Povstalci byli výlučně katolici; této okolnosti
dovedli Mladoturci využitkovati úplně ke svému
prospěchu. Prohtásili, že má povstání náboženský
ráz, že neni bojem za nezávislost neb autonomii,
nýbrž bojem kříže proti půlměsíci, bojem křesťan
stva přou islamu a vyzývali prostřednictvím fana
tických hodžíí věrné stoupence prorokovy k obra
ně víry. To nezustalo bez účinku na masu albán
ských Mohamedánu. kteří se i jinak cítili v ješit
nosti své uraženi, poněvadž jim katolíci odejmuli
čest prvníno výstřelu. Počali hleděti na povstání
katolických Malisorů s nedůvěrou. K vyzvání gu
vernéra Bedri paše vytáhlo ze Skadru přes dva
tisíce dobrovolníků ku pomoci ohroženému Šipča
niku a Tuze. (Bvli přivítání Malisory způsobem,
který jim jistě pro podruhé zahnal chuť ku podob
nýra výpravám.)

Na Arnauty 7 kosovského vilajetu působeno
slibováním výhod a splněním jejich požadavků
projektovanou návštěvou sultána na Kosevu. Byli
ubezpečováni, že cestu tuto sultán podniká pouze
k vůli tomu, aby je o své přízní a náklonnosti pře
svědčil, stížnosti jejich osobně vyslechl a poža
davky jejicn plnou měrou uspokojil.«

Teď vidí celá Evropa, zač stojí sliby tureckých
krvežíznivcu, kteří tak surovým způsobem a S po
užitím bezcharakterních triků obracejí albánské ni
vy v údolí slz, krve a zoufalých výkřiků.

Hospodářská hlídka.
Věstník Hospodářského sdružení čes. křesť. zeměděl.

ců v království Českém v Praze-il., Spálená -ulice 9. 1.
Pokrutiny lněné, tykvové, sezamové, slunečnicové, řep
kové nabízíme našim stoupencům za nejnižších cen dle
ujednání. Použijte této nabídky v letošní nouzi o kr
miva.

« 2 Superfosfát k podzimnímu hnojení je již nejvyšší
čas zakupovat. c

3. Letovičké fukary kupujte jen prostřednictvím
Hospodářského Sdružení .

císaře a krále Františka Josefa I.

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911-12 žákyně do
[ ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších.— Zápis a přijímací zkoušky

konány budou dne 16.září t. r.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
6 roků na celé zaopatření Povinnosti ško.ní
učiní zadost na čtyřtřídní cvičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

4. Všechny odbočky, trvající rok, nechť ihned se
hlásí o právo volit delegáty do Zeměd. Rady.Je již nej
vyšší Čas.

Nová škola pro dívčí dorost venkovský. Po četu
dávno touzili katoličtí zemědělci, totiž, aby dostalo se
dcerám jejich přiměřeného vzdělání v kursu hospodyň
ském, to uskutečnily sestry Dominikánky v Kokorách u
Přerova na Moravě. Účel hospodyňského kursu je da
lekosáhlý. Předrč poskytnouti dívkám stavu rolnického
pevný základ nejen teoretický, ale i praktický a to
v každé práci, již vyžaduje na ženě povolání rodinné,
prospěch a zdárné vedení domácnosti a hospodářství
vůbec, hlavně pak -- a to považujeme za důležité —
vštěpovati divkány lásku k hroudě otcovské, by se jí
neodcizovaly. kromě. kursu specielního naleznete v ú
stavé účelně. zajízenou nracovnu. Dívky vyučí se v
pracovně ručním bracím v takové míře, aby dovedly
zhotoviti samostatně. prádlc ženské i mužské, jakož i
šaty samy pro sebe. Do kursu hospodyňského přijmou
se divky od 15 let, da pracovny od 14 roků, mladší mo
hou navstěvovati trojtřídní školu obecnou při ústavě
zřízenou. (Přeje-li si chovanka učiti se jazyku německé
mu vyhoví se ji ve zvláštních hodinách.) Doba vyučo
vání je pro dívky našich zemědělců rovněž výhodně vo

době ovsem nenožno chovankám sůčastniti se zavařo
vání ovoce, dlužno tudíž. aby chovanka, hodající se v
oboru ton nabýti znalosti, přijela do ústavu již 15. září
ancb súčastnila se kursu pro zavařování, který letošního
roku bude od 11. do 15. září. Kromě obvyklého kursu
kuchařského, kter; slyne pověstí velmi chvalnou, a
který trvá jako kurs hospodyňský téměř celý rok, zří
di se od 1. června do 15. července zvláštní kurs kuchař
ský, pro ony chovanky, které se chtějí ve vaření zdo
koaaliti. Bližší zprávy podá správa ústavu. Všem náv
<těvníkům, hlavně zemědělcům katolického sjezdu v O
lomouci odporučujeme ústav prohlédnouti a jej všude po
venkově odporučovati. Spojení vlakem z Olomouce je
velmi příležitostné. Vystoupite v stanici Brodek (druhá
stanice od Olomonce na trati Olomouc—Přerov) a sto
jíte za malé půlhodinky v moderně zařízeném ústavu
sester Dominikánek v Kokorách. Ústav svého druhu na
Moravě a v Čechách ojedinělý. Jeho budoucnosti »Zdař
Bůh'«

Z Českoslovanské záložny v Praze. Dovolujeme si
našim obchodním přátelům, váženým pp. ukladatelům a
celé širší katolické veřejnosti předložiti účetní závěrku
za I. půlletí r. 1911.: Účet rozvážný: Jmění: Zápůjčky
K 609.068.060, přebytky K 16.953.50, úroky 1.345.49, vla
stní cenné papíry K 4.0M.—, zálohy dané K 431.08, ná
řadí, zařízení a tiskopisy K *.800.—, hotovost K 8.071.19,
úhrnem K 643.669.32. — Dluhy: Vklady K557.474.43, po

díly splacené i s úroky K 33.748.20, reservní fond K
1.705.67, zálohy chdržené K 419.69, výpůjčky K 43.884.—,
úroky K 5.248.50, zisk 1.138.83, úhrnem K 643.669.32. —
Obrat cbnášel K 3,329.752.30; loni za celý rok obnášel
obrat toliko o K 631).(WM)více. Ze závěrky této jest patr
ný nepopfratelný pokrok proti roku 1910. Tak vklady
stouply o K 89.004.98, zápůjčky o K 189.394.27, splace
ných podílů o 6.796.--. Členů čítá ústav o 63 vice, cel
kem 331).Vidno z toho, že ústav náš každým půlletím je
ví rozvoj ve všech směrech a že v kruzích katolických
dochází nejen obliby, ale i porozumění, že za dnešní do
by je důležité heslo »Svůj k svému«. Bohužel, že jest
ještě dosti těch, kteří raděii ukládají své přebytky jin
de, a tato vlažnost v podporování svých institucí nejeví
se jen mezí laiky, ale i mezi vld. duchovenstvem. Jaká
vlažnost mezi duchovenstvem pro zájmy hospodářského
osamostatnění a zbohatnutí našeho katolického lidu se
jeví, dokazuje následující: Zavedli jsme oddělení střá
dankové pro děti, aby se učily již od mládí šetřiti, ú
rok poskytujeme na ten čas skutečně nejvyšší 5 proc..
a rozeslali jsme prospekty na všechny vld. farní úřady
a pp. katechety. Práce s rozšířením těchto střádanek
mezi dětmi není takřka žádná a výlohy vůbec žádné a
samo c. k. ministerstvo vyučování svým výnosem ze
dne 12. října 1998 čís. 2766 dovolilo, aby spořitelny a
záložny zařídily školní spořitelny. Že by okresní školní
rada postavila se na cdnor. není pravda, neboť učitel
stvo samo propaguje ve svých školách střádanky růz
ných záložen a okresní školní rada v Napajedlech na
ravě doporučila učitelstvu svým výnosem ze dne 1.
září 1910 Ú. L. 102 zavésti mezi dětmi školní střádanky:
na naše vyzvání přihlásilse malý počet duchovenstva,
ať vydaných střádznek do dneška jest již 200. Oč výše

stojí na př. katecheta Dr. E. z obce D., který nám psal,
že ač obec skoro celá jest soc. demokratická a on na
chází se na horké půdě, přece z lásky k věci. pokusí
se o zavedení našich stiádanek, a dnes také z jeho ob
ce děti nejvice si za střádanky uspořily, Viděti z toho.
že dobrá vůle a chuť k věci dokážou všecko. Doufáme,
že po prázdninách i jiní pp. katecheti pokusí se 0 Zave
dení našich střádanek na svých školách a těšíme se,
že do konce roku budeme moci pochlubiti se, Že máme již
300 střádanéhk vydáno. (Upozorňujeme na insert v dne“
ním čísle.)

Kdo zdražuje maso? K této otázce odpovídá brněn
ský »Hlas. tvrdě, že boj o argentinské maso ve Vidni
má spíše novahu boje s obchodníky dobytčímí u řez
níky než S agrárníky: Z boie toho jest zřejmo, kdo má
V prv rauě vchké výdělky při zásobování masem a
kdo si ich nechée dát ujíti. Jest to stále táž neodpo
vědní orgaisace masného obchodu. na niž pořád pou
kazují jako na hiavní příčinu všech nesnází a vší dra
hots. Od dvou let ebchází ostatně agenti chicagského
dobytčího trustu evropské dobytkářské země, aby po
dobně jako kartel petrolejový z Ameriky. (Standard
Oib Compaiv) zmocnili seo všeho obchodu. dobytkem
na světě. V Americe už se jim to podařilo a Chicago se
svými obrovskými jatkamí ná také už i v Argentině
rozhodující hlas. Nechceme Le. tvrditi, ale podobá se

| tomu, že agitace pro čevez argentinského masa k nám
jest také z cásti učinkem tájné agitace amerického tru
stu masného. A městský lid už u nás na svou vějičku
lapili. Vrust agituje i v Srbsku. Rumunsku, Uhrách a
Rusku. Snaží se dosteti eLchod tamní do svých rukou,
do závislosti na sopě. A slabé obchodníky podunajských
zemí smiano zmůže svými miliony, jež má k disposici.
A my jsme tyto cbchodníky chovatele dobytčí v Srbsku
svou posleční politikou ještě oslabili a trustu americké
mu cestu připravili. AŽ trust opanuje kolem nás, spláčí
t chovatelé dobytka 9 konsumenti městští nad porobou,
v niž upadli. Vlády rakouská i uherská zatím se prý už
aaklonily plánu nového přívozu 4 mil. kg masa z Ar
gentinv. | Nejjednodušsí přívoz ze sousedního Srbska
tím odstaven do pozauí.

Výnúodnésmlouvy s cukrovary. Podíl na zisku bu
dou úniti letos rolníci tam, kde uzavřeli s cukrovary
smlouvy o ceně pohvblivé. Byly to, bohužel, cukrovary
nerolnické, jež uznaly oprávněnost dodavatelů řepy,
když se jim na cenách při Spatném odbytu cukru sráží,
že při dobrých cenách se jim má zase přidat. A tak na
př. ua Českobrodsku a jinde dostanou pěstitelé řepy
za 14 210 K 2 vedle toho za každou korunu, o niž
stoupne cena surového cukru, přídavek 10 hal“ na
metráku.

Podíl ua zisku. Tento novodobý způsob upoutat:
dělníka k závodu a vzbuditi v něm zájem na prospívá
ní výroby, začíná vycházeti z továren na venkov. V
Anglii jest již mnoho statkářů, kteří si zajistili stálý
kmen dělnictva tím, že na konci roku jim poskytují di
videndu z čistého zisku. Dalc by se to jistě snadno pro
vésti i u nás, ale předpokládá to vedení knih, účtu vy
dání a příjmů. do nichž se však našim rolníkům, bohu
žel, nechce. A měl by rolník, i ten nejmenší, počítat!

Absolvent e. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

své umělecky pracované

sochy
křtitelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boší hroby. —

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou,

kříže
Veledůstojné duchovenstvo

upozorňuji uctivě na svoji

VYSTAVKU
w čase exeroloií od 7. do 10. srpna 1911
v bisk. semináři. Do téže budovy (do IV. ročníku',
kde budu přítomen, možno přinésti předměty
k opravám. Co bude možno opraviti a zhotoviti
do tří dnů, to možno při jedné cestě vzíti zpět.

O váženou přízeň prosí v hluboké úctě oddaný

KAREL ZAVADIL,
pasiř a ciselour. Vlastní výroba kostelních zádob
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Turnov, 
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Pro církevní sjedno=
cení Slovanstva.

II. sjezd unionistů na Velehradě zahájen byl
proslovem Dra. Stojana. Zvolený protektor sjezdu
Jeho Excellence kníže-arcibiskup Dr. Bauer přiví
tal vroucně účastníky, kteří sjeli se z krajů nej
vzdálenějších. Čestný předseda biskup Šanov ze
Soluně řekl: »>Myvšichni, kdož jsme se tu milostí
Boží sešli, postavííne se pod ochranou Matky Boží
a sv. apoštolů našich Cyrilla a Methoda. My z Ma
cedonie přišli jsme za tím vysokým cílem, který
se dá vyjádřiti třemi body: aby se jednota utvr
dila, aby se rozhojnily modlitby za jednotu a aby
se získala milost Kristova pro naše dílo.«

V zastoupení pravoslavného faráře berlínské
ho Goekena přednášel referát kněz Fedorov. Pro
mluvil, zda jest možno spojení mezi křesťanskou
církví východní a západní. Pravil, že církve ty ne
předhazovaly si bludy; obyčejně jednalo se mezi
nimi o rozluce a rozdílech vnějších uvnitř jedné
nauky. Také patriarcha cařihradský Joachim III.
letos v lednu pravil, že obě církve dělí více názory
občanské než církevní. Ve věcech náboženských
církev východní nejednou bere důvody z učení
a disciplinv církve západní. Rozdíly obou církví
možno pokládati za vývoje jedné a téže nauky;
spíše za různé slovní výklady téhož učení než za
bludné novoty. Obě církve dle tvrzení samých
protestantů v přítomné době sbližuje nebezpečí
proticírkevních směrů a zvláště precisní odmít
nutí pochybeného modernismu Vatikánem. | Vý
chodní církev dle vývoje událostí musí zaujmouti
proti protestantismu stanovisko ještě odmítavěj
ší než dříve. V sekci theoretické prohlásil týž re
ferent, že na seminářích a duchovních akademiích
v Rusku dříve se mluvilo latinsky, byly tam latin
ské předměty; od chvíle petrohradské synody
však změnilo se všechno. V seminářích i akademi
ích jeví se vliv protestantismu, zvláště v polemice
proti katolicismu. Zde jest potřebí pravoslavným
ukázati, že čerpají ze studní otrávených a že pod
kopávají základy samé církve. Uváděl příklady,
jak se přijímají slepě protestantské názory v jed
notlivých naukách, jen aby se pravoslavní lišili ví
ce od katolíků.

Palmeri pravil, že vliv protestantský jest více
vnější a bezděčný. Ku konci debaty shrnul vše Pal
mieri v konečný úsudek, že následování prote
stantské methody a zvláště zamítání tradice u pra
voslavných jest jednou z největších překážek pro
dohodu církví.

Dne 28. července dr. František Šulc jako zá
stupce nejdp. biskupa královéhradeckého prohla
Šuje, že Jeho Excellence Dr. Josef Doubrava jen
pro nepřekonatelné překážky nesůčastnil se osob
ně kongresu; týž arcipastýř pozdravuje účastníky
a žehná sjezdovým pracem. Zároveň zástupce J.
Excellence vyřizuje pozdrav bohosloveckého ú
stavu královéhradeckého. Praví, že Čechové, kte

ří jsou rozptýleni po celém světě, jakoby prozře
telností Boží jsou vyvoleni, aby šířili unii (jedno
tu.) Česká země byla za Karla IV. srdcem Evropy;
jako srdce v těle má úlohu rozlévati život celým
tělem. Nechť se s prací neváhá! I v Rusku dojde
se snad záhy k poznání, že kněz, který není slu
žebníkem byrokracie, jest pro lid lepší, než kněz
na vládě přímo závislý. — Slova ta přijata s ve
lice hlučným souhlasem.

Kněz sjednocené diecése Křiževecké (z Char
vátska) Dr. Širnrák, professor theolog. fakulty ze
Záhřebu, praví, že kdyby byla měla diecése ta v
minulosti dosti kněží východního obřadu, nebylo
by dnes nějakých pravoslavných v Chorvátsku a
v jižních Uhrách. Byla by stačila přivábiti všecky
ony pravoslavné křesťany, přicházející z Turecka
na území rakousko-uherské. O to snažili se ovšem
i biskupové záhřebští. ale ježto se jednalo o pře
stup k latinskéniu obřadu, nemohli míti valného ú
spěchu.

Kněz Method Ustičkov z bulharského kláštera
Fanaraki v Malé Asii praví, že jest velice škodli
vo, jestliže se v životě obyčejném klade důraz na
obřady, na jednotl. malé rozdíly, jež jsou sice lidu
nápadné, ale přece neruší podstaty. Jest proto po
třebí, aby se nově obrácení zasvětili řádně do věc
ných rozdílů a aby se jim vyložila volnost obřadů,
Líčí blahodárnou činnost katolických unit. seminá
řu v Cařihradě a Odrině; založena sjednocená ti
skárna v Cařihradě a již jest zde plán na založení
školy sv. Cvrilia a Methoda. Dnes má sjednocená
církev bulharská v semináři 15 mladíků jako pří
štích pracovníků. Bulharsko dá se získati pouze
pozvolným postupem.

V sekci praktické probráno mnoho praktic
kých návrhů povšechných.žylo též konstatováno,
že již v Římě vyžádáno, aby se mohly na Vele
hradě sloužiti bohoslužby dle východního obřadu.
Co nejdříve všecky potřebné věci se opatří.

Ve schůzi Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda
(29. a 3). července) sděleno, že právě působením
této zdárné instituce loni navrátilo se k církvi ka
tolické v Macedonii na 2000 Bulharů.

V neděli a v pondělí rozjížděli se účastníci II.
unionistického sjezdu, ustanovivše, že příští kon
gres má se konati opět na Velehradě roku 1913.
»Našinec< resumuje:

»Letošní kongres předčil oba svoje předchůd
ce počtem účastníků a šíří zájmu v nejpovolaněj
ších kruzích církevních. Větší byla účast jak do
mácích tak vzácných hostů ze všech koutů Evropy.
Nejvíce přítomno bylo Rusínů (15), pak Chorvatů
(11), dále Slovinců (6), Bulharů (5). Z ostatních
Slovanů přítomní byli 2 pravoslavní Rusové, 2
Poláci, 6 Slováků, 2 sjednocení >Uhři« z diecése
munkáčské. Z Neslovanů dojeli 3 Italové, 1 Němec
a 3 Francouzi. Českoslovanského kněžstva vystří
dalo se na kongresu nejméně 200 přátel unie nečí
tajíc bohoslovce, tak že všecky schůze i porady
stále hojně byly navštíveny. Příklad kněžstvu dal
J. E. ndp. kníže arcibiskup dr. F. S. Bauer, který
přerušil svou dovolenou, aby mohl slovy plnými
nadšení a víry ve zdar konečných cílů velehrad
ských kongresů jednání sjezdová zahájit, býti jim
přítomen, požehnat jin a také je i finančně po
depřít.

Protektorát ndp. knížete arcibiskupa olomou
ckého vlil důvěru v kongres, zvláště u nejdůst. e
piskopátu rakouského. Biskupové královéhradecký
dr. Jos. Doubrava a záhřebský Posilovič vyslali
na kongres oficielní zástupce, kníže-arcibiskup
pražský kardinál Leo baron Skrbenský a metropo
líta hr. Szeptvcki zaslali vřelé telegramy, přípisy
vyslovili souhlas a sympatie biskupové munkáč
ský, stolnobělehradský, kotorský a seniský. K to
mu pojí se souhlasy četných kapitol, theologických
fakult a seminářů. Z Vatikánu byl na unionistickém
sjezdě ceremoniář dr. Greco. Bylo to poprvé, co
nějaká osobnost z Vatikánu byla na Velehradě
při této příležitosti přítomna.

Ovoce kongresů nedozrá tak brzy a přec ji
mi se půda připravuje. Kongresy jsou dnes oknem,
kterým Západ hledí na Východ, oknem, které u
možňuje názor správný, názor vlastní, nezkalený
a nezbarvený vášněmi ruskopolského věčného
konfliktu. Materiál, který kongresy a z nich vy
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rostší Velehradská akademie zpracuje, zůstane
vždy drahocenným. ježto práce unionistických
sjezdu vedena je láskou. prodchnuta je duchem nej
ušlechtilejších snah a tužeb. A taková práce bez
Božího poželnání zustat nemuže, taková práce
docela jistě bude mít výsledky a to výsledky
velké.«

Jen 10 béřeme, co se nedá vědecky udržet,
ale náboženství ne. Tak prohlásil dle referátu 209.
čísla >Času« Masaryk na táboru prostějovském
dne 30. července. Kdy už konečně Masaryk za
nechá ubohých frásí, z nichž nikdo nezmoudří tak,
aby se chopil nějaké positivní práce? Už má pře
ce věk značně pokročilý, aby mluvil trochu reál
něji a prospěšněji. Pokrokáři prý neberou nábo
ženství, oni jsou k němu snášeliví! Snad proto, že
Masaryk a Drtina interpelací pomáhali k otištění
surovostí, kterými se zlehčovalo katolické pře
svědčení? A zdali pak sám žid může si zachovati
aspoň základy své víry, jestliže uvěří pokrokář
ským volným myslitelum? Vždyť tito lidé prohla
šují hazardné a bez rozmyslu Starý zákon za sbír
ku lidských vymyšlenin, bajek, které prý nejsou
věrohodné. Co potom Židum z jejich víry vlastně
zbude?

A katolíkum že se neberou základy jejich vy
znání? Volní mysiitelé u nich opravují pouze to,
co se nedá vědecky udržeti? Vždyť přece na zá
kladě podvodných nevědeckých frází Haecklových
volní myslitelé popírají lidskou duši, popírají svo
bodu lidské vůle, popírají puvod přírody od vše
mohoucího Stvořitele. Jejich smělost šla tak dale
ko, že docela popírali historickou osobnost Kristo
vu, ač skutečná věda je vinila z hrubého falšování
historie. Co by pak katolíkům zbylo k věření, až
by uvěřili tak zmateným protináboženským do
mněnkám? Nejvýš by jim bylo pak volno vyzná
vati náboženství bez Boha. To by byla taková pri
vilej, jako dovolí-li se žákovi navštěvovati školu,
v níž není žádný učitel. Ať nikdo nemate pojmy!
Náboženství bez Boha není náboženstvím žádným.
A denní zkušenost nás poučuje, že volní myslitelé
snaží se vypuditi víru v existenci Boží ze srdcí ná
roda bojem velice zchytralým a soustavným dle
toho, jak jim jest kde dovoleno. Ale proti takovému
počínání neužije Masaryk ani setinu těch ostrých
slov, jaká přííno sype na katolíky. Přišel by o po
slední zbytky svmpatií u fanatických davu a pro
to reguluje svou »statečnost« velice hospodárně.
Kdo se ozve proti Masarykovi (nikoli proti skuteč
nému pokroku), již jest označován od tělesného
kého žurnálu »Času« jako zpátečník a tmář. Kdo
však podtíná základy víry každé, kdo při útoku na
osoby útočí též siněle na samo náboženské pře
svědčení, ten -- nebere lidu náboženství. Jen Si
představme, jak asi mohou věřiti lidé zpracovaní
Volnou Myšlenkou a masarykismem! Jsou asi ta
kovými židy nebo katolíky, jakým jest Masaryk
evangelíkem.

A řekl-li Masaryk, že náboženství nedá se na
hraditi ničím jiným, než opět náboženstvím, proč
setrvává dále při pohodlné kritice církví, proč ko
nečně místo poklonkování volnomyšlenkářským
atheistůní neurčí positivně ani v základních ry
sech věrouku náboženství nového? Mlhavé fráse
nejsou ničím. zde jest potřebí reálního poučení a
to takového, které by si zjednalo pevnou autoritu
a jež by bylo schopno odstraniti aspoň nejhorší stí
ny moderní skepse (pochybovačnosti) a to trvale.
Mají snad býti novým náboženstvím fanatické úto
ky soc. demokratů, vedené šmahem proti zástu
pům lidí věřících? Kdyby někdo řekl, že dá se
odstraniti sociální bída doby moderní soustavným
potíráním stávajících řádů, aniž by bylo zapotřebí
zatím vymýšleti positivní zásady zdravého soci
álního obratu, stržil by všeobecný smích. Ale —
volní myslitelé prý jenom náboženství prospívají,
ač u nich mimo boření náboženskou stavbu nikdo
nevidí. To znamená vysušovati všecky vydatné
prameny a přitom čekati, že poteče řeka tokem
ještě mocnějším, než předtím.
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Politický přehled.
Bankovní předloha schválena byla minulý pá

tek poslaneckou sněmovnou Ve druhém i třetím
čtení. Platnost zákona vztahuje se na dobu od 1.
ledna t. r. a tím ovšem mění se také všecky dosud
uveřejněné výkazy banky V položce zdaněných
nebo daně prostých bankovek. Kontingent nezdaně
ných bankovek zvýšen o 200 mil. na 600 mil. Če
ská delegace nečinila obtíží bankovní předloze;
při tom dostalo se sněmovně ujištění, Že se Prové
de zdeniekratisování ÚVĚrU,vláda učiní totiž vhod
né oparrení, aby levný bankovní úvěr stal se pří
stupným i středními vrstvám, které z něho dopo
sud byly vyloučeny. Na návrh posl. Maštálky při
jatv byly čtyry resoluce, jimiž nejprve se vláda
vyzývá, aby při nejbližší příležitosti postarala se
o to. aby bylo zavedeno právo zastoupení menšin
v generální radě a ostatních orgánech banky, dále
aby při nejbližší příležitosti vzat byl náležitý zře
tel na jazyky v jednotlivých zemích obvyklé, po
kud jde o označem firmy bankovek. jednací řeč
atd.. dále aby působila k tomu „aby správa banky
zřetel na oprávněné potřeby jednotlivých národů,
brala při zřizování filiálek bankovních přiměřený
zejména národa českého. Zpravodajem o této před
loze byl posl. dvorní rada Kuranda, německý li
berál a žid. Ukázalo se opět. že není zarytějších
protivníku rovnoprávnosti naší v cedulové bance
nad židovské liberály .

O drahotě příliš mnoho jednalo se v posled
níen schuzích poslanecké sněmovny, ovšem bez
patrného výsledku. Posl Hráský správně poukázal,
že drahotní olázka jest otázkou celého světa a
že drahota masa jest pouze její částí. Jest třeba 0
tázku tu řešit nejen dovozem zahraničního masa,
nýbrž i podporou domácího dobytkářství. Ministr
orby bar. Widmann prohlásil, že trvalá pomoc hle
dati se musí doma a to jak v podpoře veškeré ze
mědělské výroby. tak v organisaci prodeje. Dra
hotní výbor v návrhu svém žádal za neobmezený
dovoz masa zámořského bez ohledu na souhlas
Uher. jakož i aby dovoz masa a živého dobytka
byl ze Srbska rozinnožen. Vzhledem k požadav
kům, aby vláda učinila svá opatření bez ohledu
na poměr x Uhrám, jakož i aby povolila dovoz
živého dobytka z balkánských zemí, prohlásil bar.
Gautsci:. že to vláda učiniti nemůže a také neuči
ní. Vláda musí především hleděti k tomu, aby v na
ší vlastní zemi našimi výrobními silami bylo poří
zeno to, čeho jest potřeba. Vláda nikdy nedopustí,
aby Rakousko bylo trvale odvislo od zámořského
masa a amerického zámořského trustu. Nato jme
novitým blasováním zamítnut byl 251 proti 174
návrli, aby dovoz konal se bez ohledu na Uhry.
Při tom počínali si sociální demokraté jako diví.
Návrh dra. Stělzla na dovoz zámořského masa dle
potřeby zamítá se 191 proti 182 hlasům. Z toho
velká bouře se strany soc. demokratů. Návrh posl.
Čecha na jednání s vládou srbskou o dovozu zvý
šeného množství masa ale s vynecháním slov »ži
vého dobvtka« přijat 208 hlasy proti 197. Pfi hla
sování o návrhu výborovém S vynecháním slova
»živého dobytka« se návrh tento zamítá 256 proti
173 hlasím. Tak skončeno jednání o drahotě, s
níž sociální deinokraté provádějí tolik švindlů.

Další návrhy v poslanecké sněmovně. Za stá
lé vřavy přikročilo se v sobotu k jednání o pilném
návrhu sociálních demokratů na obžalobu vlády
Bienerthovy pro zneužívání $ 14. Posl. Seitz odů
vodňoval obžalobu způsobem sociálním demokra
tůní vlastním. Terrorisoval ostatní strany, že mu
sí na návrh soc. dem. přistoupiti. Tak mluvil zá
stupce strany, která bar. Bienertha a jeho systém
stále zachraňovala a v poslední chvíli chtěla jej
vytáhnouti z bahna, radíc mu k stavu bezzákon
nému. Tento zpupný ton byl však řízně odbyt sa
mým bar. Gautschem. Po delší debatě bylo zamít
nuto všemi proti hlasům Čechů a soc. demokratů,
aby návrh byl přikázán výboru, čímž dle zákona
o ministerských obžalobách návrh padl sám.
Schválena smlouva s Černou Horou, zmocňovací
zákon k uzavření obchodní smlouvy S Portugal
skem a vyřízeny záležitosti nouzové. Poté pro
jednán i pilný návrh o krvavých volbách v Dro
hobyči, kde zahynulo 28 lidí. I této věci zneužili
soc. demokraté k demagogickému štvaní. Bylo si
ce zjištěno, že okresní hejtman nepočínal si zcela
správně „celkem však, že hlavní vinu na smutné u
dálosti nese zfanatisovaná židovská luza. Tím po
slanecká sněmovna skončila svoje letní zasedání
a rozešla se na prázdniny.

Českoněmecké dohodování. 31. srpna konala
se v Praze schůze konservativních velkostatkářů
a výkonného výboru ústavověrného velkostatku,
při čemž obě skupiny prohlásily, že jsou ochotny

kdykoliv převzítí úlohu zprostředkovatelů mezi
Čechy a Němci,jednomyslně schválen plán při
pravený knižetdíř“Thunem a hr. Clam-Martinicem
pro podzimní dohodovací pokus. »Vaterland« 0
stře kritisuje prohlášení německých poslanců a
německé národní rady v Čechách, kteří prohlásili,
že v této chvíli není potřebí ničeho dělat v otázce
českoněmecké dohody. >Vaterland« dokládá, že
Němci, budou-li si tak počínati dále, objeví se ja
ko praví ničitelé českoněmecké dohody .

Jednotný český klub, vlastně parlamentní je
ho komise usnesla se nepřijmouti dra. Zahradníka
do Jednotného klubu. Zodpovědnost za nepřijetí
dra. Zahradníka do Jednotného čes. klubu padá je
dině na agrárníky, kteří výslovně prohlásili, že
bude-li dr. Zahradník přijat do klubu, vyvodí z to
ho veškeré důsledky. Na jejich vrub bude nutno
připočísti i případné nové boje v Čechách.

Boj o Marokko. Německé vměšování se do
otázky marocké nemá jiného účelu, než aby Ně
mecko mohlo pro sebe zabrat část území v Afri
ce. O tom právě dohoduje se Francie s Německem.

Povstání v Albanil. Malisoři stojí dosud ve
zbrani, ač minul 1. srpen, do něhož dala porta Ma
lisorum termín. Turecký vyslanec na Cetyni pro
hlašuje, že se s Malisory dohodl, že se jedná jenom
o nepatré rozpory. Naproti tomu prý nový vrchní
velitel turecký Abdullah paša oznámí Malisorům
stanovisko vlády a nepřistoupí-li naň, jest prý od
hodlána podniknouti na ně útok a pronásledovati
je i za hranice.

Nové boje v Persli. Sesazený šach Mohamed
vrátil se zase do země a započíná se svými přívr
ženci boj proti nynějšímu šachu, svému synovi.
Rusové stojí zjevně na straně vrátivšího se šacha.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Mládeži na Hradechu. Okresní sdružení české mlá
deže křesť. sociální podnikne 20. srpna výlet do Kuksu.
Přihlášky přijímají předsedové a jednatelé skupin neb
Sekretariát Sdružení české mládeže křesť. sociální v
Hradci Králové. Bližší zprávy ještě uveřejníme.

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy úlecésni: Jmenování jsou: p. Frant.
Chaloupka, č. kons. rada, bisk. vikář, děkan ve Světlé
n. Sáz., skutečným konsist., radou a assesorem, p. Ferd.
Dlecha, osob. děkan, bisk. notář a farář v Solnici, p.
Fedr. Hanousek, přisedicí círk. soudu, os. děkan, bisk.
notář a farář v Třebechovicích, čest. kons. rady. —
Ustanovení jsou pp.: Otokar Semerád,katecheta
v Pcděbradech. za faráře do Košetic, P. Tomáš Tajov
ský, O. Praeni., kaplan v Jiřicích, za kaplana do Hum
polce, Petr Zavřel za administratora ve Dřítči, Stanisl.
Beneš, vikarista kath. chrámu, za adjunkta v bisk. knih
tiskárné v Hradci Králové. — Neomysté: p. Oldř.
Svoboda za vikaristu při kath. chrámu v Hradci Král.,
p. Jan Kohel za kaplana do Chocně, p. Ladisl. Bóhm za
kaplana do Železnice, p. Al. Urbánek za kooperatora do
Pohledu. —-Na odpočinek vstoupili: p. Jan Kocek,
konsist. rada, bisk. vikář, farář v Pravoníně, p. Jan Ka
špar, farář ve Dřítči, p. Jos. Uhliř, farář ve Skuhrově.
— V Pánu zesnuli: p. Jos. Váňa (V Vuln), farář v
Bohárné, zemí. 7. července (nar. 1861, Vysv. 1885), p.
Ant. Rypka (V Vuln.), pens. farář Bárnwaldský v Lito
mysli, zemř. 11. července, (nar. 1853, vysv. 1879), p.
Jos. Čížek (V Vuln.), vik. správce, bisk. notář, děkan v
Rychnově, zemř. 27. července (nar. 1841, vysv. 1868).
— Uprázdněná místa: Bohárna,fara, patron. ná
bož. matice, od 13. července, Česká Třebová, děkanství,
patron. kníž. Liechtensteina, od 15. července, Rychnov
n. Kn., děkanství, patron. hr. Kolovrat-Liebstenského,
od 1. srpna, Dříteč, fara liberae collation, od 1. srpna,
Pravonín, fara, patron. Františka Práška, od 1. srpna,
Skuhrov (u Habrů), fara, patron. hr. Oswalda Thun-Ho
hensteina, od 1. srpna.

Úmrtí. Dne 3. t. m „zemřel v Hradci Králové pan
Ant. Komárek, měšťan a obchodník v Hradci Králové u
věku 79 let, nedočkav se již zlaté svatby, kterou měl dne
19. t. m. slaviti. Zesnulý náležel k povahám, které svou
bodrostí jsou všeobecně oblíbeny a pro své cenné já
dro všeobecně váženy. Antonín Komárek svým časem
stál v popředí veřejných zdejších událostí a zejména o
finanční význam našeho města pro celé okolí získal si
nepopíratelných zásluh. Při všem svém rozhledu světo
vém a při své pokrokovosti byl Antonín Komárek mu
žem zbožných konservativních zásad, což dokázal také
tím, že po celých 40 let doprovázel na varhanách ro
rátní písně v kathedrálním chrámu Páně, postarav se
o to, aby starodávná tato pobožnost lidová našla | v
budoucnosti způsobilého varhaníka. Poslední léta by
strý jinak duch Komárkův valně slábl následkem znač
ného přepínání v dřívějších letech, až posléze krátká
nemoc uvedla ho v život lepší. Zesnulému budiž za
chována čestná paměť! R. i. p.!

Elška Zolinerová, nejstarší ředitelka české diva
lední společnosti, zemřela v úterý dne 25. m. m. 0 7.
hod. odpcl. v Častolovicích v požehnaném věku 90 let.

V Čechách a na Moravě není téměř místa, kde by byla
společnost Elišky Zůlinerové nebyla působila, Již v r.
1851 — tedy 2 léta po společnosti Prokopově — pře
měnila se tato z prvu německá společnost v českou a
v té době nalezl 1 J. Kaj. Tyl u ní útulek a později. v
r. 1856 u této společnosti i skončil svou pozemskou pouť.
Před několika týdny v Hořovicích postižena byla »ba
bička Zolinerová« -- jak jí herci nazývali, záchvatem
mrtvice, ale přes to nechtěla se od společnosti odlou
čiti a byiu převezena do Častolovic u Kostelce n. O.
kdež syn její Karel má továrnu na lepenku. Druzí dva
synové, Filip a František. věnovali se povolání herecké
mu, jež jest v rodině jejich v krvi. — Pohřeb konal se
v Častolovicích.

Vojenské dodávky. C. a k. říšské ministerstvo války
zadá maloživnostenským společenstvům :a družstvům
čtvrtinu z rakouské kvoty na dodávkách kožených sou
částek výzbroje a oděvu pro léta 1912, 13, 14. Dodávka
týká se: střevíců, polobot, bot a čižem, řemenů. torni
ster, tašek a futrálů, udidel nejrůznějších druhů etc.
Ucházeci se o dodávku mohou samostatní mistři obuv
ničtí, brašnářstí, sedlářští etc. buď jako členové spole
čenstva živnostenského neb výrobního družstva pro
střednictvím jedné z těchto korporací. Oferty opatřené
kolkem jednokorunovým jest podati nejdéle do 7. září,
12 hoc. dopol. u příslušné obchodní a živnostenské ko
mory. Kauce není zapotřebí. Přidělení kvot provede c.
k. ministerstvo veřejných prací. Přenechání zadaných
prací jiným osobám je zakázáno. Termíny dodací mezi
dny 1. února a 30. září příslušného roku dodacího budou
v jednotlivých případech stanoveny monturními skladi
šti s konečnou platností. Ohledně dalších podmínek a
náležitosti, zvláště též ohledně předběžných cen podá
ochotně podrobnější informace Obchodní, živnostenská
a průmyslová Ústředna v Hradci Králové.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav veške
rých vkladů čínil koncem měsíce července t. r. kor.
41,473.2453.51, více o K 832.298.51.

Pěvecké sdružení pražských učitelů zavítá do Hrad
ce Králové dne 10. záři t. r.. kdež poprvé uspořádá dva
konzerty odpolední a večerní. V Pěveckém sdružení
pražských učitelů působí učitelů-pěvců 50 pod taktov
kou nadšeného dirigenta-umělce p. prof. Spilky. Půldru
hého roku cvičili zcela v tichosti, jako na zapřenou, až
konečně obdrželi umělecký křest v koncertu českých
Žurnalistů dne 4. ledna 1910. Co o tom prvním vystou
pení praví kritika? »Není pochyby, že nejvzácnější z
novinek letosního koncertu (spolku žurnalistů 4. ledna
t. r.) bylo prvé vystoupení nového P. S. P. U. Padesáti
členný sbor výborného materiálu hlasového, jako kro
jem, tak pěvecky jednotný, zpívající s nadšením pro věc
ušlechtilou, z paměti — vše to jsou světlé stránky no
vého sdružení.« (Den, 5. ledna 1910.) O zvuku celého
sboru praví referent »Venkova« (5. ledna), že je »sytý.
barvitý, v pianissimech výtečný.« Podobně »Národní Li
sty<: (pěvci) »mohou se pochlubiti krásně vyrovnaným
souzvukem. Přednosti pěvců jsou jejich obdivuhodná
piana, hudebnost přednesu do nejmenších detailů. Dlou
holetá praxe sbormistrova má rovněž zásluhu na ky
prém zvuku celku, na přilehavém zbarvení každého tó
nu, zároveň však i na precisní vokalisaci, kteréžto vlast
nosti jsou nespornými přednostmi při reprodukci jed
notlivých sborů. z nichž každý zvláště kreslen jest jako
samostatný náladový obrázek, každý má svůj ráz“
(»Den-). A »Čas« (7. ledna): »Sbor vyniká v nádherných
pianissimech. Mezza voce zní v akkordech jako varha
ny. Rovněž krása slova nepřichází zkrátka, všemu je
dobře rozuměti. Zajímavo je, kterak novinářské posud
ky dotkly se při té příležitosti sdružení moravského.
Referent »Národních Listů« nazývá sdružení P. U. pen
danten: moravského, kritik »Pražských novin« praví,
že »výborné vypracované výkony, zvláště krásné or
gány nezůstávají nikterak za výkony známého morav
ského učitelského sboru.« Podobně chválí nadšeně od
borní znalci v listech jiných.

Spořitelna Králohradecká. V měsíci červenci bylo
uloženo K 416.997.82, vybráno K 378.128.60, tudíž více u
loženo a K 346.569.22.Stav vkladů koncem července K
15.544.307.83. Na hypotéky bylo nově půjčeno K
126.043.18,splaceno K 91.549.45.Na hypotékách bylo kon

cem července 12,986.256.51. Zásoba cenných papírů
K 2.692.04U.--. Uložené přebytky K 140.037.41.

Procesl. V neděli dne 13. srpna půjde z Hradce
Králové procesi do Vambeřic. Do Starkoče pojede se
vlakem, cdtud pak pěšky do Vambeřic. Procesí sejde
se před 6. hodinou ranní na hradeckém nádraží. Zpět
přijde se v úterý dne 15. srpna. Procesi jde za každého
počasí. Kdo by chtěl, může jeti vlakem až do Vambeřic.

Poděkování. Zábavní výbor Č.O.B. v Hradci Krá
lové dovoluje si tímto veřejně vzdáti díky všem svým
pánům příznivcům — zdejším P. T. pp. obchodníkům, —
kteří věnováním jakéhokoliv dárku anebo jakýmkoliv
způsobem jiným přispěli ku zdaru slavnosti 16. července
t. r. na »Drně« pořádané, spanilomyslným damám, kte
ré ochotně spoluúčinkovaly, panu továrníku Petrofovi za
vzácnou ochotu, se kterou nám vyšel vstříc, jakož i
velect. pl. Vackové, spediteurce v Hradci Králové a pí.
Zelinkové v Kuklenách, ctěné jednotě »Sokol« v. Hradci
Králové a vůbec všem, kdož se jakýmkoliv způsobem
slavnosti činně súčastnili, neb jakýkoliv podíl na vý
sledku jejím měli. Prosíme, aby i pro příště vzácná při
zeň, při této příležitosti nám prokázaná, byla nám v

Příloha. K celému nákladu dnešního čísla přikládá
me prospekty prvního ústavu pro obstarávání pohřbů p.
Josefa Šolce. Odporučujeme informací solidní této fir
my zasloužené pozornosti ct. čtenářstva.



Větlaři,vrhěra dlo Chlumce u. C.1 Sjezd »Českoslo- |
vanských včelařů“ pořádán bude ve dnech 20., 21. a
22. srpna 1911.. Upozorňujeme na tento sjezd veskeré
pp. členy »Včelařského spolku pro Hradec Králové a
okoli: a vybázlne je „aby se sjezdu, jakož i výstavy v
Chlumci n C. v hojném počtu účastnili. Bližší se ještě
sděli. J. Machek, t. č. jednatel. Kalát, t. č. předseda.

Okresní nčslařský spolek v Chlemci m. C. pořádá
ve dnech Zi., 24., 25., 26. a 27. srpna 1911 pětidenní vče
Jařský kars-w -Chlumci n .C. Přednášky a praktické u
kázky přeánesou kočovní učitelé včelařství zemědělské
rady P. 3. pp. Jos. Špringer, řídicí učitel z Cbodovic a
Karel Pazourek, řídící učitel z Čestic. Kurs roná se v
místností Mateřské školy v Chlumci n. C. (ulice Husova)
každodezně od 8. nod. dopol a od 2. hod. odp. a jest
bezplatní, každému přístupný, theoretický i praktický,
Učastníkůn po celý kurs přítomným budou po jich přá
ní vydána 'frekvent. vysvědčení. Přihlášky přijímá před
sednictvo včelařského výstavního odboru v Chlumci
n. C.

Pohřeb vikáře a děkana Jos. Čížka. V sobotu dne
dne 24. července dopoledne utožili jsme v chladný klín
země svého oblíbeného vikáře, rádce a upřímného spo
lubrarru. Jobova zvěst o jeho náhlém skonu ohromila
každého, kdo měl přiležitost poznati to Sslechetné srd
ce kněžské. | O 10. hod. dop. vykropeny tělesné pozů
statky v Panu zesnulého v domě smutku intimním pří
telem vsdp. kanovníkem a kancléřem Frant. Kernerem
za assistence 46 kněží, kteří přišli z blízka i z dáli, aby
prokázali cest knězi, v službách církve sv. zešedivělé
mu. Po té bral se imposantní průvod do děkanského
chrámu Páně sv. Havla, kdež promluvilo zásluhách pá
ně vikářových bývalý jeho žák a kapilan vdp. Jos. Pohl,
farář v Liberku, který prostými, od srdce k srdci jdou
cími slovy líčil ryzí kněžský charakter v Pánu zesnu
lého, jeho lásku k rodnému městu Rychnovu, jeho vla
steneckého ducha, jeho otcovskou péči o své četné pří
buzné. Zaleskla se bohatá slza v oku našem, když lou
čil se smuteční výmluvný řečník s mrtvým vikářem,
dávajc mu -s Bohem« a »na shledanou«<! Slavné regui
em sloužit vsdp. kancléř Kerner a exeguie u rakve vy
konal -vdp. správce vikariátu a děkan Frant. Tomíček
z Vel. Ouřima. Po vykonaných exeguiích ubíral se prů
vod, jehož se súčastnila městská rada, zástupci země
panských a samosprávných úřadů. patronátní úřednic
'tvo, sborprofessorský a učitelský,spolék soukenickýse
zastřeným praporem, doberští osadníci a četné obecen
stvo, k novému hřbitovu, kdež u otevřené provisorní
-hrobky poslední vykonány obřady. Zavzněl smuteční
chorál. Jménem Jeho Excellence nejdp „biskupa a nejd.
b. konsistoře vyslovil vsdp. kancléř Kerner osifelým o
sadníkům hlubokou soustrast a prosil, aby Rychnované
pamětlivi byli svého děkana na modlitbách. Konečně
místní administrátor dp. Ad. Odvárka vzdal jménem o
siřelé duchovní správy díky všem, kteří v Pánu ze
snulého ná posvátný sad hřbitovní doprovodili. Tož buď
s Bohem, milovaný! náš spolubratře, na šťastnější.a
spokojenější- shledanou!

+Odpočívej již, ty zlaté slunce v tmavém západu,
Ježíš Kristus čá Ti věčnou za vše náhradu,
vždyj' tam na výsluní nebes slávy Tebe nostaví,
kde Tvá duše i Tvé tělo zcela se zas zotaví!« R.

Pěvecké sdružení moravských učitelů pořádá 128.
koncert v pondělí dne 21. srpna 1911 v sále na »Kopeč
ku“ v Novém Bydžově. Dirigent prof. Ferd. Vach. Zpí
vá se z pamět. 1. Křížkovský: Utonulá. 2..Dvořák: a)
-„Pomluva. b) Hostina. 3. Smetana: Tři jezdci. 4. Hegar:
Tábor mrtvých. 5. Suk: Varaždinský bán 6. Janáček:
Maryčka Magdónova. T. Pokorný: Slovácké písně. So
lo v písmch -Teče voda, teče .. . Pásal Janko tri vo
ly... « zpivá kougertní pěvec a člen Pěv. sdružení p.
St. Taubr. Začátek přesně o 8. hod. večer. Při zpěvu
Je sůl uzawýen. Ceny míst: Křeslo 4 K, I. mísio 3 K, IL.
míste 2 K,'% stání 8 K, studentský a dělnický lístek 60
ih. Předprodej lístků w knihkupectví p. K. Mikouska na
náměsí.

Zlaté kněžské jubšteum vldp děkana P. Ferd. Blechy
v Solnici. V úterý dne 25. července oslavil vidp. děkan
Blecha 50. ročníci svého vysvěcení na kněze. K této
řidké slavnosti dostavil se vikariátní klerus, přišli ro
dácí solničtí, aby doprovodili stařičkého jubilára k ol
táři a jemu gratulovali k jubileu tak vzácnému. O půl
11. hod. dopol. vyšel z farního domu průvod, kterého :se
zúčastnilo 23 kněží, uroz. patron kostela p. baron Kó
nigswartcr se spanilou chotí Růženou, patronátní úřed
nictvo, slov. pan okresní starosta z Kladna dr. Hruška,
rodák solnický, sbor učitelský, školní mládež a četné
obecenstvo. Bohužel, representanti staroslavného města
Solnice celou slavnost ignorovali, ačkoliv pan děkan
Blecha již 50 roků v Solnici blahodárně působí. Solni
čtt občané odsoudili vším právem toto netaktní jednání
pana starosty Hlaváčka a soudruhů. Slavnost se nad o
čekávání vydařila. V chrámu Páně promluvil k jubiláru
vldp. děkan Král, blahopřál mu jménem vikarlátního
kleru, přeje mu pokoj a klid tichého jezera. Vldp. se
kretář a děkan vefkouřímský Frant. Tomíček oznámil
Panu jubiláru, že jest jmenován konsistorním radou za
své zásluhy, jichž si získal o duchovní správu solní
ckou. Vldp. jubilár hluboce dojat, děkoval za projevenou
Jemu lásku, ujišťuje, Že vždy vděčným zůstane za čest,
která mu prokázána byla. Po té sloužil slavnou měl sv.
vldp. jubilár za assistence všech tu přítomných kněží.
Přání, jež niu tlumočeno bylo ústy něžného dítka, dojalo
všechny tu přítomné. Celé slavnosti dodal lesku býv.
patronátní kaplan vidp. prof. theologie a vicerektor bisk.
semináře dr. Hugo Doskočil, který vždy rád zavítá me
sl své spolubratry, pokud jen úřad jeho mu dovolí. Po

).

slavné mši svaté ubíral se průvweddo farního domu, kdež
stařičký jubilár přijímal gratmlace různých korporací.
Vikariátní klerus přeje vldp. jubiláru hojného Božího
požeinání, svěžího zdraví 4 spokojenosti.

Obyvatelstvu města Renova nad Doubravou a kra
Ji Čáslavskému. Roku 190k:za purkmistra Václava Sko
kana oslavilo naše město ipamátku 601. jubilea založení
města našeho roku 1302 Při této příležitosti proslovil
p. Kliment Čermák, c. k. konservator z Čáslavě, řeč s
balkonu doniu p. J. Nováka na náměstí, z níž uvádíme
hlavní boay pro památku věků budoucích. Málo měst
v království Českém a po vší Evropě, abychom o nich
mohli na den říci, kay město bylo štípeno a vysazeno,
Jako zde o konovu svědčí neklamní svědkové, spečetěná
listira zahládací i vzácný její překlad český a potvrzení
r. 1497. Zaleťme v mnysli do pradávných dob, kdy ještě
na horácir Železných .řval lev jeskynní a medvěd obec
ný, kdy dlculu pustý hvozd s vysokých temen prostiral
se až k Doubravě a Chrudimce, kdy v údolích na úpatí
oral již roiník kamenným rádlem, mýtil lesy kamennou
sekerou, ořezával dřevo i kůži kamenným nožem a po
zvěři střílel pazourkovou střelou. Míjeli dlouzí věkové,
když cizí hosté (kupci) ubírali se úvalem Doubravky a
lid v četných dědinách klidně oral matku zemi, choval
skot a *tpil nové sady, role na půdě lesu odňaté. Tak
vznikly staré osady Běstvina, již r. 1137 vzpomenutá,
Mladotici, Biskupici, Stusyně či Kněžici (kolem kostela
sv. Martna), Bohousov, Protivenice (co je nyní sv. Kříž),
Záhuby, Žlaby, Heřmanici a Vilémov z r. 1125, prastarý
Tuchov. Vicemilice (Licoměřice), Hostovlici. Příbuzní

ze Žleb, četní vladykové a zemani na podhůří, ti všichni
zakládali hrady, tvrze na půdě původně knížecí a pak
královské, místem i klášterní (Oheb). Hrdý Lichtemburk,
tvrdé Žleby, zbožný Vilímov s tvrzí Červenicí, Marko
vici ze Záhuby, směněnými ze zboží Vilémovského k
Pražskému biskupství, pevné tvrze drobné šlechty vždy
až de těch hrdel vlastenecké povstávaly. Nad nimi zla
tilo se cimbuří Lichnické a Ohebské. Mocní Lichtem
burkové, erbu černé ostrve ve žlutém poli a kaprem
nad heli.em, kde pestřila se páví péra, vládli širou kra
jinou v přízní Přemyslovců, které zasloužili si v dobách
zlých pro dynastii oráčovu. Měli sice přídomky němec
ké, ale ducha byli českého. Tak zastihujeme hned při
založení Lichnice SmmilemSvětlickým na konci XIII. vě
ku pěkný románšký chrámek v Běstvině, v Pařížově
a v Protivanech neb Protivenicích, kde posud u sv. Kří
že byla románské empora na pěkných sloupech aspoň
z XII. včku, kteréž stáří doloženo i střepy, okrasami,
jak u sv. Kříže, :ták u sv. Martina. Staré to osady pod
tvrdými hradeni, jenž hleděl bohatýrsky do Čáslavska.
A zde n? těchto žírných rolích, skropených mnoho po
tem pokolení slovanských, vzdělal vlastenecký bohatýr
Oldřich, syn hrdiny Smila z Lichtemburka (1243—
1269), przpravnuk Smila Světlického, založil a štípil,
mocně vysadil:nové město Ronov právem zákupným či
tak zvaavm německým, jehož však Němci neznali. Jmé
no Ronova odvozeno od německého Ronne, totiž ostrve
(větví sukovitých, křížem položených) a máme v Če
chách i v jich sousedství více takových hradů od ostrve
přezvaných a Ronovici (Hronovici) založených. V duchu
zakladatelově tkvěl živý cit národní a vlastenecký, jak
osvědčil, když na zemském sněmu v Praze při poradách
o nastupci osiřelého trůnu po králi Václavovi III. (ze
mřel 1396) odvětil mečem smělému maršálku zemskému,
jenž naše vlastence posílal do Stadic pro nového Pře
mysla-sedláka. A synovec Oldřichův držel se strýce a
hájil české právo až do těch hrdei. Založení Ronova
spadá tudíž v dobu velice rušnou. Páni ještě byli naši,
hájili potomků po přeslici cráče stadického a uhájili E
lišce Přernyslovně trůn, který novou září pozlatil její
syn Karel I. (Otec vlasti). V době brzy následující kou
pit král Jan Lucemburský zboží Lichtemburské s hra
dem; Karel dal je'do svého majestátu, že nesmí nikdy
býti odtrženo od koruny české a nařídil, že mají dro
bovští pruští rytíři (1242—1421)hájiti jeho práva měst
ská, zejména vykonávání spravedlnosti a zase purkrabí
že má je chrániti. Ronov byl městem poddanským, však
měl svého rychtáře i konšely, obdržel českého Iva do
znaku a vykonával spravedlnost v dalekém okolí. Pán
rozmnožoval důchodu jeho, postaral se o chrám a v XV.
věku 5 školu. Zde zaznívaly zpěvy zbožných literátů od
XV. 44 konce XVIII. věku. Zvláštní milostí hnut král

Jan a daroval městu pastviska na pomoc k chování ka
plana při chrámě, aby nemusili měšťané docházeti ke
sv. Kříži,odkudž ještě ve XIV, století převedena fara do
Ronova. A ještě více utvrdil staré nadání městské král
Václav IV., česky přičiniv r. 1397 v březnu výklad sta
ré zakládací listiny latinské, Listů českých z doby krále
Václava IV., máme velmi málo. Psalť on do Čáslavě
německy neb latině. První krajský hejtman kraje Čá
slavskéno Hertvík z Rousinova (Rušinova) držel od r.
1429 hrzd Lichnici i Oheb a přichraňoval město Ronov.
Umfel r. 1455, načež koruna odevzdala hrady Burlanovi
Trčkoví z Lípy a na Lipnici. Vladislav II. král dbal bez
pečnosti pod horami Železnými a nařídil r. 1500 mýtiti
les na hon cesty od silnice. Pak po vdově Jiříka krále
Johanně z Rožmitálu 1489zakoupili se na Lichnici Trčko
vé z Lívy a později kolem r. 1580 ujali ronovské a lich
nické zboží šetrní Rabmhauptové ze Suché, z jižních
Čech sem přišedší. Ti také po více než stu letech na
Krchlebect vymřeli kraj. hejtmanem Ferd. Rabmhaup
tem ze Suché. Trhy zjednal Ronovu r. 1671Jan Ig. Vltav
ský z Mansvertu. Léta 1744 zase spojeno zboží třemoš
nické s ronovským hrabětem Václavem Janem Caretto
Milesimo; syn jeho Jan Josef pak odkázal je roku 1785
nadačnímu statku šlechtickému, pakli nebude v rodě

jeho potomků, jak se po úmrtí hr. Jana Jindř. Caretto
Millesino ronu 1800 stalo a nadační panství od r. 1801
šlechtice odtud podporuje. K štěpení města Ronova vě
noval Oldřich z Lichtemburku 49 pánů pod roční plat 1a
půl hřiviy z haždého lánu. Z těchto lánýv 24 podsedkův

na palulánu osadí, z nichž každý držetí bude 1 a půl
jitra po půl věrduňku (půl čtvrti hřivny) platu ročního
a z krčmy měl se platiti též věrduňk. Dle toho počtu
zbylo ještě 13 celých lánů k zákupu a 2 svobodné dostal
Gotirid z Podolí. Témuž za úsilí nového štěpení dal Ol
dřích soud s třetím penízem vín, krčmu, krám chlebný a
krám masný, dva podsedky a dva lány z obce a jeden
mlýn na Doubravě před městem k pokojnému užívání
jemu i jeho dědicům. ©Vysazení toto latině psané na
pergamenč a chované v archivu města Ronova, utvr
zeno roku 1397 králem Václavem IV. českým listem na
pergameně, kde jest překlad zakládací listiny s vadným
datem 1337. List tento důležit pro české významy práv
nické a nepatrně liší se od originálu. Ještě třetí perga
menový list chová archiv města Ronova, a to nadání
krále Jana Lucemburského z roku 1331, kterým král
věnoval jeden lán z poloviny ku prospěchu kaplana i
faráře a druhá polovice obci k pastvě dobytka i k drže
ní aby náležela. Týž lán měl býti bez poplatku. Dědič
nému rychtáři Jindřichovi v Ronově měly se platiti 32
groše z lázně; a také z jiných lázní, jestliže časem po
vstanou. ai Jindřich poplatek bere. K témuž táhne se
notule česká na českém listu v XV. století připsaná,
potom setřená a nejapně obnovená ku konci. rukou
XVII. věku. Listiny tyto jen náhodou ušly záhubě při
požáru města Ronova a v letech šedesátých. Vynesl je
z radnice otec slavného malíře p. Chittussi, který ještě
žije a je narozen 2. března 1820 v Ronově.

„Osveta Hau« o čáslavských milosrdných sestrách.
V poslecní době počíná *Osv. lidu“ vyvinovati »blaho
dárnou činnost- i proti tak eminentně humanním ústa
vům. jako je okresní nemocnice a městský sirotčinec.
Pokrokovému dopisovateli není každou chvíli něco vhod.
V čísle ze dne 27. července zabývá se návštěvou Jeho
Excellence nejdůstojnějšího pana biskupa v okresní ne
mocnici a -- jako obyčejně — nestydatě při tom lže.
Že Ly se byl nejdůstojnější pan biskup do nemocnice
vetřel. je lež tak horrentní, že jí může věřiti nanejvýš
pokrckářský mozek. Stejnou lží je, že by byly sestry ne
mocné naKva) převlékaly, neboť není potřebí nějakého
zvláštního převlékání při tak vzorné čistotě, panující
v nemocnici. Vynášené hrdinství právníka Outraty scvr
kuje se na rouhou »Donkichotiadu“, uvážíme-li, že je
ho představovati panu biskupovi nikomu ani nenapadlo,
obzvláště při jeho »chorobě.« Podobnou lží také je, jako
by se pacientům v nemocnici nedostávalo náležité ob
sluhy a pokrmů. Panu Outratovi, jehož dopisovatel
neobyčejně hájí, dostávalo se zaopatření daleko lepšího,
než k jakému podle třídy měl práva. Podle protokolu
čís. 1124 přijat byl na třídu třetí a zatím dostával vše
podle třídy úruhé. Může-li se tedy při tont mluviti o
»mstě«, pozná každý snadno. Že by ošetřovatelky na
nemocných utrhovaly, aby to daly duchovním rádcům,
patří mezi obyčejné žvásty sociálně demokratických ti
skovin. Hájiti pak pana správce, myslíme, že není po
třebí, poněvadž se jistě dovede obhájiti sám. Toliko by
bylo třeba, aby dopisovatel »Osv. lidu“ sdělil mu svojt
přesnou adresu. Co pak se týče sirotčince, bylo by do
bře, kdyby dopisovatel jmenoval ty sestry, které je
nom kynou. Snad se díval do zrcadla a spletl si to se
svou vlostní osobou. Již jedenkráte konstatoval sám
městský úřad na podobné útoky, tehdy v -Českém Slo
vě“ uveřejněné, ale z téhož péra asi vycházející, že
o sirotky pečováno jest příkladně, nicméně opakuje to
"Osv. lidu« znova. Proč, to je veřejným tajemstvím?
Obchod je obchod. — Tedy takovým umělým způso
bem vytvářejí. pokrokáři strašidla klerikalismu, aby by
la aspoň nějaká záminka k -protiklerikálním- heslůn,
Střílí se do vybájeného strašáka a rány odnášejí lidé
nejsvědomitější. Tak se preparoval také proti jeptiškám
fanatický dav v Barceloně. © Pokrokářská »humanita«
švihá karabáčem ruce ty, které skutečnou humanitu
provádějí. Na to ještě moderní humanitáři stačí.Ale to
lik síly neměli, aby zahřímali do svědomí barcelonských
a jinde se vyskytujících surovců, kteří uváděli do Evro
py shumanitu« hunskou.

Choltice. V neděli po službách Božích šel c. k. čet
nický strážmistr p. Jan Novák naproti své choti ku vla
ku, ale nedošel. Cesta vedla jej kolem rybníka »Řeháka«,
kdež si stará Holubka vymývala oči; pojednou ztratila
rovnováhu a střemhlav spadla do vody. Jakmile to ú
trpný strážmistr zpozoroval, hned ve svátečním letním
oděvu skočil pro ni do rybníka, vytáhl ji šťastně na
břeh. donesl ji do blízkého hostince »u Warvažovských«
a doběhl pro okresního obvodního lékaře, kter“ ji záhy
zase přivedl k životu. Všecka. čest statečnému a oběta
vému lidumilovi!

Úmrtí. V Lipolticích v sobotu dne 30. července
o půl 11. hodině dopoledné zemřel soukromník pan
Antonín Novotný ze Stolan, bývalý chalupník, otec dp.
faráře Novotného, u věku 75 let. Pohřeb ctihodného
stařečka odbýval se'ráno v úterý o 10. hod. z fary na
místní hřbitov. Průvod vedl jeho bývalý duch. správce
vldp. os. děkan Otokar Richter z Morašic u Chrudimě
za přísluhy 6 kněží a nesčetného množství lidu z far
nosti i ze Stolan | z blízkých sousedních obcí. Odpočí
vej v pokoji!

Živnostensko-prámyslová a hospodářská výstava v
Heřmanově Měsací pořádá se od 5. srpna do 4. září pod
protektorátem Jeho Jasnosti Karla knížete Kinského ze
Vchynic a Tetova. Dne 5. srpna o 10. hod. dopol. slav
nostní zahájení výstavy v representační síni výstavní



budovy. Večer slavnostní akademie ve dvoraně: hotelu
»Bílý Beránek«. Dne 13. srpna odpol. o půl 2. hod. seřa
zerí průvodu v lipách, ve 2 hod. společný průvod mě
stem na výstaviště. Ve 4 hod. tábor lidu nár. dohodo
vých stran. Večer pohostinská hra divad. ochotnického
spolku »Tyl« na Horách Kutných. Dne 15. srpna dopol.:
sjezd sirotčích rad a humánních korporací samospráv

porujících spolků. Odpol.: footbalový zápas sportovních
klubů Pardubice, Chrudim, Heřm. Městec. Večer poho
stinská hra divadelní ochotnické jednoty z Pardubic. —
Dne 16. okrskový slet sokolský, spojený s veřejným
cvicením na výstavišti. Dne 27. srpna:, sjezd rodáků,
příslušníků a přátel města Heřmanova Městce, sjezd
Esperantistů, družstevní den, Dne 3. září hasičský den
a velká slavnost dětská.

Sjezd Esperantistů v Heřmanově Městci u Chrudi
mě dne 27. t. m. započne akademií česko-esperantskou s
bohatým programen pěveckým, hudebním a recitačním
o 2. hod. odpal. v nádherně dekorované obrazárně. Tam
též i bohatá výstavka předmětů, týkajících se esperanta.
Po akademii propagační řeč pro esperanto ve volném
prostranství před výstav. podiem. Přátelé mírového a
mezinárodního kulturního hnutí, neopomeňte navštíviti
sjezd. jehož se zúčastní vynikající Esperantisté, na př.
básník esperantský dr. Schulhof a jiní.

Sdružené spolky v Praskačce pořádají pod protek
torátem sl. obec, zastupitelstva dne 15. srpna 1911 li
dovou zahradní slavnost u p. Dolanského ve prospěch
Ústřední Matice Školské a místních dobročinných spol
ků. Slavnost započne ráno sčítáním lidu a koulením na
kulečníku o ceny, odpoledne slavnostním průvodem a
proslovem p. Vinaře, zem. poslance. Při koncertě pana
Česenka z Kuklen bude vyčerpán velice bohatý pro
gram zábavy. Večer budou věnečky“v hostincích pana
Dolanského a pana Čepka.

Celá obec Vepříkov na Chotěbořsku lehla popelem.
Dne 31. července 1911 vypukl ké 3. hodině odpoledne z
neznámé dosud příčiny požár v obci Vepříkově v o
kresu Chotěbořském. ©Dřevěná, většinou došky krytá
stavení poskytla mu hojné stravy, takže v hodině stála
celá obe:, čítající 67 obytných stavení i s příslušnými
budovami hospodářskými, v jednom plameni. Úsilí čet
ných sborů hasičských, které se i ze vzdálených obcí
k požára tomu sjely, zdolati rozpoutaný živel, bylo mar
né, neboť pro ohromný žár nebylo ani lze k hořícím

objektům se přiblížiti. Ve třech hodinách lehla celá obec
popelem. Nebozí pohořelí zachránili namnoze jen holý
život. Množství hospodářského zvířectva, stroje hospo
dářsné, zásoby píce, část letošní sklizně, nábytek atd.,
vše padlo za oběť rozpoutanému živlu. Dvě osoby byly
velmi těžce popáleny, takže musily býti odvezeny do
nemocnice v Německém Brodě. Škoda je veliká. Dosud
nedá se ani odhadnouti. Ale jde do statisíců. Obnosy, na
které pohořelí byli pojištěni proti požáru, jsou celkem
velmi nepatrné „takže mnohým hospodářům přinese 31.
červene: skutečnou zkázu hospodářskou. Okresní výbor
v Chotěboři ujal se neprodleně pomocné akce, aby
ubožákv před hladem a zoufalstvím alespoň v první
chvíli zachránil. Zároveň obrací se s prosbou i na vás,
abyste nebohým k zmírnění bídy v neštěstí ničím ne
zaviněném, přispěli. Příspěvky přijímá okresní výbor
v Chotěboři.

Zahradní slavnost na Slezsk. Předměstí přes to, že o
becenstvo v Hradci Králové prodlévá velikým počtem
mimo město, vydařila se dobře. Nenucená zábava až
do pozdních hodin večerních zdržovala obecenstvo od
odchodu. Naši »Orlové« se předháněli, aby občanstvu
zpříjemnili pobyt v zahradě. Spanilé dámy, jež s ocho
tou buffet pořádaly (zvl. slč. Eiglová, pí. Rezková, pí.
Nosková, pí. Svatáková), neunavně pracovaly na zdaru
zábavy. Velectěným dámám, které darovaly dary do
buffetu, jakož i dárcům jiných věcí srdečné »Zaplať
Bůh'« O návštěvu hojnou postaral se vldp. Filip Jan
Konečný, výtečný organisátor, jakož i dp. Macháně.,

Všem. kteří účinkovali a starali se o zábavu, budiž
vroucí dik a brzo na shledanou, neboť ti naši bodří

Orlici námnedají Pokoje.TE
DĚTSKÁ MOUČKA

ode „PRO Ka)osvědčenápotravaSSRPisek
Krabiceek, 180pVkažtéKE oměa dra drog.

Různé zprávy.
Velkomysinost papežova. I ona část tisku římského,

jež je zapřisáhlou nepřítelkyní všeho, co souvisí se sv.
Stolicí, přidružila se tentokrát k velebení sv. Otce
Pia X. pro jeho velkomyslnost a moudrost, již osvěd
čil svou péčí o obnovení civilisace na Sicilii a v Kala
brii. Postiženýim městůn: a obcím věnoval celkem přes
8 mil. franků. Z těch peněz bylo použito 2,220.450 fr.
ku stavbě kostelů, 1.207.142fr. na vychovávací ústavy,

65.652 fr. To činl dohromady asi 4 mil. fr. Ostatní 4 mil.
připadly na stavbu sirotčinců, chudině, jež zemětřese
ním byla vše ztratila, a chudým studentům. Minulý
týden rozplývaly se tedy noviny římské chválou vlaste

ní, budou se sypati tisiceré rozkazy, co všeho najednou
papež má dělati. A cokoli zanedbají sta židovských mi
lionářů, bude se vyžadovati provedení toho od jediné
ho papeže.

Jak se obětuje nypí Žďárský za blaho čes. národa.
Kdyby měl pracovati pilně dle titulů a hodností, jichž se
mu dostalo bez osob. zásluh, nestačily by mu šestery
ruce. Musil byv býti hotovým kouzelníkem, aby zastal
všecko řádně, co na sebe »cbětavě« vzal. Sám posla
necký riandát přímo vyčerpává všecky síly horlivého
poslance. Někdo by se tedy domníval, jakého zázračného
a krajné chétavého muže povznesli agrárníci na místo
předsednická místo řísské rady. Ale chyba lávky! Zvo
nivý kov agrárníci velice rádi berou pod nejrůznějšími
tituly, i kdvž předem dobře vidí, že nezastanou ani de
sát“ dil práce, která se za tučné diety požaduje. Uvaž
me: dvojnásobný roslanec, hospodář, přísedící zem.
výboru, místopředseda říšské rady a člen správní rady
Pozenikové banky! Ale tuhle máme zcela jednoduché
rozluštění celé té zdánlivé záhady: jako místopředseda
sněmovny Žďárský bude bráti 7.300 K stálého platu, i
když jiní poslanci pro odročení sněmovny přijdou na
čas o diety. (Je-li řísská rada rozpuštěna, berou před
seda i místopředsedové dále plat za svou nečinnost, po
kud není zahájen nově zvolený parlament.) Úřad příse
dicího zemského výboru vynáší Žďárskému 6000 K,
členství správní rady u Pozemkové banky 7000 K. A
tak nyní Žďárský bude míti víc ročního platu než Prá
šek. Tak rozumějí praktickému životu a blahobytu rol
nictva agrárníci vyškolení, kteří se pluhu ani nedotk
nou. Jen kdyby se při takové r+práci« mohlo vésti do
bře venkovanům všem!

Jak agrárníci porážell vládu. Jest ještě v čerstvé
paměti, jak se Lavili agrárníci obstrukcí zcela neplod
nou, která přinesla národu jen trcchu ostudy, takže sa
mi agrární poslanci, aby unikli ze slepé uličky, do níž
lehkomyslně vběhli. chytli se jako spásné kotvy proti
obstrukčního návrhu Krekova. Chtěli aspoň komickým
rámusenín zablýsknouti se před svými voliči jako nad
šení horlivci, ale prozradili při tom velikou neumělost.
V době letošního volebního ruchu vystupovali agrární
kandidáti jako nejstatečnější protivládní bojovníci, takže
lid div že v nich neviděl nové vydání blanických rytí
řů. Ale jak obstáli tito zástupccvé milionů českého lidu
hned při první srážce? Nebylo potřebí při prvním bojí
protivládním žádné zvláštní fysické ani duševní náma
hy. Od rytířů vyžadovala povinnost státi jen chvilku
na stráži. Ale hrdinové opouštěli bašty hned, jakmile
fim byl vyplacen honorář. Tak si počínali hned v prvém
týdnu zasedání říšské rady! Dne 21. července mělo se
jednati o stanovení denního pořádku letního zasedání.
Vláda chtěla, aby prvním bodem jednání byla bankovní
předloha, posl. Seitz však navrhl, aby se předem jed
nalo o pilný návrh v příčině.dovozu argentinského ma
sa. Tedy jednalo se o předmět, jemuž agrárníci věnovali
při volbách tolik pozornosti, tolik slov, jako by argen
tinské maso byl životní otázkou našeho venkova. Při
volbách vyplýtvány ovšem o tom mase celé přívaly
řeči. A ve sněmovně? Scházelo při hlasování 37 českých
poslanců. A kterých nejvíc? Většinou to byli poslanci
agrární. Byli to tito agrárníci: Bradáč, Rychtera, Švejk,
Rataj, Kotlant, Chaloupka, Srdínko, Feltl, Hyrš, Sedlák,
Janovec, Paďour, Vacek, Donát, Prášek, Měchura, Po
korný, František Němec, Rolsberg, Pavlík. Tudíž ze
36 agrárních českých poslanců scházelo jich plných 20.
Až se bude za daliího zasedání říšské rady psáti o
»nadpoloviční většině«, ať sl tedy každý Čech připo
mene vždycky, jak se representovala nadpoloviční vět
šina agrárních poslanců. hned při prvé zkoušce ohněm.
Za onoho pátku hlasovalu ve prospěch vlády 194 po
slanců a proti ní odevzdáno 168. Tedy většina pro vlá
du obnášela pouze 26 hlasů, patrno tudíž, jak lehce mo
hlo české poselstvo hned předem ukázati vládě svou
sílu a vynutiti si u ní respekt, kdyby bývali čeští po
slanci konali svoji povinnost. Z jednotného klubu če
ského, o jehož důležitosti právem tolik se mluvilo a
psalo, scházelo poslanců 30. Hlasování nemělo žádného
významu čistě formálního. Vláda chtěla podniknouti la
ciným způsobem již předení velikou politickou zkoušku,
zda se může nadíti většiny. A vláda slavila hned vítěz
ství nad těmi, kteří měli plná ústa oposice potud, pokud
nebyli zvoleni, Když se jim vyplatily diety, hajdy hned
na dráhu a domů! —-Zde nepomohou výmluvy, že a
grární poslanci někteří dobře nevěděli, zda ještě k hla
sování dojde. Jestliže před volbami byli agrární kan
didáti tolik bedliví, že i nejmenší vesničky zaplavovali
k vůli sobě schůzemi « placenými korteší, aby jim ani
jediný hlas nezmizel, měli přece vyvinouti aspoň část
horlivosti tehdy, kdy měli hlasovati za statisíce české
ho vojičstva. Okamžik, kdy se vyplácejí diety, páni a
grárníci ve Vídni nikdy nepropasou, o něm se vždycky
dovědí. A o čem vědělo 90 procent poslanců, o tom se
přece mohli dověděti též zcela dobře poslanci agrární,
jestliže jim vůbec práce sněmovní ležela na srdci. —
Také se ozvaly na omluvu hlasy, že prý někteří poslanci
v zájmu svých okresů právě pucovali kliky v minister
ských kancelářích. Jen jest podivno, proč se neřeklo,
kteří to určitě byli. Faktum jest, že valná většina ne
přítomných ponechala volnou ruku vládě z neomluvi
telné pohodlnosti. A pak přece každý má vědět, co jest

pro poslance důležitější. K vůli prospěchu národního cel
ku, k vůli záležitostem celého státu, o nichž rozhoduje
často nepřítomnost jednoho poslance, musl na chvíli u
stoupiti zájem jedinC obce nebo docela jednotlivcův. To,
co by dokázal vz sněmovně každičký člověk, který po
jimá svou stráž vážně, možno přece žádati od smetán
ky české společnosti, od vyvclených vůdcův. Zájmy
místní stejně i po malém odkladu mohou se projednati,
ale hlasování sněmovní nečeká. Lid český, pokud uvě
til lákavým slibům agrárních »horlivců«, dostal nyní
trpké poučení“pravdy. Až začnou volby, pak budou a
grární pohlaváři zase čilí jako včelky, Vždyť se bude
Jednati o záchranu dict na dlouhý čas.

A zase nové dletářství! V agrárním táboře změnily
se jen některé osoby. Povaha pohlavářstva však zů
stala tatáž. K velikém aietán. sinekurám, k nejrůzněj
ším, bohatě placeny“ funkcím v agrárním táboře jest
tolik příležitosti a pokušení! Zázvorka zatím odstaven.
Kdo však řízením agrárního klubu zaujal po něm úřad
vicepresidenta říšské rady? ©Poslanec za Novopacko
Žďárský. Jak ta volba byla vhodná, o tom svědčí nej
světleji hlasy samých pokrokářských časopisů, které
podporovaly horlivě agrárníky proti našim kandidátům.
»Čas: v čísle 199, napsal: -Poslanec Žďárský je členem
parlamentu téměř několik hodin. nemá přirozeně ant
zdání o poměrech vídeňského parlamentu, jednacího
řádu. Ón byl kluberi agrárním navržen a to stačilo pro
jednotný klub přes to, že ani agrární klub nerozhodo
val dle schopností pana Žďárského pro tento úřad. Ná
mitky agrárníků odvolávají se k tomu, že předchůdce
pana Žďárského nebyl jistě schopnější. Nehledě k tomu,
že pan Zázvorka byl již několik let v parlamentě, než
se stal jeho mistopředsedcu. jsou vskutku zkušenosti
s panem Žďárským tak lákavé, aby se s ním experi
mentovalo (zkouselo)? Ale jak řečeno, ani to již neroz
hodovalo při návrhu volit posl. Žďárského. V agrárním
klubu byla přímo rvačka o toto místo. Klub chtěl pů
vodně navrhnouti posl. Diricha, svého seniora. Proti
němu kandidoval posl. Staněk. Aby se presidium vy
hnulo této nemilé hádce, navrhlo poslance Žďárského.
A nyní ještě ke všemu je pau Žďárský zemským po
slancem a členem zemnského výboru. Agrárníci nedovo
lovali dosud poslancům, aby kandidovali vůbec na říš
skou radu. a naopak nyní dali zvolit nejen poslance
zemského. nýbrž i člena zemského výboru a to nejen
do říšské rady, ale i za místopředsedu sněmovny. To
jest přílišné kumulování (hromadění) placených úřadů.
Přece jest jisto. že jeden z úřadů musí pan Žďárský za
nedbávat buď zdravotní reřerát v zemském výboru,
nebo předsednictví v parlamentě.« — »Právo Lidu« v
čísle 199. ještě zdůrazňuje a rozšiřuje výtky »Času«, pí
šíc mimo jiné: »Žďárský nemůže ani v nynější době
referátu zemského výboru. do něhož je zapracován, slo
žiti, pro obstrukci německou nové volby jsou nemožné,
a náhradník jeho jej nemůže zastoupiti zejména se zře
telem na připravované a víc než pravděpodobné česko
německé vyrovnání, (Nábradatk Žďárského Chaloupk::
jest totiž rovněž říšským poslancem strany agrární.
Pozn. »Obnovy:.) Kandidatura Žďárského je v souvi
slosti s vniterními rozpory ve straně agrární, jejichž
vnějším projevem stali se již Bergmann, Prášek a Za
hradník. Proti Důrichově kandidatuře přímo uváděno
bylo jako důvod, že ve výkonném výboru strany v Pra
ze nepostavil se zcela bezvýhradně proti Práškovi.
Skupina, která Práška v tehdejším boji proti korrupci
chtěla politicky zničit. soustřeďuje nyní na svém člo
věku zemské výborství a vicepresidentství říšské ra
dy!« — Agrárníci stržili již důkladnou blamáž svým
Zázvorkou. Neměli tedy býti nyní aspoň poněkud opa
trnější? Leč agrárníkům jedná se v přední řadě o pro
spěch osobní, v druhé řadě o prvenství agrárního klu
bu a v poslední řadě teprve o zájem národního celku.
Za takých okolností děla se volba sněmovního hodno
stáře, který má representovati při častých příležito
stech českou delegaci jako muž nejvíce povolaný — a
často celou sněmovnu. Za takých okolností každý u
přímný vlastenec- dbal by o to, aby předním represen
tantem českého poselstva stal se muž, který dovede
velice imponovati jak přátelům tak nepřátelům. Jestli
že agrárníci tak rádi hovoří o národních povinnostech,
měli jíti příkladem vlastním napřed. Ale co učinili? Roz
hodovala při volbě csobní nechuť, závist a panovačné“
hledisko. To byly hlavní tři složky, jichž výslednicí
byla volba taková. K utloukání kandidátů katolických
hned agrárníci učinili kompromis i se soc. demokraty. K
vůli prospěchu celého národa jim ani nenapadlo se za
příti a přičiniti se o volbu muže nejschopnějšího.

O vzniku strašidla klerikalismu napsal v neklerikál
ní »Moravské Orlici J. Slabý: »Hledíme-li na Moravu
zatím beze všech ideologických skrupul (úzkostitvých
starostí), vidíme bned na první pohled tento smutný zjev.
Do zemského sněmu a také do říšské rady byl zdemo
kratisován volební řád, hlasovací lístek dostal i ten nej
menší člověk. Měl-li ho v ruce, měl v duši přirozeně
touhu, aby Jístel: ten pomáhal potlačovanému člověku
k lepšímu živobytí hmotnému a tím i duševnímu. Tuto
situaci pochopili nejspíše (nejdříve) lidé, již z politiky
už žili, ancb co už dobře větřili, že se tu dá něco vytě
žit. Byli to hlavně redaktorští a organisátorští soudru
hové a potom advokáti, jimž politická živnost byla se
strou živnosti právnické. Šlo tedy o to, Jak lístek ten
na těch nejmenších vylákat. Když ptáčka lapají, pěkně
mu zpívají. Lidé tito spustili demagogii na plná kola.
A to nejen ti dobře živení proletáři, nýbrž i lidé Intel
ligentní, co k zdanění udávají i příjmy 40tislcové, Há
zel-li takový Vaněk do lidu hesla nejkrvavější revolu
ce, nejadikálnějších převratů, přišla hlavně advokátská



intelligence s hesly demokratického, svobodomyslného
pokroku. Z dějin vybraly se situace, kde kdysi lid o
pravdu bojoval za svobodu a když pak se vmýšleli v
pósu těch hrdin, bylo třeba zkonstruovat (vytvořiti) i
nepřítele tohoto pokroku. Nevadilo jim ovšem pranic,
že takového nepřítele dávno již není a že býti ani ne
může. Z konservativnějšího politického názoru, jehož se
přidržoval zemědělec a maloměstský a venkovský člo
věk, udělala se fikce (smyšlenka) klerikalismu. A osta
tní už šlo. Z kněží učiněna byla černá banda, katolicism
učiněn byl totožným s klerikalismem a volby dály se
už ve znamení kulturního boje, pro jehož zdůvodnění
smetena byla do různých novin ba i brožur z celého
světa nejpitomější a nejblbější hesla, ty nejhloupější
šlágry. Na panáčky vymyšleny byly ty nejostudnější vě
ci, razzia (dravé útočení) byal vedena proti nim. Lid náš,
jenž má dosud dost náboženského cítění a smyslu pro
náboženskou poctivost, přirozeně se rozjitřil. Vždyť
byl prý klamán a konečně i kněžími vyssáván. Rozhodl
se tedy pro pokrokovost a svobodomyslnost. A to tím
snadněji, číny surověji byly spojovány sociální jeho ú
tlaky s tendencemi církevními. V surových pamfletech
a v ubohých materialistických článcích dostávalo se
mu poučení « věcech náboženských a kněz líčen byl
jako největší nevěrec a klamač lidu. A nebylo nikoho,
kdož by poradil, aby i na advokáty byla podniknuta
aspoň půlroční razzia! Intelligentnější vrstvy pak pou
čovány byly ovšem >»filosofičtěji«.— Člověk z těchto
vrstev iněl se státi člověkem moderním, svobodomysl
ným, nezávislým docela nic na církvi, jež považována
byla za instituci veskrze politickou a naprosto nepo
krokovou a nekulturní. Vrstvám intelligentím mělo se
dostat i svobodomyslnické indeologie (nauky o vývoji
pojmů). Hlavními dodavateli byli ovšem Masaryk, Ma
char, Myslik čili realisté a volnomyšlenkáři. Intelli
gence myšlenkv ty přijímala ráda. Myšlenky ty plodily
předně nrdost z rozumu a tu slavnou pósu, jíž se vzdě
lanec tak rád vypíná nad náboženským životním názo
rem, v lidu utkvělým ne proto, že je lid zpátečnickým,
ale že náboženství bylo a jest přirozenou a potřebnou
sociologickou složkou. Lid náš byl náboženským. Ale
to bylo jaksi příhanou, protože brzdou pravého pokro
ku, pravého vývoje. V pravdě pokrokovým byl jen in
telligent, toliž ta cstentativní a nemyslivá jeho pósa, ten
libertinský jeho náboženský individualism, náboženská
soběstačnost a t. zv. vědecká jeho hrdost a positivism.
Prostý lid pak přirozeně kopíroval tuto hrdost. Právě
tak jako kopiruje módu vyšších vrstev a podobné její
složky sociální. Vše se rozhodovalo pro pokrokovost a
pro jakousi zpola atheistickou, zpola humanistickou
proticírkevnost. A nebylo nikoho, kdož by upozorňoval,
že takový čirý náboženský individualism čili že takové
bezcírkevní, bezkulturní náboženství není nic jiného,
nežli obdoba čirého anarchismu politického, ať už to
ho s bombami nebo hcho rouseauovsky rozslazeného.
A nebylo nikoho, kdož by upozornil, že náboženství je
síla sociologická a ne čistě individualistické vysmívání.«

Konec hakatismu v Pruském Polska. Pruský ministr
zemědělství rozebrav výsledky činnosti pověstné osí
dlovací komise, označil je za naprosto nedostatečné.
Kolonisační akce jest dle něho zbytečné vyhazování
milionů, poněvadž má zcela opačný výsledek. Polské
parcelační banky neobyčejně vzrůstají a činí silnou kon
kurenci osidlovací komisi pruské. Základem těmto ban
kám jsou vklady polských dělníků a platí banky ty prů
měrně 7—10 proc. dividendy, zatím co pruská osídlo
vací komise pracuje s úžasnými ztrátami. »Bank par
celacyjny« a »Spólka rolnikow parcelacyjna« rozdělily
na př. roku 1907 1352 ha a v r. 1909 šest menších pol
ských bank 32.762 pruských jiter zemědělcům a prů
myslovým dělníkům polské národnosti. Nyní si Prušáci
schlazují žáhu na českých dělnících a s čistě pruskou
surovostí je vypovídají a přístup do Německa jim za
braňují. Brzo-li odpoví vláda rázným zakročením a
vypovídáním všelijakých prušáckých ředitelů, úřední
ků a mlasrů, kteří uznaně pracují pro krále pruského?
Možná, že se k tomu bude chtít odhodlat, až by nasta
lo nebezpečí, že korunní země rakouské stanou se ko
řistí Pruska. Pak ale bude pozdě.

Jak vzniká. sluneční úpal. Poslední dny udála se
četná ochuravéní a úmrtí následkem vedra. Čtenáře
snad bude zajímati, jakým způsobem vznikají tato ochu
ravění a co úpalvlastně jest. Lidské tělo vyrábí pro
střednictvím potravy teplo asi tak, jako se vyrábí te
plo v kamnech pomocí uhlí. Přebytečné teplo vychází
z těla různým způsobem, v létě nejvíce vypařováním
potu, což způsobuje žádoucí ochlazení těla. Jestliže při
silném zahřátí těla je zabráněno ochlazování jeho, vzni
kají ochuravění, která přivodií někdy i smrt. Vznik ú
palu podporuje vysoká teplota, zvláště je-li provázena
mlhou a dusnem. Vzduch je plný vodních par a nepři
jímá dalsí vlhkosti, čimž zaráží vypařování se lidského
potu a tím ochlazování těla. Nastane-li k tomu ještě
bezvětří, je možnost ochlazení těla ještě menší, nastá
vá příliš vysoká teplota, kterou trpí hlavně ústřední
nervstvo. V takovém případě je nutno okamžitě odstra
niti vše, čím se způsobuje stoupání tělesné teploty,
dopraviti onemocnělého na místo úplného klidu a chladu,
které by podporovalo vypařování potu. Neučiní-li se to,
dostaví se úpal. Nemocný klesne náhle bez vědomí, ježto
ustane činnost levé srdeční komory. Nastane překrvení,
normální oběh je porušen. Pot úplně přestane se vymě
šovati. Následkem nervové poruchy jest však sebevě
domí onemocnělého již před katastrofou porušeno. Ne
mocný nejeví žádnou účast ku svému stavu, nevyhledá
vá ani lékaře. Když klesne, zůstane ležeti s otevřený
ma očíma, s nadnřelým obličejem. Ve většině případů

může zůstati úpal bez škodlivých následků. Kde však
teplota dostoupila nejvyššího bodu, nastává okamžitá
smrt. —

Všelicos. V Chicagu 30. července za účasti así
50.000 krajanů odhalen byl pomník Karlu Havlíčku Bo
rovskému, při čemž slavnostní řeči přednesli také gu
vernér státu Illinois, starosta chicagský. — Cholera se
šíří v Albanii mezi tureckým vojskem, v Cařihradě a
objevila se i v Terstu a Dubrovníku. — Výzvu na sbír
ku pro hladovící Albánce podepsal i katolický arcibiskup
Westminsterský a celá řada duchovních hodnostářů
protestantských. — Minulý týden vyžádal si úpal slu

vence zemřela v Častolovicích pí. Eliška Zóllnerová,
ředitelka divadední společnosti, nejstarší česká here
čka, ve věku 9 let. — Ve Zlukově v Čechách žije vý
měnkář J. Novák 100 let starý v plné svěžesti a ještě
dnes se svýín. synem, taktéž výměnkářem, pomáhá v
pracecii svému vnukua těší se i z prospěchu svého pra
vnuka. — Ve Vidni postaven bude pomník proslavenému
knězi-lékari Kneippovi. — V Číně v údolí řeky Jangtze
způsobeny povodněmi obrovské škody. Řada vesnic a
měst pobořena a tisíce lidí bez přístřeší. — Při dosti
zích v Askotu objevila se rumunská kněžna Miahescu z

žené rak. rafinerie petroleje zvýšily ceny petroleje o
další 2 K. -- V Lublani ustavilo se družstvo abstinentů
tabáku. Členové prohlásili, že nebudou zdražené dout
níky kouřit a odvádějí místo kouření určité pravidelné
příspěvky mi slovinskou Matici Školskou. — V Krako
vě otevřena bude polská škola politických věd a má
podati posluchači soustavně spracované vědomosti po
litické a nabádati je k samostatnému theoretickému bá
dání i praktickému. — Okresní hejtmanství v Mistel
bachu zakázalo sokolskou slavnost v Poštorné na den
30. července chystanou proto, že by prý slavností po
rušen byl veřejný klid a pořádek. — V Praze otevřen
byl úřednický dům. který stál 790.000 K. V domě jest
46 bytů o dvou a třech pokojích. — V sousedství če
ské Šumavy v Bavorském lese byl péčí vlády na tam
ních potocích zaveden chov perlí a v městysi Regenu
zřízen vzorný ústav tcho druhu. — Labe už tak suchem
opadlo, že na něm doprava osobních parníků v Německu
byla zastavena. — Na německém gymnasiu v Uher
ské Hradišti, v kraji čistě slováckém, bylo letos 62 ži
dů, 53 Něinců (mezi nimi 23 z Dol. Rakous), a 15 Čechů.
Celkem 68 katolíků a 62 židů. — Na berlínské univer
sitě byli 273 studenti pro nepilnost ze seznamu univer
sitních skrtnuti.

Proti dlouhým dámským jehllcím rázně zakročil
policejní prefekt v Berlíně. Protože berlínské přísluš
nice krásného pohlaví nepodrcbily se dosavadnímu po
licejnímu zákazu a nosí stále jako dříve nebezpečné
dlouhé jehlice, prohlašuje nyní policejní prefekt, že jest
nucen stíhati přestupek tohoto zákazu dle trestního zá
kona jako ublížení na těle. Napříště budou tudíž za
tento přestupek vyměřovány tresty až do 900 marek,
v případě nedobytnosti až do Z let vězení. Dále mohou
osoby zrančné dlouhými jehlicemi, žádati až 6000 marek
náhrady.

Staré časy. V dnešním čísle uveřejněn článek, kte
rý poskytuje reální pohled do života řemeslníkova v le
tech čtyřicátých. Kdo umi dobře mezi suchými údaji
čísti, kdo se zamyslí, jaké energie, humanity a oběta
vosti vyžadovaly pravidelné koleje patriarchálního toho
života, pokloní se prostým lidem, kteří tak úspěšně
dovedli čerpati ze studnice dlouholetých životních zku
šeností. Práce na práci, starost na starost — ale při
tom veselí nenucené, upřímné, závist žádná, ačkoliv ji
sté rozdíly pozorovali na sobě členové jednoho domu
stále. A nač záviděti? Tovaryš věděl, že jeho mistr pro
šel toutéž pernou školou mladého života; tovaryš byl
kandidátem téhož postavení jako mistr. Proto všude
srdečná příchylnost. Srovnejme se starými časy nyněj
ší poměry tovární! Vizme, s jakými pocity vstupuje do
továrny i dělník takový, který si někde vydělá poměrně
více než tovaryš v letech čtyřicátých! Prósa a zas pró
sa, bázeň druha před druhem, před zaměstnavatelem,
hotový úporný boj. Úpadkem patriarchálního života
vyprchalo tolik idealismu, tolik vzájemné křesťanské
lásky! A nad moderní společností visí prosaická šeď.

Pro Ústřední Matici Školskou možno sbírati tyto vě
ci, jež kancelář Ústřední Matice Školské v Praze 1.-238.
ve vyplacených zásilkách s díkem přijímá: Doutníkové
špičky. zachovalé hračky všeho druhu, zachovalé knihy
pro žákovské a lidové knihovny, korkové zátky (tyto
jen vc větším množství), odpadky kovů, mosazi, cínu,
bronzu a mědi, kapsle lahvové, staniol, školní pomůc
ky a psaci potřeby, zachovalé obrazy, sbírky nerostů,

hmyzu, fysikální přístroje, mapy, globy, igramofony,
šicí stroje, školní nábytek, tabule, lavice, stoly, skříně,
tělocvičné nářadí, učebnice všech škol, pokud jsou či
sté a novějšího vydání, upotřebené poštovní známky
všech druhů a všech států; jubilejní známky rakouské
sluší zasílati roztříděné dle druhů, vyčesané dámské
vlasy. Je-li v bydlišti dárců obchodník, který některé
z uvedených věcí kupuje, jest výhodnější v místě je pro
dati a stržené peníze složním listem poštovní spořitelny,
jež kancelář Ústřední Matice Školské na požádání za
šle, pokladně matiční poukázati.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů kon
cem měsíce července číní K 16,578.589.83.

legy, kteří na sjezd se přihlásili, nebo ještě přiklásiti
míní (přihlášky přijímají se nejdéle do 10. srpna), že

snad nedopatřením zaslána nebyla, nechť neopomene ji
reklamovati. — Mnohým dotazům na vysvětlenou se
sděluje. že přesné disposice výletu na Macochu, Vele
hrad a Luhačovice učiněny nebyly; stane se tak po
úřadě všech, kteří o ten výlet se zajímají, na sjezdu sa
mém.

Na venkově dostane se často jen stěží čerstvé ho
vězí maso. Tu pomohou Maggiho polévkové kostky z
mnohé nesnáze, nebcť každá kostka, pouze polita vařící
vodou, dá okamžitě čtvrt litru výborné hovězí polévky.
Zavaří-li se do ní krupice „rýže, nudle a pod., obdrží se
rychle a levně (kostka jen za 5 h!) polévka, která ne
zadá v ničein polévce připravené obvyklým způsobem z
masa. Maggiho kostek možno použiti též k zlepšení ze
lenin a cmaček. Při nákupu dbejte jména »Maggi« a 0
chranné známky »křížové hvězdy«.

Připomenutí pro olomoucký sjezd.

Znovu upozorňujeme, že každý účastník sjezdu
musí 'níti legitimaci. Bez legitimace nebude nikdo na
žádnou schuzi vpuštěn. Při přihlášce legitimace oznamte
přesně, ve které dny sjezdu se chcete súčastniti. Jest
to nutno proto, poněvadž na každý den určeny jsou le
gitimace jiné barvy. Kontrola u vchodu do všech místno
stí schůzových bude velmi přesná. Veledůstojný klerus
dovolujeme si upozorniti, aby rovněž neopomenul při
přihlášce své podotknouti, který den chce celebrova
ti. — Sekretariát VI. všeob. sjezdu katolíků českosl. «
Olomouci, Dolní náměstí čís. 17.

Pozor!
Žádejte u svého kupce no
prostě »polévkové kostky-,

nýbrž výslorně

MAGGÍ costky
„B

ježto jsou

uznaně nejlepší!
Pravé penze 20 jménem JEAGGI a
ochran. známkou křížovou hvězdou.

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

BEF Stran 55. — Cena 16 hal. "Jag
Při hromadném odběru zuačné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah“

v Hradci Králové.

i ÓRcefe =výtečnědas 22

Vyšádejte si ihned vzory pánských látek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmira<)
edfy= ED.DOSKOČILCHOCEŇ.=
První český zasleisltký névod voukennéhosečis sal. r. 1876.

Rozšiřujte
důležitouČert jež vyšlajako 5.a6. číslo

Čyprých (Úvah“ pod titulem:= Úběáha:==
školy katolické.

SepsalP. František Blaťák C.Ss.R
Autor uvažuje o škole nettrální o sítnaci

náboženství v téže, pokrokářských proude:h:
školních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má sv
rozvíjeti.

Stran 64. — Cena 16 hal.

Při hromadných obje lnávkách velké slevy

Objednávky vyřídí obratem
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
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Telegram
Hotel »Litovele« dříve »Victorig« stane
se dojista dostaveníčkem všech hostů
lázeňských a příchozích do Luhačovic.
Rczšířen je | tos tak, že poskytn> hostům
vše pohodlí. Opatřen je elektric. osvětle
ním, ústředním t-pením, domácími kou
pelnam'. Pokojů 48, kavárna, kuleřník,
piano. Nej čtší sál luhačov.ciý a pře
krásnou vyhlíckov, velmi vhudný k pořá
dání koncertů, sp lkových schůzí, taneč
ních zábav. Zn+menité litovelské světl“
i černé. Proslolá domácí kuchyně. Povoz
při každém vlaku. — Telfon čís. 4

Byt 3) strava při delším pobytm
MY*> ra snížemou cemu dle dohody.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venatvu a ul. patronátním úřadům k opravování

1. apřezlacování .
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písmu a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám ccia

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

„bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OMP>Závod založen r. 1898. "ag

-<—-m—o——————————u—2

C. k. místodrž. konces.informačnír
wr kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Vychovávací
a vyučovací
s ústav :
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovanky škole odrostlé
ku vyučování liternímu, řečem, šití, stříhíní,

vyšívání, vaření, hraní atd.

Prospokt se na požádánízašlo.

Hrojína horská, volice zdravá.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

letošní, se zárukou neporušenosti
v ceně nyní značně —

Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Jos:fa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.

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

Bes velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
CeBYaš o 30%, neš věude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání m40let. vlastní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

syr.*vec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních,

PRAHA-I.

ó. 145 at, Malá Karlo7:
al. čís. z9nové blíže M.
lého náměstí, dříve p
60 roků na Malém uí
městí pod loubím) doj

ručuje se
ku dodání oksm chrí
mových od nejjednod“
šího aš k bohatému /-
guralnímu provedení u

sice1 se Šelemnými
rámy, sítěms, vsaseními.
Veákeré rozpočty, ukizsy | odborná rada bozpla'nů +++

vší závaznosti ka definitivní objednávce

OBE" Nesčetná vořejná | písemná pochvalná usuu : ©
Založeno rokn 1388.

Vvjl
oEGGAS+

E"Dee"
Vyznamenán státní moda!li.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporočuje =»

první a nejstarší odborná dílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přezne, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umošnéno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
aměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeka
Blekupskon Milos: revido.
vány.

Mešní nádoby Jem v ohni
ustím xa ceny velice levné.

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

Vše zusílan. jen posvěcené

Vzorky, ivapočty, nákresy 1
hotové zbuží na ukásku o
se zašlou.

Cnudělm kostelem možnosplácet bez přirážek.

SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “fjij
Prosím veledůstojné dochovenstvo o laskavou přízeň

a důvěrnzávodudomácímu.
Spolkém doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

S
VARHANY.,
elektro-pueumat, pneumat. mechanické j-n
nejdokonalejší s.uefavy.

Selonní varhany i v nejmeušímpro
vedení, taktéž i

všech soustav, vše
HARMONI důkladněz oejicp
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejivědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otavitelství varhan a harmenii

v Staré Boleslavi.
Rospočty a návrhy Nejlepší odporučení.
zdarma a franko. Žáraka pětiletá
Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším sacho

| valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně.

Ro zšiřujte

Časové úvahy!!



Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.

"Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
„plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci, nijak dosud nezasta

"raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení
pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

ce XČEZKCBX0 XeX

ŽJan Horák, *soukenník
$ v Rychnově nad Kněžnou
X zasílá na požádání vždy

4 dle roční saisony kollekci
JŠ nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní vyroby, jakož 1 tu- i Cízo
v zemských.
Cetná usnání zvláštěz kruhůvele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

£ sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

$ a

1x

XG6:[XIsvěX

dobu vice než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

K Velejemnéelátky na taláry.
$ Tež na splátky bez zvýšení cen!

JBC X ROXBB X 8D XBBA X

Veledůstojnému
duchoveustvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
rněšsi veškeré kostelní nádoby »
Lacini a 10: mo. rapce, kalichy
cibáře, nádobky, | énky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropency
atd. své vlastní výroby, předpisům

2 církevním vyhovující. Staré před
mět, opravuje v původní intenci u
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty ueb výkresy zasílé na o
káxzku franku bes závuznosti koupě.
Vše se posílá posvěcomé.Prdes ruční.

„Skladveškerýchzlatýcha siříbrnýchklenotů,Jaku: ru.esů

nadonek, kříšků,dinnkh náramkůatd. 3: etářsképroteny, tabatérky, jídelní náčiní zestříbra pravého
i čínského vědy na skladě.

"Stará sleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

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

Veškeré plechové

budební násroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivéji pracované, přesaě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
wJosefově

(dříve EK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny mej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, obos jen lepší,

přesně laděné drahy. Pro slavné obce a spolky:ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

X683

čen

NNNN

Jana Kotrče
c. k. místodržitelstvím koncessovaná

prostředkovací

a POalTŮNi Kanooláj
vHradci Erál.

(proti poště)

prostředkuje

při 2% provisi

prodej+kot
veškerých druhů

realit,
při nahodilých par

celacích skládá

přiměřené obnosy
co záruku

správnosti provedení.

Kupuje
na svůj účet za hotové

a

prodává
vlastní objekty za

výhodných
platebních

podmínek.

Obrat 4,320.000 K.

ÓBEBEB
3

NNN

Atelier procírkovní malbu

J. Hlávka,
maliř ci-k. obrazů,

Pral =—Král.Vimobrady
Puchmajerova al. 68.,

doporočoje veledůst. docho
venstva

oltářní obrazy, kříž. cesty
ali. na plátně, plecbu v uměleckém provedeni.

v ceně nejlevnéjší.

Nakreay i vzorky franko. — Nejlepší doporučení.

Všem rodičům
— kterým záleží na mravní a
vlastenecké výchově dcer —

vřele doporučujeme

Pensionát
císaře Františka Josefa |.

v Hradei Králové.
V pensionátě jsou tyto školy:

Pokračovací škola.
Kurs pro vzdělání pěstounek.
Kurs industriální.
Pěvecko-hudební škola.
Vyučování cizím řečem:

(němčině, francouzštině, angličině.)

Na přání poskytuje se též příprava ka
stát. zkouškám z j+zyků, hudby a zpěvu.

Jmenované školy požívají práva
veřejnosti. —Pro všechny obory
Jvou utátně zkoušené něitelky.

Prospekty zašle na požádání

správa ústavu.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek„,„Charitae““ v HradciKrál.

jenž založeno jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 18.676 K,
získav 806 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v dobé nejtrudnější
jako pravé aobrodiní.

Spolek přijímá muše 6 šeny od 34 do 45 let.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, uo 45 let 10 K. Každý člen 8e zuvazuje, še
splatá při úmriá apolučlena 2 K, jež se vyplati
bez průtehbu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným prohlášením vý
boru za svého života označil

Spolek střádá jmění pro úleva svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záraka svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, apolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby evými penězi neživil své
uepřátele, nýbrž sám Bebe.

Pište Bi o přihlášku na adresu:

Spolek „Úharitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frunt. Reyl, Vác!. Jemšov ský
předseda. jednatel.

= Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desftiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

i Aměrs de kondreso
iLfmiroj| lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého tramo
oognacu, srěmské slivevice jakož i pův. jam
ramu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.



V Lipolticích, dne 1. srpna 1911.

»

inž. Lad. Malý, Ed. Špimar, Ad. z Nagy

v Týništi n. Orl.
(Poblíž továrny Ad. Novotný a spol.)

knihovní pořádek, zcelování pozemků.
arrondace v-lkostatků. proj kt. regul.
plánů měst a osad methodvu trigono
metricko-poly gonální, tragování silnic
a drah. -- Firma zařídí se: Pro pro
jektování meliorač. plánů, kanalisace a
vodovody, regulace řek, opěrné hráze,
údolní přehrady, silnice a mosty. —|

©

Prodám dvě amělecké, dobře zachovamů.

klekátka
a starší harmonium.

Doptati lze se u pí.

Anny Malinovské v Hradel Králové,
v Jiříkově třídě, č. 231.

ZALOŽEN R. 1868.

Akciový kapitál K 15,000.000-—.

ZALOŽEN R. 1868.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech a Turnově.

Přijímá vklady na běžný účet, vkladuí knížky a poklado. pookázky oa úrok44h
SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY.

Koupě a prodej somných papírů ukládacích, losů, rent, doris, valat std.
ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.

snádražím.—Výhod



. Vředplatnena čtvrtroku 2 kboh j
Čislo 32. * na půl rokudK —h |

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

[CO]| HRADECKRÁLOVÉ. (CJ

Zal r. 1808. Provádí ve
- Přijímá Akc. ka :tál: škeré ba 

vklady na K 15,000.000 | kovn“, směnárenské a bu
knížky vkadníj © Res. fordy: sovní obchody

na úrok K 2,500.000-- E:kont

1 4 0 faktur.FILIA . Směnárna.4 k “ k p mh Uhlí,cement,
Na účty dle Praha, vápno, sád a.
ujednání. Jičín, strojní oleje.

- Semily, - petrolej a cuk:.
- Turnov, 

Krakov. i

„Teď už přestala doba barbarství hunského,
avarského, vandalského! Moderní humanita Široce
rezpiatými perutěmi hájí lidská práva, svobodu
všestranně .. « Takové fráze slyšíme od pokro
kařu velice často. Páni zapomínají však, že nikoli
nějaká humanita moderní, nýbrž katolická církev
to byla, která proti nezkrocené krvežíznivosti
kmenu divokých i rafinovaných uhájila zdravá
práva lidskosti. Kdyby moderní humanitáři měli
již nyní sílu k náhlému zdolání všech kruhů kře
stanských, řádilo by barbarství ještě příšerněji,
než v stoletích dávno uplynulých. Nepověděly
mnoho Barcelona s Portugalskem? A surovosti,
nota bene, řádily tam bezuzdně v době, když ty
rané ještě neprohlásili pevnou a souhlasnou zásadu
naprosté bezohlednosti. Mučení schystáno od těch,
kteří naupak se chlubili vyšší školou humanity,
snášelivosti, svobodomyslnosti. Surové násilnosti
páchány od těch, kteří docela slibovali i katolíkům
zabezpečení svobody náboženského vyznání.

Jak asi vývoj moderního »altruismu« pokročí,
až tyrané shledají vhodný okamžik k úplnému od
hození Istivé masky? Doba barbarství nepřestala;
vždyť v Turecku nabývají násilné činy ještě pří
šernější podoby než ve století XV. Turci vyvíjejí
rafinovanost všestrannou. Mučí křesťany nejvíce
tajně, aby v křesťanském obyvatelstvu jiných
států nevzkypělo vzrušení přílišné. Ale za to mu
čení provádí se s použitím nejhorších barbarských
prostředků. Otomanský vztek vybíjí se na ubo
hých obětech způsobem bestiálním.

Jak tureckou »dobrou vůli< znají křesťanští
poddaní, bylo patrno z vyjednávání s katolickými
povstalci Malisory. Od jara byli pronásledováni
od Turků hůř než divá zvěř. Tušili všecky útrapy,
spojené s povstáním, předem; ale přece povstali
k obraně svých lidských práv; útrapy předcháze
jící byly značné, svítala slabá jiskřička naděje, že
aspoň za obětavé potoky krve dostane se lepšího
losu dětem, než jaký musili snášeti otcové! Raději
zemřít, nechat se porubati, než snášeti dále, bez
protestu musulmanské jho, které dusí práva neza
dajná, od Boha všem lidem přiznaná! Bojovalo se.
Malisoři k tureckým zajatcům vedli si po křesťan
sku, Turci však vypalovali albánské vesnice, mu
čili | ženy a děti způsobem nejhroznějším. Osvěd
čili takovou tyranii, tak bezcharakterní, často 0
pakovanou úskočnost, zrušili své sliby tolikrát, že
Malisoři nechtěli věřiti turecké snaze po klidném
soužití ani tenkrát, když jim byly předkládány
slavnostní listiny, plné vlídných slibů a rytířských
záruk. Věděli dobře, jací katané vězí v úředních
uniformách tureckých.

Malisoři bojovali do vysílení. Černá Hora jako
stát křesťanský poskytovala nejubožším psancům
útulek s velikou obětavostí, nechajíc na sebe stří
kati jed turecké zášti. Minulý týden teprve dali se
pohnouti Malisoři k smíru. Turci znovu přinesli
záruky >ještě zaručenější«, ale Malisoři shromáž

V Hradci Králové, dne 11. srpna 1911. Ročník XVILInserty se počítají levne.

nostech duvěřovati nechtěli. Byli bojem vysílení,
pozorovali, že Evropa jejich stesky a niemoranda
odbývů lacinými, vlídnými slovy, že jim žádná vel
moc nepomuže. A přece se vrátiti nechtěli.

Malhsormu předně úředně potvrzena úplná a
nnestie, slíbeno, že jin mlčky bude dovoleno no
siti zbraně mimo města. Řečeno, že úředníkuní, kteří
umějí albánsky, bude dána v zemi Malisoru před
nost před jinými. Dále předloženy tyto hospodář
ské ústupky a úlevy: dvouleté osvobození od da
ní a snížení daně ze skopců na | piastr, stavba
silnic, opětné vybudování pobořených domu; kro
mě toho podpora vrátivším se uprchlíkům, pokud
sami nebudou si moci opatřiti výživy. Také vyho
věm žádosti povstalců v příčině obecných škol.

Tudíž ústupky takové, že by naivní čtenáři
hned volali: »Sláva stkvělému vítězství Malisorů!
Dobyli na Turvích tolik ústupků't« Ale právě zku
šení Malisoři nedali se ani na okamžik strhnouti
k túžovým nadějím. Vědí dobře, jak turečtí úřed
níci pružně paragrafy vykládají; a kde se nedá
paragraf šikovně překroutiti, tam se jednoduše po
stupuje proti křesťanům tak, jako by vůbec nee
xistoval.

A proto nejvlivnější notáblové dne 3. srpna v
černohorské Podgorici vynakládali všecku stát
nickou obratnost, aby přiměli albánské vůdce k
přijmutí tureckých podmínek. Malisorům domlou
vali dlouho turecký vyslanec Sadr Eddin bej, čer
nohorský ministr vnitra Ďukanovič, černohorští
generálové Vukotič a Mastinovič, ba i bývalý kon
sul Gregovič.

Když ztrápení Malisoři dlouho nechtěli sáh
nouti pc krásném jablíčku od Mrtvého hoře, pou
kazováno na přání samého černohorského krále,
na to, co Černá Hora sama již vytrpěla pro své
pohostinství. Ubožákům stavěno před oči nebez
pečenství, že příjdou o sympatie velmocí i černo
horského krále. Leč vůdcové albánští ani po těch
to domluvách nedali se zviklati ve svém odmíta
vém stanovisku. Ani když na žádost vyjednavate
lů byly přečtěny ústupky turecké vlády před pod
gorickými kasárnami: pěti stům. shromážděných
Malisorů, neměla slova na shromážděný dav oče
kávaného účinku.

Pak přicházely přece zprávy, že Malisoři již
se vracejí do severní Albánie. Jaké budou další
osudy, jestliže po tolikerém branném pozdvižení
vláda turecká k opravdové reformě se neměla?
Současně se zprávami o návratu Malisorů došly
zvěsti o nových tureckých ukrutnostech, jež pro
váděny rafinovaně na křesťanech v jiných krajích
říše turecké. To snad má býti pro Albánce před
zvěstí spravedlivosti a srdečného smíru?

Zajímavo bylo pozorovati chování se tisku
židovského a požidovštělého. Jak had se proplétal
kolem tureckých tvrzí, táborů a vězení, aby o nich
mnoho pravdy psáti nemusil. Vždyť Mladoturci to
lik děkují semitům za podporu ve státním převra
tu a za podporu rozhárané vlády nynější. K tomu
židé usazení v jiných státech pozorují vývoj v Tu
recku výhradně se stanoviska obchodního. Jejich
peněžní a jiné obchody mají velice mnoho zájmů
na tom, aby se dosavadní režim udržel.

Všimněme si, jakou spoustu revolučních my
šlenek zaseli židé v Rusku, Portugalsku a jinde, ne
souce před sebou lesklý štít s nápisem: >Za lidská
práva a svobodu svědomí!« Ale v Mladoturecku,
kde úřady připravují občanstvu nejpříšernější mu
čírny —-jako by najednou semité na všecka ta he
sla zapomněli! A mají přece tak pevné a časté
styky s židy všech evropských států!

Však si také Turci loyalitu semitů pochvalují.
Turecký velký vezír Hakki-paša po svém návratu
ze Soluně vyslovil se před redaktorem listu >La
Turgue< o tureckých židech velice nadšeně. So
luňský rabín Maier effendi jest mu přímo vzorem
člověka. Velkovezír vyjádřil se výslovně: »>Židé
prokázali Turecku neocenitelné služby. Oni při
pravili aprovedli mladotureckou revoluci, oni dali
Turecku ústavu, výborné státníky a válečníky.«
Ruská >Zemščina« k tomu poznamenává: >Že vel
kovezír židy tak chválí, tomu se nedivíme, jeť sám
»denmu«, t. j. žid, jenž z politiky stal se mohame

dánem. Za to však jsme mu vděční, že prozradil
ve“ejně, kdo provedl mladotureckou revoluci.«

Židům Mladoturci nadbíhají, jim pomáhají, jak
mohou. Zato však školy slovansko-křesťanského
obyvatelstva zavírají, učitele a kněze křesťanské
vyhanějí i mučí.

Tak se chovají ti, jichž deputace byly nedáv
no v křesťanských státech jásavě vítány. Nyní se
již ovšem neodváží představovati se jako osvobo
ditelé. Přes to však jest staráno v křesťanských
zemích © mohamedánské potřeby náboženské úz
kostlivě dále. Pařížský >»Journal= uveřejnil vý
zvu, aby pro 12000)Turků, sídlících v Paříži. by
la zřízena místo dosavadní modlitebny veliká me
šita. Tedy v těch místech. kde katolické jeptišky
1 z nemocnic vyhnány. Ostatně ve Vídni bylo ro
ku 1909 shbováno několika mohamedánům taměj
ším. že jim bude vystavěna pěkná mešita. A to
tam. kde posud není řádně postaráno o nábožen
ské potřeby statisíců katolíků českých.

Nu — a Turci na ochotu a vlídnost křesťan
ských přátel odpovídali a odpovídají dosud Inn
ským řáděním proti poddaným křesťanům.

Volné listy.
Mluva číslic. Agrární vedení »Ústřední Jed

noty v Hvdernské č. 20 má mrzuté starosti s čí
slicemi, kterých by rozhodně nemělo, kdyby ne
bylo v Čechách všetečných lidí, kteří jsou schop
ni myslit a umějí počítat. Jest posud v dobré pa
měti, jax bývalý agrární poslanec Bergman ve své
brežuře >Na rozloučenou« prozradil, že dozorčí
rada -Ústřední Jednoty- hrozila suspendováním
představenstva. Každý člověk pochopí, že bez
vážných duvodů se tak nestalo. Tentýž Bergman
několikrát vyzýval veřejně Ústřední Jednotu. aby
ho žalovala, ale páni zahalili se vždy v hluboké
mlčení vůči těm, o nichž věděli, že jsou dobře in
formování. Zato však projevována odvaha proti
příslušníkůmstrany naší, jakmile o hospodářstvív
Ústřední Jednotě jen zavadili.

Z tohoto jednání „Ústřední Jednoty jest pas
trna do očí bijící nedůslednost. K tomu, aby Ústř.
Jednota byla na všechny strany práva a aby 0
chráněna byla ode všech podezirání a domněnek,
nepostačí žalovati toliko pečlivě vyvoleného jed
notlivce. nýbrž také toho, kdo žaloby proti sobě
určitě žádá a ji provokuje. K těmto odvážlivcům
přibyl v poslední době pan Roudnický, úředník
»Zemského Svazu« křesťanských zemědělců, jenž
v »Selské Obraně- dne 24. července rozmlouvá
s Ústřední agrární Jednotou řadou přesvědčují
cích číslic.

Agrární Ústřední Jednota měla roku 1905 zi
sku 384693 K, subvence téhož roku dostala 36.000
K; svým hospodářstvím tedy prodělala 32.153.07
K. Roku 1906 měla 415.45 K ztráty. Jelikož však
tohe roku dostala 41.000 K subvence, svým hospo
dářstvím 41.415.45 K prodělala. Roku 1907 měla
5113.64 K zisku, po odečtení úroků ze závodních
podílů 3351.33 K; zbývá 1762.31 K zisku. Protože
však roku 1907 dostala 46.000 K subvence, prodě
lala svým hospodářstvím 44.237.69 K. Roku 1908
Ústřední agrární Jednota měla 9081.66 K zisku;
odečteme-li však úroky ze závodních podílů K
3653.57, zhývá 3428.09 K zisku. Jelikož však roku
1908 dostala 45.000 K subvence, prodělala svým
hospodářstvím 48.571.91 K. Měla tedy agrární Ú
střední Jednota za čtyři leta 11.037.33 K zisku a
po odečtení ztráty 415.45 K vlastně měla zisku
jen 10.621.86 K!

Za ta čtyři léta dostala 177.000 K subvence,
takže bez této subvence byla by prodělala
166.378.12 K.

Není žádnou frasí, řekneme-li, že tyto číslice
jsou výniluvné a že jsou úžasnou praktickou prav
dou. Ústřední agrární Jednota jest veřejným a ve
řejně účtujícím podnikem, a má tudíž každý občan
a každý vlastenec právo její hospodářství posu
zovati. Kromě toho v Raiffeisenkách nemají ulo
žené peníze jen členové, nýbrž i nečlenové, a sub
vence Ústřední Jednotě jsou vypláceny z kapes
všech poplatníků, takže věc jest otázkou všená
národního hospodářství.



Agrární noviny, doporučujíce organisaci své
pomocných hospodářských podniků, dávají za vzor
Dánsko, kam si agrárník Svoboda udělal za sub
venci výlet. Nuže, jest tedy oprávněna otázka:
Vyniká Dánsko takovým hospodářstvím, že by za
čtyři léta prodělalo 166.378.12 K subvencí? Když
náš Svaz žádal za subvenci, páni agrárníci se při
činili, že ji nedostal. Obávali se asi, že by Svaz
kromě vlastního výtěžku vykázal v čistém zisku
subvenci celou a že by tím jasněji se ukázalo, jak
se oba svepomocné podniky hospodářstvím od se
be liší. Ale i tak, kdo chce viděti, může dobře roz
díl ten posouditi. Marně agrární noviny věc za
stírají, neboť dnes není možno zavázati ani péro,
jazyk, ani myšlenku. Jest pozoruhodným zjevem:
agrarníci vynikají rozjímavým talentem v žádo
stech o subvence, takže takořka subvencemi pole
peni berou se naším veřejným životem, ale hned
po té subvence ty v Ústřední Jednotě jsou obzvlá
štním zpusobem redukovány.

V době před velkou revolucí ve Francii pu
sobil finanéník Terray, který platil osm pencí za
šilink. V tlačenici před divadlem, kde se nemohli
občané ani hnouti, vykřikl kdosi tento vtip: »Kde
jest Terrav, aby nás zredukoval na dvě třetiny?<
Tohoto vtipu nebylo by možno opakovati ani o
finančnícíich z agrární Ústřední Jednoty. neboť
tam neběželo by o dvě třetiny subvencí, nýbrž
jen © velikou břichatou nulu. A touto břichatou
nulou že chtějí agrárníci ubíjeti náš Svaz?

A co tomu říká náš vlastenecký tisk, jemuž
národní hospodářství jest dlůežitou otázkou české
politiky? Naše bdělé české noviny o tom neříkají
nic. — Kdyby náš Svaz dostával subvence a kdy
by z té subvence chyběla korunka, zaburácelo by
všude rozhořčení a v zájmu národa posílány by
bviy blesky do >klerikálního: „mrhání národním
máaletken.

Kdyby na vesnici chalupnikovi pošla koza,
svedou to na faráře. O neupříninosti pokrokářské
ho tisku nyni po volbách hromadí se důkazy do ne
konečna. a jest tedy přirozeno,. že nemlčíme ani
my. katolici, kteří podskočné zavilosti pokro
kářské neustále jsou vystaveni.

Nechť naše česká veřejnost uváží na příklad
tuto nespornou věc: Jest vyslovena někým prav
da, která jest pokrokářům proti srsti; opakují-li ji
katolíci, počne hned pokrokářský novinář proti
autorovi pravdy křičeti: Vidíte, jak ten člověk
slouží klerikálůn?!

Tento způsob taktiky má zvířiti prach, aby
se v něm pokrokáři schovali, jinými slovy: pravda
katolíkem vyslovená nebo po někom opakovaná
přestává býti pravdou, a byl by zpátečníkem, kdo
by ji jestě proti Masarykově straně používal.

Hledice k této chytrosti pokrokářské, zámy
sla neuvádíme nic ze zdrcující kritiky dra. Cha
lupného, kterou vytáhl pokrokářský generální štáb
i s náčelníkem na světlo veřejnosti. V těch chví
lích šlehání a úzkostlivého svíjení prokázali by
chom pokrokářím platnou službu, kdybychom se
do tohoto mravního účtování vmísili. Kdybychom
tak učinili, hned by veřejnost četla v >Čase« člá
nek na příklad s tímto nadpisem: >Dr. Chalupný
a klerikálové«. Pánům by se hned hrozná situace
usnadnila, protože by mohli rozsévati podezření,
jak dr. Chalupný slouží klerikalismu. Mlčíme, aby
tím jasněji do popředí vystoupila pravda, že ná
čelník a ostatní členové generálního štábu pokro
kářského nemohou se ničím brániti — a že všech
na jejich láska ku pravdě, humanitě, poctivosti a
upřímnosti jest hrozná lež.

Jakým vítaným pláštíkem jest pokrokářům
klerikalism, uvádíme namátkou vhodný doklad
z >Času«: »Zadostučinění klerikálům. Klerikální
»Našinec« prozrazuje, že prý v Jednotném klubu
byla značná menšina proti přijetí neodvislých po
slanců do klubu — a dodává: Pro naši stranu a
katolické poslance jest v odporu proti poslanci
Masarykovi a Stránskému jisté zadostučinění. Je-li
zpráva >Našince« o značné menšíně pravdiva, jest
jasno, čí zájmy obstarává »značná menšina< V
Jednotném klubu.« — Tady máte realistického no
vináře v plné parádě neupřímnosti. Již skoro celá
veřejnost odsoudila Stránského, že za záchranu
svého mandátu obětoval deset mandátů, jichž se
mělo dostati Jednotnému klubu. Stránský jako ge
nerál strany jest vyloučen z téže strany, bouří pro
ti němu již sami pokrokáři moravští, ale když se
jeho národní zločin odsoudí v Jednotném klubu a
když zprávu o tom vytiskne list katolický, vida v
tom jisté zadostiučinění, »Čas« podskočně jme se
vykládati, že Jednotný klub proti Stránskému ob
starává klerikální zájmy.

Pokrokářský tisk každou maličkost svede na
klerikalism. Přiléhavě to řekl o svých lidech Ma
saryk: >Kdyby na vesnici chalupníkovi pošla ko
za, svedou to na faráře.« Jenže touto satyrou Ma
saryk bodá také sám sebe.

+ *
+

Národní břitva. Všichni činitelé, kteří dělají u
nás veřejné mínění, nejsou bez viny. Věc nepřišla
rázem. Realisté šli krok za krokem, klerikalismem
nejprve ubijeli každý oprávněný projev katolické
ho života, každé své malichernosti vtiskovali pe

čeť pokroku a stavěli jj proti klerikaligmu:a: když.
pozorovali, že nemají. nikde odporu a. že jejích
obchodu se daří, zřídili si z. pokrokářství: nejvyšší
národní soud, jenž udílí řády a. vyznamenání, jenž.
pasuje na rytíře ducha jen. stoupence. a. sluhy Ma
sarykovv a jenž za osvícence. prohlásí. třeba dře
věného skládacího panáčka, jenž stisknut perem
se vymrští a gramofonicky. odříká nějakou. proti
klerikální frási.

Pokrokářum však zachtělo, se. Klerikalismem
utloukati nejen nás, ale také jiné, Carlyle mistrov
sky líčí ve svých Dějinách francouzské revaluce
guillotinu, všechny její. hrůzy a. sněšnosti. Sans
culloti nazvali padací tuto sekeru národní břitvou,
jíž za oběť dávali všechny tyto občany, které pro
hlásili za podezřelé. V duševním a mravním ohledu
takovou národní břitvu pořídili si pokrokáři kleri
kalisinem, jímž snaží se utinati hlavy vše, kdož
jejich politice jsou nepohodlni a kdož právě z to
ho duvodu musejí býti podezíráni. Ve Francii byla
to revoluční zuřivost, tady jest topustá demagogie
a kulturní zdivočení, které marně obléká se v háv
akademických povýšencu.

A jest to příznakem duševní nevyspělosti
všech těch svobodomyslných živlu českých, které
této národní břitvě pokrokářské přisluhují a dělají
jí sluhy. Jest to důkazem zaslepenosti, která běží
bez rozmyslu za heslem, jež jest udržováno při ži
votě sobeckou vypočítavostí.

V poslední době zdá se, jako by se probou
zelo vědomí o národním nebezpečenství terroru,
který jest touto pokrokářskou břitvou šířen. Na
svědčovaiv by našemu rozpoznání řeči dra. Kra
máře, který odkrývá obchodníky klerikalismem.
Vidíme v toi zadostiučinění, když Kramář kon
statuic, že nemají práva mluviti o klerikalismu ti,
kdož jsou náboženskými cyniky a kdož žádné ví
ry nemají. My tuto pravdu vytrvale zdůrazňujeme
a i dnes tvrdíme, že pokrokáři svou terrorisující
národní břitvou pomalu by udělali z národa stádo
tupohlavých ovcí, kdyby se proti této plochosti
nevzepřeli lidé, jimž běží o hlubší národní vzdě
lání, o čest a dobrou pověst českého lidu nejen
doma, ale i za hranicemi, jímž jďe o svobodu sa
mostatného přesvědčení a o sebeurčení.

Při tom hned se ohražujeme proti možnému
podezírání, že ze slov Kramářových těžíme pro své
účely. Co dr. Kramář podniká, jest jednoduše na
prostou nutností proti organisovanému podvodni
ctví pokrokářskému. Čeští katolici nežádají od žá
dné politické strany protežující shovívavosti, nýbrž
jen spravedlivosti, ctnosti to poctivých občanů.
Slovem, toto čištění ve veřejném našem životě jest,
jak jsme již řekli, příkazem národní mravnosti;
jest také srozumitelno, že do vředu toho řeže vůd
ce strany, která má politické a kulturní poslání a
která sama na sobě pociťuje ošemetnou a podskoč
nou hru. již pokrokáři s klerikalismem provozují.

1 když máme zásadní námitky ohledně tvrzení
Kramářova. že katolíci v politice jsou závislí na
Římu, i když při příležitosti vrátime se k jeho od
stavcům o klerikalismu, přece uznáváme, že slo
va jeho měla ráz statečnosti a mužnosti. Žijeme
ve vřavě protináboženské, kdy každý nedouk řadí
se mezi osvícence již tím, že na příklad na schůzi
dovede volnomyšlenkářskému řečníkovi tleskati
nohama rukama, a trne nadšením a podivem; pro
žíváme dobu mělkého myšlení, které hlavně vli
vem pokrokářským o náboženství nepřipouští ani
nestranného slovíčka.

Jest tedy slovo Kramářovo osvobozujícím či
nem pro všechny, kteří, život lidský s vyšších dle

kopávajícím všechny základy náboženské. Řádění
volných myšlenkářů nikdy by nebylo mělo tolik
živné půdy, kdyby jim nebyli pokrokáři vyšlapá
vali cesty. Vhodně tedy Kramář přibil všechny ty
lidičky, kteří, šlřice volnomyšlenkářskou pustou
nevěru a hrubý materialismus, mají ještě odvahu
říkati, že bojují proti klerikalismu, totiž proti zne
užívání náboženství. Neboť, kdo tímto způsobem
si počínají, jsou buď podvodnými hráči, nebo sve
denými nevědomci, kteří plnými doušky hltají lež
o pokroku, protože jim líchotí ... Kéž by tedy
Kramáře následovali i vážní lidé jiní a kéž by v
zájmu zdravého života kulturního vrhali jasné pa
prsky v barbarské zmatení jazyků, v němž klika
spekulantů pořídila si onu národní břitvu a ne
poctivs svůj obchod!

*
“ *“

Macharův souboj. Předem zjišťujeme, že jsme
s hlediska křesťanského zásadně proti soubojům.
Prohlašují-li však nepřátelé našeho náboženství,
že souboj potírán jest pokrokovou kulturou, pak
to jednoduše není pravda. Kdyby protisoubojové
hnutí bylo vlastnictvím pouze kultury na křesťan
ství nezávislé, pak by nebylo již žádného vzdě
lance, jenž by na souboj vyzýval a vyzvání přijí
mal, pak by nebylo soubojů zejména ve Francii,
která jest našim pokrokářům vzorem protinábo
ženského státu a střediskem, z něhož do celého
světa vyzařuje pravá vzdělanost. Protisoubojové
hnutí jest výhradně majetkem kultury křesťanské.
Když tedy Machar odmítl souboj, mohl tak učiniti
z toho stupně rozumového křesťanského pokroku,

jehož se dovolávali mužové, od kterých v Rakou
sku organisovaný bej soubojům byl vypovězen.
A kdyby Machar tvrdil, že souboj odmítl, veden
jsa pouze svým životním názorem, pak by v tom
byta již politika, jež má pomáhati v nouzi Machar
jest člověk a literát, který se rve, rozdává rány,
útoky odráží a, přiznávaje se k determinismu a
darwinskému boji o Život, není oprávněn závazky
vzájemného boje vymýtiti z pole hmotného a ob
mczovati se jen na pohodlné bojiště literární. Dle

zásad determinismu a darwinského boje o život na
útočný meč Žďárského může odpovídati jen obran
ný meč Macharův. A nepřijal-li tedy Machar sou
boje, protože mu tolio nedovolují vlastní zásady,
pak řest t) itedůslednost, kterou kdosi již nazval
tchořovinou.

Ostacně páni z redakce »Národních Listů< hrdi
nu svého dobře znají, a účel jejich vyzvání nebyl
zajisté nic jiného, než nahnati mu strachu a pak
třesoucího se ukázati ctěnému publiku.

Machar karikoval mladočeské politiky a tu
ším mezi nimi i dra. Vašatého, jenž, maje se zod
povídati za nadávky Riegrovi. zmizel na několik
dní hluboko ve svých pokojích. A ejhle, historie se
opakuje na autoru Božích Bojovníku. Kolo dějin
se točí, tu vynese na povrch rytíře s lesknoucím
se brněním a zítra zase ukazuje, že rytířské br
nění jeho jest vlastně z kočičího zlata.

A tak nezbývá Macharovi nic jiného, než ve
svém kalendáři vedle nekonečné řady nadávek za

zamenati také den svého souboje, v němž se neil.

kealistická společnost datuje svoji historii od
rukopisného boje. nelze však očekávati, že ve
svém dějepisu bude uváděti den, v němž její ge
nialní člověk se svého hlediska osvědčil se jako
geniální zbabělec.

Francouzské dělnictvo již vidí jasně. Jinde,
kde židé tajnými a klikatými cestami dělníky te
prve do sítě zatahují, prohlédají dělníci jen málo
kteří. Síť dovedou prohlašovati placení demago
gové zo ochrannou plachtu proti vnějším útokům.
Tam však, kde dělnictvo ve smyčce přímo se již
Skrtí, kde zpupný kapitalismus musil zcela s bar
vou veu, dělnictvo vidí již jasně. Poznalo se ve
Francii, jaký šŠvindi tropili ti, kteří slibovali dělní
kům miliardu ze skonfiskovaného církevního jmě
ní. Nyní dělnictvo vidí zřetelně jako na talířku,
kdo vlastně vládne opravdu kapitalismem a kdo
jest výhradně vinen zdržováním sociálních re
forem.

Po zprávách o smutném osudu vybájené mil
liardy, po seznání zlodějských praktik likvidují
cích Duezů seznáno, jak jeden z hlavních vůdců
soc. dem. dělnictva Jaurés, majitel dělnického li-.
stu »Humanité«, byl mastně podplacen židem Roth-.
schildem, největším kapitalistou.

Hněv se vzmáhal, když poznáváno světle, jak;
sami >lidoví« poslanci jsou židovským kapitalistům«
zaprodáni, aby si mohli nahraditi obrovské výlo-.
hy, spojené s podplácením při volbách. Stále zřejj
měji vysvítalo, jak ministři bojí se jednoho židov-
ského milionáře více než 40.000 dělníků. Nejne-
spravedlivější korrupci v ministerstvu udržoval
židovské zlato.

Proto i dělníci, kteří vlivem požidovštěléhe,
tisku nemají ke katolicismu lásky, stále více se:
odvraceli od těch, kteří za peníze vytrvale slow
žili jako židovští náhončí. Ke všemu ještě zalehiy
z Portugalska do Francie zoufalé výkřiky těh.
jichž svoboda jest od zednářů s největší zpupností
šlapána. Ve Francii dělníci, kterým nebylo dowo
leno ani oslavovati první máj, vidí na vlastuli oči,
kdo v těto republice jest hlavním faktorem a mej
pevnější oporou zednářstva. Jestliže tedy dříve (na
př. za stávky pošt. a telegr. zříz.)se ozývaty proti:
zednářům a židům hlasy ojedinělé, ozývají se ny
ní dělnické meetingy (veřejné schůze) protesty
hromadnými. ©

V minulých dnech přineslo »Ruskoje Zhamja<
tyto řádky: . |

»Serisační zvěsti docházejí nás z Franeie. Děl
nici, kteří, ač posud dali se voditi židozednáři za
nos, prohlédli a véřejně vyvstali proti svým svůd
cům. Na ohromně navštíveném meetingu prohlásil
dělník Jeanvion, že »zednáři snaží se vniknoutl
mezi dělnictvo pomocí svých agentů, steďujíce je
diný cíl, upevnění židovského kapitám ve Fran-.
cii a všude jinde. Den ode dne více se o tom Bře
svědčujeme, že zednářstvo je pouhou filiálkou sy
nagog. Zednáři nám namlouvají, že antisemitismus
je kulturního národa nehodným a snaží se 2 nás u
činiti filosemity, abychom byli oporou židovským
bankéřům a továrníkům. Sliboval nám hory doty,
porazíme-li Antidreyfusiány; pomohli jsme tedy
zrádci Francie k vítězství a — nedostali isme zase
nict< Řeč Jeanvionova provázena byla bouřlivým
voláním: »Pryč se zednáři! Pryč se židy!< V této,
chvíli bylo jasno, že francouzské dělnictvo pro
zřelo a poznalo své nepřátely. >Dvanáct let jsme
spali'« volal jiný řečník. Redaktor židovského listu
»La Ouerre Socialer Marel pokoušel se obhájiti



rou písmičko hudeš“ Nás už frásemi neopiješ.« Při
hlasování, přejei si dělnictvo míti sebou
zednáře, hlasovalo pro pouze 40, proti 2169 pří
tomných. »Nechoeme mít mezi sebau otroky ži

ky zz:krátovskélc paláce židům! Vzpomeňme, jak
v dlotiěJosefinské začaly nositi po konfiskaci, pro
váišnévkláštěřích,bohatéžidovkyty cenné0z
aby, :které dříve krášlilyposvátné sochy. Stkvo

po směle Živené zášti prati katolicismu dostavuje
se veliký odpor :preti těm, kteří proticáňkevní boj
řídili. Do zednářské lodi teče rychle několika ot
vory, loď ae ikymácí. Jen aby vznětliví Francouzi
si pocžnat rozumně! Nejlápe se napravmjí dlařády
klidným. epravedlivým, rozvážným vývojem. Mstí
ti se a tnestati hromadně vinníky s nevinnými, toť
taktika nekřesťanskáa vyvolává přiraseně proti
tlak, případně i nemilou odvetu. Místo křiku raději
dalekosáhlou osvobamující 'hospotfářskou práci! Af :
jest vláda důrazně požádánao potřebná opatření,
aby jeden milionář neměl v politice a sociálních '
poměrech větší slovo, než 40.080 lidí! Ať jsou ú
platkáři, kupci veřejného miírišnídůkladně ttnostásíř!
Nechť konečně přestane býti vláda francouzská
loutkou v rukou zákulisrích milionářů, kteří pro
vozitjí v tichosti daleko větší vliv na veřejné udá
losti, než cetý ministerský 'kdbinet i s Wlučidtmi,
nespokosjenýmidavy dohromady!

Odejmou-li se peněžní štechtě zcela nespra
vedlivé privikáje, pak tato mébude moci waříkati.
na útisk, ať již její člemové náležejí k semítům či
arijcům.Trvalé osvobození z otroctví dálo se vol
ným ale jistým vývojem. A takovou cestou lze
též zloriti tyranii i peněžní, která beze vší namá
havé práce jen pomocí imtrik polilcuje všedko.

Kdo ovládá a hubí Fraacii? (Proč volnamy
šlenkářské listy jsou tolik ompatrnickév době, kdy
právě na Frangoi máme se prakticky poučovatí

: jaké požebnání přináší zednářství? Dle >Libre Pa
role< v nynějším francouzském ministerstvu žnůní ,
12 zednářa, takže jen 4 ministři jsou mimo temto :

„cech. Ministrem financi jest žiá Klatz. Většina mi- .

nistrů vzpírá se proti novému volebnímu řádu, ,
„kterým se má dokuinentovati a upladniti spravedik- ©
vyěji vůle lidu. Zde máte v pimém osvětlení židov- 1
„sko-zednářskom lidovost, jeňž heslem jest: »De-:
„mokratickýnu buďime potud, pokud se dá z demo- :
skratického hnutí pre kapitalisty kšeftovat. Demo- |
skratičnost potad, pokud se ji dá užiti ke štvaní|
proti >kleriKalitmu« a k zaslepování Jidu! Demo
kratičnost potůd, pokud jest obratným nástrojem
k.zvýšení moci kapitalismu! Kapitalismus jest nej
chytřejším vládnoucím prostředkem, pretože může
ptacovati skrytě, za kulisami. Vysítá své placené
stvůry, které k vůli vlastnímu chlebu neprozradí,
odkud čerpají nejpraktičtější posilu ku evým vý
padům.“Za takové intriky jest kapitalistícká šlechta
veřejně nezodpovědna, protože pracuje tajně. Ka
pitalásta, který spáchal několika darovanými ti
síci aejhorší vřavy, ano i krveprolití, k soudu ve
Francii vplán není; ochotmě však se dostaví jeho
placení náhončí,dají se třeba i zavříti, aby nepři
šli o další podpory. A kapítalista na venek může
dál mastkýrovat tvář nejoddanější. Jestliže řeči

:sociálních demokratů proti kapitalismu jsou z čá
„sti pravdivy, pak tito mají všude hlásati, že vláda
vkapitalismu,která dovede šmahem kupovati í zvo
Vené zástupae lidu, nejzhoubněji se osvědčuje ve
sFrancii 12 zetlnářů v ministerstvu! Ti že pak mo
hou pracovadi pro lid? Události posledních let nej
umarkantněi dosvědčily, že francouzská situace
jest přílis temsná, než aby se mohl dostati do mí
násterstva poctivý a nebojácný odpůrce židovsko
zejlnářských čadhrů. Dle poměrů dopadá výsled
nice, jíž jest zednářský, protilidový kabinet mini
stenský. Lid si na sebe pletl bíč sám, že považoval
důvěřivé následování placených demagogů za —
upevační své svobody.

Jak shání osvícená republika pemíze. V Por
tugalsku slibovali zeslnáři lidu tolik, že prosté da
vy čekaly od nových vládců hotové kouzelnictví.
A zatím zednářská samozvaná vláda místo pro
nikavých, obrodných sociálních reforem pomáhá
si z nesnází finančních takovým prosaickým, tak
všedním a alzkým způsobem, že tak dovedou shá
měti peníze i obyčejní pařížští apačové taky. Místo
kdedání vydatnějších hospodářských zdrojů, mí
ste poučení, jak by si lid více a pohodlněji vydělal,
místo vyššího zdanění židovských kapitalistů
chge jednoduše vláda násilně zabrati majetek, kte
rý jí nenáleží a tak napravovati zbědované finan
ční poměry země na účet cizí.

již se vláda zednářská dopustila velice znač
ných lupů na majetku církevním, ale to všecko jl
nestačí. Zabrala také docela cenné sbírky kato
lickým uřčencům.A nyní? Portugalská policie v
Lissabonu »přejímá« poklady a drahocenné věci,
které jsou uloženy v arcibiskupské kathedrále.
Cenu jejich páčí znalcí daleko přes 17 milionů K.
Nejskvostnějším předmětem v kathedrále jest ve- |
liká monstrance, která byla zhotovena mistrným,
zlatotepcem v 16. století. Velikým stkvostem jes ,
též kříž, darovaný od Filipa II Ostatní kostelů '
náčiní a nářadí pochází ze století 17., rovněž tak
většina starobylých, bohatě stříbrem a zlatem le
movaných rouch.

Co se stane se skonfiskovanými předměty?
Bude jich snad užito lépe než dosud? Vzpomeňme
si, jak francouzští Jakobíni po popravě nešťastné

ně néjvíce dostanou. Ovšem, že portugalské 'kněž=
stvo proti takové chvilkové »finanční reformě«
hlasitě protestuje. Podivnou úctu jeví patentní o
:svígenciik nedotknutelnosti starobylých kulturních
památěk. -Stkvesty, které dříve sloužily kultu ve
řéjnému,jež byly pro všechno obecenstvo, rozdělí
se mezibohaté jednotlivce „pole tobe, 'kdo víc
podá.

———

Politický přehled.
'Rroticdohodě v Čechách. Na německé straně

stoupla nálada ddohodě nejřátelská. Dle »Informa
tion< rozličné ochranné organisace Němců z Čech,
ijejich národní rada, výbor :měst atd., vynaložily
svůj velký místní vliv na to, aby ve volebních 0
kresích hnaly vodu na radikální mlýny, čímž se
Stalo, že umírněným živlům v uzavřeném území,
vadinichž „zdarvyrovnacího díla závisí, byla pů
da přímo zákeřným způsobem podkopána. — Něm
ci již v pouhém příchodu knížete Thuna, jakož i v
Ipovolání ibar. (Gaatsche -v (čálo vlády spatřují po
ssunutí vyrovnací základny ve svůj neprospěch a
ukazují na změnu ve vládě, která se zaťím usku
tečnila, a pojednou shledávají, že nemají záruky, že
jm budou <ojiětvrácena -národnostní zabezpečení,
v ijejichž držení za bar. Bienertha byli. Toto do
znání ukazuje, 'ják těžce se dotýká zájmů Němců z
Čech pád bar. Bienertha a jak usilují o to, aby za
chován 'byl dosavadní vládní systém.

Zpariamentarisování ministerstva dle »Gazet
ty Wileczormp« po :přání „Českého 'klubu a velké
části 'Polského klubu uskuteční se ještě během
září. Parlamentně budou obsazena ministerstva že
Jezník, obchodu, vářejných prací a ministerstvo
vnitra. Do kabinetu má býti také povolán jihoslo
vanský politik. © «néjvlivnějších ministerstvech
spravedlnosti, vyučování a financí ani 6enemluví,
ta zůstanou asi nadále v -dosavadních rukou, aby
se Němci nehněvali.

Na uťlšení »vzdorných« poslanců zabývá se
vtáda velmi vážně -paušalováním poslaneckých
diet. Jedná se o stanovení částky, která má býti
nyní určena pro každého poslance jako pevný roč
ní plat. Někteří činitelé jsou pro to, aby poslancům
vyměřen byl roční plat 4800 K, jiní považují za
přiměřenější plat 6000 K ročně. Tímto způsobem
nakloní prý si vláda značně německé křesť. sociá
ly, soc. demokraty a také německo-národní svaz —
a pak snad to půjde ve sněmovně veseleji.

Volební oprava v Uhrách. V uherské posla
necké sněmovně, kde se právě jedná o branných
předlohách, pro úpornou obstrukci proti těmto
předlohám nemohou s místa. Sněmu zasílají se hro
madné petíce proti branným předlohám a pro za
vedení všeobecného rovného a tajného volebního
práva. Aby tedy vláda uherská aspoň částečně
vyhověla obstrukčním přáním, a zároveň obstrukci
seslabila, zaslal ministerský předseda hr.. Khuen
Hederváry všem vysokým školám, sociálním, ho
spodářským a kulturním ústavům a korporacím v
zemi žádost, v níž prohlašuje především, že zále
ŽÍ mu na tom, aby vyžádal si o reformě volebního
práva zevrubně promyšlená dobrozdání, aby z
ních poznal názory činitelů uherského veřejného
Života v této důležité reformě.

Bar. Schůčnaich na odchodu? Již delší dobu
mluví se o odstoupení říšského ministra války bar.
Schěnaicha; prý jest churav, vlastním však dů
vodem odstoupení jsou příčiny politické. Prý na
držuje maďarským choutkám v armádě a z tépří
činy také octl se v rozporu s názory následníka
trůnu a v tom právě jest hledati hlavní příčinu jeho
odstoupení. Maďarské listy samozřejmě také pro
ti odstoupení bar. Schěnaicha protestují a na od
vetu hrozí povalením ministerstva v Uhrách.

Rusko. Postavení ruského předsedy minister
stva Stolypina považuje se nyní za neobyčejně u
pevněno, zvlášť ze zprávy, že v září bude pový
šen do stavu hraběcího. — Domovní prohlídky a
zatýkání, které byly v minulých dnech v Petro
hradě předsevzaty ve velkém, jsou v souvislosti
s rostoucím hnutím revolučním. Bezpečnostní o
patření vztahují se zvláště na kruhy továrních děl
níků a studentů.

Albánci vracejí se do svých domovů po dlou
hém vyjednávání a přátelské domluvě černohor
ských úřadů v Podgorici, které se snažily přesvěd
čiti Malisory, že mohou důvěřovati ve splnění sli
bů Turecka. I Černé Hoře dostane se od Turecka
velmi cenných ústupků, zvláště úpravou řeky Bo
jany, čímž získá Černá Hora na 8000 hektarů orné
půdy. Tnrečtí inženýři aspoň už Bojanu prohlíželi.
Zpráva o návratu Albánců vyvolala na Černé Ho
ře veliké uspokojení, ježto jinak chudé obyvatel
stvo černohorské pohostinsky vydržovalo všecky
uprchlíky albánské. Mohamedánští Albánci chtějí

však nyní tytéž ústupky, které získali katoličtí
hrdinové malisorští.

Zmatky v Portugalsku. Agitace proti dosavad
nímu vedení republikánskému neutuchá. Z obce
Belanovo vypovězeno na př. 50 občanů republice
prý nebezpečných a do Valencie vyslán vládou
oddíl vojska, aby zamezil rejdy ozbrojených čet
portugalských monarchistů; v Braganze a Vias
mě zatčeni městští funkcionáři prý pro velezrádu.

Tahání o Maroko. Německo nežádá prý pře
dern část Maroka nebo jinou náhradu za upuštění
od Maroka, nýbrž aby Francie plnila algeciras
skou úmluvu a Maroka šetřila jako neodvislého
státního celku aneb aby se předem dohodla s Ně
meckem o nějakém jiném způsobu. Francie také
přiznala, že buď musí se v Maroku vážně obme
zit nebo Německo za jeho povolnost odškodnit.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Nový Hradec králové, (Jubileum lidumilného spolku
křesťanského.) Tiše, skrcmně, ale zato vytrvale, s pra
vou křesťanskou obětavosti a láskou pracuje v Novém
Hradci Králové konierence sv. Antonína Poustevníka
»Spolku sv. Vincence z Pauly«. Jestliže život spolkový
sám o sobé, ze zcela všeobecných hledisek uvažovaný,
jest takový, že jak pro ideální jakož i věcné účely ni
kdo nemá se ho vzdalovati, spočívá zvláště spolek sv.
Vinceuce z Pauly na základě, který jej mezi všemi sna
ženími spolkovými na nejvyšší stupeň staví. Spočíváť
na základě slitovné kfesťanské lásky, která jest svaz
kem dokonalosti. »Pravá, Otci lásky příjemná služba
Boží jest, sirotky a chudé v jejich zármutku navště
vovati.. Právě v minulém měsíci slavila konference sv.
Antonína Poustevníka v Novém Hradci Králové 25tileté
trvání. Na penězích neb poukázkách na potraviny da
rovala chudým každého roku na 150 až 200 K. — Die
výroční zprávy 1910 byli následující P. T. páni i dá
my členy »řispívajícími. Darovali: J. E. nejdůst. pan bi
skup dr. Josef Doubrava 20 K, Ústřední rada 10 K;
5 K darovali: vsdp. František Kerner, kanovník a kan
cléř v Hradci Král., vdp. Antonín Holub, em. farář v
Novém Hradci Král., vp. Antonín Audrlický, kaplan v
Sadské; 4 K: p. Josef Strachota, lesmistr, p. Frant. Ska
lický, vrchní pošt. ojiciái v. v., vdp. Ferdinand Audrli
cký, faráf v Bílém Újezdě; 3 K: pí. Marie Součková,
choť obecního lékaře, sl. Marie Blažinová, p. Josef
Kunz, pošt. úředník v. v.; 2 K 40 h: p. Frant. Kalaš,
rolník: 2.20 K p.í M. Dušková; 2 K: p. F. Mužík, p. J. Irá
sek, imnsp.dr. v. v., p. J. Audrlický, p. J. Michal, ctihod
né Školské sestry, vn. Štěpán Bobek, pí. Josefa Mit
valdská, pí. Anna Tichí, p. Emanuel Petráň, p. Josef
Pokorný, p. Alois Jelínek, p. Václav Jandík, starosta v
Novém Hradci Králové, p. Frant. Souček, starosta v
Roudničce, p. Josef Grund, p. Stanislav Červený, pí.
Gabriela Hermanová, p. Josef Pilnáček, pí. Josefa Net
tlová, p. Josef Komárek, p. Václav Špalek, pp. Josef
Fraenkl a syn, p. Karel Hubáček, ct. obec Roudnička,

trof, dvorní továrník, p. Karel Morávek, p. Antonín
Horáček, lesní správce ve Vysoké, pí. Marie Endrey
ová, p. Frant. Mindl, říd. učitel v. v., pí. Marie Dvořá
čková; 1 K 20 h: p. Alois Štrumhaus, pí. Kateřina Pi
tašová; 1 K 10h: p. Joseí Mráček; 1 K: p. Bedřich Pro
kop. p. J. Audrlický, hajný, pí. B. Vejvodová, sl. E. Vej
vodová, p. Jindř. Vacek, p. Václ. Benda, p. H. Malec,
pí. Anna Dušková, p. Frant. Kulhánek, p. Václav Kout
ník, p. Antonín Jiroutek, p. Václav Nohejl; méně než 1
K: p. František Šimon. —. Minulý rok tedy zase podal
potěšlivý důkaz, že konierence sv. Antonína v Novém
Hradci Král. vždy ještě jest tak šťastna, že v potěšitelné
míře svou krásnáu úlohu, lidskou bídu mírniti, plniti mů
že. — Máme-li tedy dobře odůvodněnou příčinu těšiti
se zdaru naší konference, jest též povinnost vděčnosti,
vzpomenouti zásluh těcl:. kteří před 25 lety konferenci
tuto v Novém Hradci králové organisovali. Zakladateli
konference jsou P. T. pp.: Antonín Vitvar, kons. rada,
bisk. notář, děkan v Novém Hradci Král., Štěpán Fi
scher, rada z. s. v Hradci Králové, kons. rada prof. dr.
Vincenc Ruth, nyní v. v. v Žabovřeskách u Brna, Frt.
Grund, býv. říd. učitel zdejší. Tito zakladatelé s neú
mornou činností pracovali, aby nalezli cesty, konferen
ci poslliti a Ji vždy větší životní činnost propůjčiti. Kéž
se nynějšímu představenstvu, v jehož čele jest vldp.
kons. rada Antonín Vitvar, zasloužitý činný člen p.
František Želízko a dp. Antonín Doležal, kooperator,
podaří pro krásné cíle konference vždy obsáhlejší účast
získati, aby tůž zůstala pramenem požehnání, aby mo
hla chudým a sirotkům pomoc poskytnouti a slzy bídy
v slzy radosti proměnil: Členové představenstva ať
mnoháléta ještěžijí „bb

Černilov. (Výlet.) Dne 6. t. m. v neděli odpoledne
uspořádán byl Katolickou jednotou velmi krásní výlet,
kterého dlouho bude vzpomínáno.. Hned po odpoledních
službách Božích seřadil se před místností spolkovou
mohutný průvod mužů, žen, jinochů a dívek v maleb
ných národních krojích a za zvuků kapely černilovské
vesele se ubíral do zahrady obětavého našince pana
Hynka v Dolno-Čermilově, kdež byl nám (připraven
pobyt velmi příjemný. V nenucené a ušlechtilé zábavě
rychle uplynulo odpoledne. Hudba koncertní střídala se
s různými zábavnými atrakcemi: tombolou, solovými
výstupy; bujará mládež holdovala pilně tanci, naši bo
dří Orlové provedli s velikým zdarem několik cvíčení



a zasloužily si pochvaly všeobecné; »dva pečliví stráž
ci veřejného pořádku: ve svých uniformách pilně dba
li svá úřední rovinosti a ihned každého, kdo jen po
někud podezřelým se býti zdál, odváděli na rychtu před
soudce k zcdpovědnosti; zkrátka velmi příjemně jsme
se pobavili nejen my, ale i ti, kteří, ač z tábora jiného,
přecz mezi nás zavítali. Poznali, že není to tak hrozné
chvilku pobyti mezi těmi nenáviděnými »klerikály« a že
by to přece jen bylo lepší a jistě ku prospěchu všech,
kdybychom tak všichni jako křesťané žili v lásce a

positivnímu cíli nikdy nevedou. Zvláštního lesku bylo
dodáno celé slavnosti tělo přítomností mezi námi ob
líbeného vůdce katol. lidu v diecési naši vsdp. kanovní
ka dra. Fr. Šulce, slovulného pana vrchního stavitel
ského rady z ininisterstva Karla Doudy a vldp. vikáře
Seidla. Neradi loučili jsme se večer s útulnou zahra
dou pana Hynka a opět v průvodu s lampiony a za
střelby z pušek několika nám milých hostů nastoupena
cesta zpáteční ke spolkové místnosti v Černilově, kde
hymnou národní celá krásná slavnost skončena. Díky
srdečné buďtež panu Hynkovi za laskavost a oběta
vost jeho, jakož i všem, keři o uspořádání tohoto výletu
zásluhu mají!

Spojené organisace »Všeodbor. Sdružení křesť. děl
nictva< v Podkrkonoší pořádají v neděli dne 27. srpna
1911 na louce pana Boh. Konejta v Libštátě tábor lidu,
spojený s koncertem a prvním veřejným cvičením katol.
tělocvič. odborů »Orlů« Pořad: Ve 2 hod. seřadění u ka
tol. domu, průvod na louku pana Boh. Konejla. Zahájení
táboru: »Postavení katolíků v přítomné době«. Referent
vsdp. Th.Dr. Frant. Šulc z Hradce Králové. »Požadav
ky dělnictva křesť. sociálního«. Ref. p. Fr. Matoušek z
Hronova. Ukončení táboru. Proslov. — Cvičení: Nástup
ku cvičení: a) členstva prostná, b) členek s praporky,
c) cvičení členstva na nářadí s jedním střídáním, d)
skupiny. Koncertuje hudba pana Frant. Picka z Nové
Pak+. Vstupné na místo slavnosti 30 hal. za osobu. Za
nepříznivého počasí koná se celá slavnost ve spolkovém
domě v Libštátě. -—Bratří a sestry! Dostavte se na tu
to manifestaci v počtu co největším! Zdař Bůh!

Organisace a spolky České strany křesť. soclální
XI. kraje. do něhož náležejí okresy: Náchod. Nové
Město n. Met.. Opočno, Česká Skalice, Jaroměř, Úpice,
Police nad Met. aDvůr Králové n. L., pořádají v ne
děli dne 20. srpna 1911 krajský sjezd v Novém Městě
nad Metují. Pořad: Dopoledne: 1. Vítání účastníků. 2. O
půl 9. hod. hudba na náměstí. 3. O 9. hod. sraz účast
niků u hřbitova a průvod městem ku děkanskému ko
stelu. 4. O půl 10. hodině slavnostní kázání vidp. dra.
Fr. Šulce a mše svatá. Po službách Božích rozchod. —
Odpoledne: 1. O půl 1 hod. porada důvěrníků a dele
gátů městských i| venkovských v hostinci pana Ant.
Hájka na náměstí. 2. O půl 2. hod. hudba na náměstí.
3. O 2. hodině sraz účastníků u hřbitova a průvod s
hudbou městem do děkanské zahrady, kde bude kon
cert městské hudby, říz. kap. p. J. Boše. Vstupné do
koncertu u pokladny 40 h. v předprodeji 30 h. Mezi
koncertem zahájení sjezdu: 1. »O politické situaci« pro
mluví p řísský poslanec J. Šamalík z Moravy. 2. »O
hospodářských otázkách rolnictva, dělnictva a Živnost
nictví. p. dr. Horský, farář v Šárce. 3. »O organisaci
mládeže: p. Fr. Šupka, red. z Hradce Králové, 4. »O or
ganisaci a vzdělání žen« sl. Lid. Kosařová z Dobrušky.
— O vstupenky nechť se každý přihlásí u důvěrníků a
pořadatelů. Vstupenky do koncertu jsou zároveň legiti
mací ku sjezdu. — Zábavné atrakce: Buffet. Cukrárna.
Kavárna. Divadlo. Zvěřinec. Fotograf. Tombola. Ohňo
stroj. — Předprodej vstupenek z ochoty převzali pp. A.
Tomek, zlatník, J. Moravec ml.. obchodník, J. Chru
dimský, obchodník v Novém Městě n. Met. V den sjezdu
prodávati se budou ve sjezdové kanceláři u p. Antonína
Hájka (hostinec na náměstí), kdež i sjezdové záležitost
se budou vyřizovati. Večer o půl 9. hodině věneček v
hostinci p. Králíčka v Novém Městě n. Met. Vstupné:
Pán 80 hal., dáma 60 hal. — Bratři! Agitujte pro účast
největší? Ať dokážeme, že myšlenka naše mohutní i
přes všecky zloby! Dívky a jinoši, přijďte v národních
krojích! S bratrským pozdravem: Sjezdový výbor.
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Zprávy
místní a z kraje.

Duchovní cvičení kněží konáno za účastenství J. E.
nejdp. biskupa dra. Josefa Doubravy, nejd. kapitoly a za
fizení vidp. P Fr. Žáka S. J. v seminářském kostele
od 7 do 11. 1. m. Účastníků bylo 114. Pozvanými zpo
vědníky byli vldpp. P. A. Košťál a P. Václav Mizera.
Vřeli slova Jeho Excellence a hluboce procítěné pro
mluvy vldp. kazatele P. Žáka působily mocným dojmem.
Zaplať Bůh!

Městská rada v Hradci Králové učinila dne 7. srp
na 1911 tato usnesení: Policejnímu úřadu bylo ulože
no, aby ve veřejnou známost uvedl, že c. k. mistodrži
telství uděluje městu povolení k odbývání náhradních
výročních trhů dobytčích pro ten případ, kdyby vý
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roční trh dobytčí připadl na sobotu, neděli neb svátek.
— Vžzato bylo na vědomí, že panu Jarosl. Urbanovi,
majiteli (Grandhotelu. byla udělena na rok 1911 licence
ku pořádání kinematografických představení v Grand
hotelu. —- Ježto c. k. okresní finanční řiditelství vyho
vělo stížnosti do poplatku 385 K, vyměřeného z kupní
smlouvy, týkající se pozemku, odkoupeného k účelu
zřízení studny pro pitnou vodu v Plotištích, poukáže se
obnos ten ku příjmu. — Pl. Barboře Holzbachové udě
leao bylo povolení ku zřízení krámu v přízemní míst

nosti v domě č. pop. 66 v Rokytanského ulici, panu Janu
Vocelovi, majiteli hotelu »Černý kůň« povoleno bylo
zříditi ze dvou hostinských mistnosti jednu a Politické
mu družstvu tiskovému uděleno povolení ku zřízení
zení krámu ve vých. části budovy Adalbertina. — Udě
len.. byla jedna řádná chudinská podpora a jedna mimo
řádná na ošacení zdejšího příslušníka.

Portlunkule a kněžské jubileum. V seminářském ko
stele sv. Jana koná se každoročně slavnost »Portiun
kule pro členy III. řádu sv. Františka, Oblíbeným ka
zatelem poslední léta jest vždy bývalý spirituál zdej
sího semináře člen řádu Benediktinů Emauzských vldp.
P. Jan Ev. Zima. Okolnosti této využili jeho bývalí cho
vanci kněží svěcenci z roku 1886 a připojili svoji tichou
oslava Z5letého kněžství ke slavností Portiunkule. Z 37
tehdy vysvěcených kněží na živu zůstalo 31. K společ
né schůzi dostavilo se jich 20: 11 pro různé překážky
zůčastniti se nemohlo a zaslali vřelé pozdravné dopisy.
V předvečer Portiunkule vykonali jubilanti sv. zpověď
v oratoři semináře. O 6. hodině započala Portiunkule
kázáním vldp. P. Zimy. Thema tohoto kázání i druhého
dne bylo vzhledem k přítomným jubilujícín kněžím vo
leno velice případné: O důstojnosti stavu kněžského,
v uvážení, jaké služby prokazuje kněz věřícím svou
modlitbou, hlásáním. slova Božího, udílením sv. sváto
sii, přinášením oběti nejsvětější. — Druhého dne o 5.
hod. vykonal vldp. P. Zima se svými bývalými cho
vanci společnou ranní modlitbu, kterou vzhledem k ju
bileu upravil z obvyklých modliteb alumnů. Na to v ex
hortě na základě význačných rysů ze života věhlasného
svatého biskupa Rudigiera povzbuzoval k živé víře, dů
věře v Boha, statečnosti, laskavosti. Při tiché mši sv.

"u oltáře sv. Jana přistoupili jubilanti s věřícími k spo
lečnému sv. přijimání a ukončili mši svatou modlitbou
»Te Deum«, děkujíce Bohu za milosti uplynulého čtvrt
století. Tichá a dojemná byla tato oslava v kostelíku
seminárním; a jako dojala mnohého z kněží k slzám,
nezůstala bez dojmu ani na nekněze. Byli jsme s o
slavou jubilea, díky obětavosti vldp. P. Zimy, nadmíru
spokcjeni. A i po stránce přátelské schůze vzpomínati
budeme rádi na obnovené svazky bratrské lásky k
sobě, jež znova navázány a utuženy při přátelském
večírku v Adalbertinu dne 1. srpna a ráno dne 2. srpna.
Ke schůzi té poctil nás návštěvou milou náš vážený
bývalý spiritual — předchůdce v úřadě tom vldp. P.
Zimy -- vsdp. Msgre. M. Musil, kanovník a městský dě
kan. Schůz: zahájil p. dr. Domabyl uvítáním pana dě
kana i kollegů, kollega Hrubý povzbudil k vzájemné
lásce s vybídnutím k častějším nyní schůzím. Při spo
lečném obědě za přítomnosti vldp. P. Zimy pronesepy
přípitky Sv. Otci, panu biskupovi, jemuž poslán do
Chrasti holdovací telegram, a přípitek učiněn panu spi
rituálovi a všem ostatním představeným a professorům.
Vlastnoručním dopisem ze dne 2. srpna dostalo se od
Jeho Excellence pozdravu jubilantům: Důstojným a mi
lym jebilantům v Hradci Králové. Potěšen projevem sy
novské oddanosti, jehož se mi dostalo o 25. ročnici kněž
ství, Vámi slavené, vzdávám vřelý arcipastýřský dík
a prosím Pána Boha, aby Vás hojnou milostí zachoval,
a provázel k zlatému jubileu šťastného kněžství. Váš
oddaný Joseí, biskup. — Na šťastnou shledanou po pěti
etech!

Sjezd ablturlentů z roku 1866. Ve dnech 6. a
7. t n-. sjeli se v Hradci Králové na popud milého kol
legy, faráře V. Rameše, jenž důležité životní záznamy
o všech kolezich svědomitě vede, abiturienti hradecké
ho gymnasia z roku 1886, aby po čtvrt století se zase
spatřili, vzpomínky na krásná léta mládí a studil oži
vili a přátelsky se pobavili. Ze 67 abiturientů, kteří
před 25 lety plni ideálů opustili po maturitě gymnasium
hradecké, zemřelo celkem 14 a z 53 abiturientů na ži
vu pozůstalých sešlo se pouze 22 a sice P. T. pánové:
V. Base, farář ve Chvaleticích, Albert Bervid, mor. zem.
rada v Brně, AI. Černý, c. k. okr. školní inspektor v
Jičíně, dr. Alb. Guth, lékař v Hradci Král., P. Cassian
Hek. definitor a převor kláštera milosrdných bratří v
Brně, Ludv. Hora, farář v Dašicích, Jan Javůrek, vrch.
revident severozáp. dráhy v Nymburce, dr. Ar. Kalina,
advokát v Jaroměři, dr. Dobr. Krejčí, tajemník stat. kan
celáfře král. Českého, Josef Krapka, oficiál státní dráhy
v Praze, Josef Kovář, farář ve Vlčicích, Frant. Kutnar,
farář v Pilníkově, Aug. Novák, farář v Dobřenicích,
Josef Novotný, odbor. učitel v Kolíně, Karel Novotný,
říd. učitel v Dobřanech, Váci. Pechaň, vrch. pošt. správ
ce v Josefově, Josef Pelikán, vrch. pošt. officiál v

Praze, ©. Plichl, c. k. míst. rada v Žamberku, Vinc. Ra
meš, farář v Radimi, Frant. Spora, rada zem. soudu
v Olomouci, Fr. Šmatolán, úč. zádušní revident král. hl.
města v Praze a Em. Teplý, professor v Pardubicích.
Vedle těchtr dostavilo se ještě 11 kolegů, kteří gymnasi
um hradecké před oktávou opustili a sice: P. T. pp.:
E. Černý, mag. farmacie v Chlumci, J. Ferbas, okresní
zvěrolékař v Č. Skalici, V. Hruška, adv. úředník v
Hradci Králové, F. Chalupa, zvěrolékař v Kostelci, J.
Košťál, lékárník v Mi. Vožici, J. Klepl, odbor. učitel

rávek, inag. farm. v Kuklenách, J. Nos, učitel v Praž.

Předměstí, B. Vančura, ředitel kanceláře okr. výboru v
Nechanicích a V. Zámečník, hosp. správce ve Stěžerách.
Od posledního sjezdu v roce 1906 zemřeli kolegové:
Dolanský, Stejskal a Kraus. Milé to byly chvíle, které
jsme na sjezdu zažili, zvláště v neděli večer, kdy vzpo

mínáno na milé pány professory i kolegy v animované
zábavě do pozdních hodin. V pondělí sloužil kol. Kut
nar za assistence kolegů P. Heka a Kováře zádušní mši
svatou v kostele Mariánském za zesnulé pány professo
ry a kolegy. při níž dojemně zazpíváno: »Odpočinutí
věčné«. Po prohlídce gymnasia za přítomnosti seniora
sboru a zat, řiditele p. profesosra Fischera a p. prof.
Svobody. a po prohlídce města, dali se přítomní foto
grafovati; banketem, srdečnými přípitky a slibem, že se
za 5 let -- dá-li Bůh — abiturienti zase sejdou, sjezd
skončen.

Z obchoduího gremla. Ve schůzi výboru dne 8. t. m.
uctěna památka zemřelého p. J. Komárka a A. Faltina.
Vypracován a dán obchodní akademii návrh na reformu
pokracovacího obchodního školství. Podá se stížnost k
poště do pozdního dodávání zásilek a nedělního vybírá
ní schránek, jež iná byt častější. Podán referát o vol
bách do berních komissí. De příští schůze vypracuje se
referát o povinném sučení pro členy gremia. Uspofádá
se zájezd na výstavu v Heřm. Městci. Vzdán dík býv.
předsedovi panu Spalkovi za propůjčování místností.
Schůze nyni budou vždy v Záložně. Archiv nachází se
u místopředsedy. Starší časopisy darovány ústředně.
Táž poslala poděkování za dar obchodníků v obnose
307 K. Podána petice k ministerstvu železnic stran stej
né slevy dětem do 14 lei na drahách jako dosud do 10
let. Páni členové, mánící různé zkušenosti ve příčině
nekalé soutěže, sdčite je předsednictvu! Jedná se právě
o předlohu dotyčného zákona a máme dáti do Prahy
dobrozdání. lHejtmanství se vyzvalo, by bez zaplacení
inkorporační taxy nepovolovalo Živnosti. © Podniknuta
rozsáhlá akce k zamezení padomního obchodu a navázá
ny styky se společenstvem hostinských a spolkem ma
jitelů domů. Učiněno udání pro jedno neoprávněné ob

chodování.
Jmenování. Projessor státního gymnasia v Jindfich.

Hradci p. Jos. Kořínek jmenován byl řiditelem státního
gymnasia v Hradci Králové.

Osobní. Professoru stát. gymnasia v Hradci Králové

Pouť na Rožberk. V úterý dne 15. srpna na svátek
Nanebevzetí Panny Marie bude pouť u kapličky na Rož
berku. Kázání bude o půl 5. hodině odpolední. Prosí se
o hojnou účast věřících. —-Všem, kdož až dosud jakým
koliv způsobem přispěli na novou kapli rožberskou,
vzdávají se innohonásobné díky. Zaplať Pán Bůh!

Výlet pořádá v neděli dne 13. t. m. Jednota katol.
tovaryšů na Zvičinu. Při té příležitosti prohlédnou se
údolní přehrady labské u Bílé Třemešné. Odjezd z ná
draží královéhradeckého o půl 11. hod. dopoledne. Ná
vral v 8 hodin večer. Přihlášky přijímají se v Adalber
tinu (č. dveří 1.) a u p. J. Černého na Velkém náměstí
(č. 40.)

Pěvecké sdružení pražských učitelů na svém tourné
má na zřeteli Králové Hradec; a jak nám známo, před
staví se našemu P. T. obecenstvu jako nová vážná kor
porace umělecká, jaké naše král. Čechy dosud neměly.
Koncerty budou dva, a to dne 10. září t. r. v Klicpero
vě divadle. Od prvého koncertu (v lednu 1910) vystou
pilo sdružení pražských pěv. učitelů v Praze již deset
krát a na českém venkově uspořádalo 9 koncertů. Hu
dební aesthet univ. prof. Z. Nejedlý prohlásil v hudeb
ním listě »Smetana« první samostatný koncert sdruže
ni v Praze za epochální událost v dějinách sborového
zpěvu. Místopředseda Ústřední Jednoty zpěv. spolků
českoslovanských prof. dr. J. Theuerer ve Věstníku
pěveckém vytýká sdružení za úkol, povznášeti svým
příkladení úroveň sborového zpěvu naších zpěváckých
spolků v Praze i po venkově. Sdružení bylo mnohokrá
te také již poctěna ve svých zkouškách vzácnými ná
vštěvami vynikajících hudebních skladatelů a předních
kritiků, kteří se velmí pochvalně vyslovili o jeho umě
leckých snahách a obdivuhodném stupní výkonnosti.
Zpravidla vynesly tyto návštěvy Sdružení nové sbory,
ještě jako rukopisné novinky jemu věnované. Členstvo
prokázalo za celou dobu. co sdružení trvá, také vskut
ku ideální nadšení pro sborový zpěv, uloživši si za do

brovolnou povinnost negbmeškati ani jedné zkoušky
pěvecké, týdně dvakrát po 3 hodinách (mimořádně I
vícekrát) cvičíc se ještě doma.

K uctění památky zesnulého svého spoluzakladatele,
čestného člena a bývalého dlouholetého istarosty p.
Antonína Komárka věnovala Záložna v Hradci Králové
50 K Družstvu pro stavbu Sokolovny v Hradci Králové
a 50 K České zemské komisi pro ochranu slabomyslné
mládeže.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové, expositura
v Cnrudimi; zahájila činnost svoji již dnem 10. srpna
r. 1911.

Bankovní zprávy, vydávané Českou bankou, přiná
šejí ve svém srpnovém čísle následující články: »Skon
cování bankovní otázky«. »Katastrofální sucho a jeho
hospodářské následky«, »Vliv Egypta na mezinárodní
trh perčžní«. Úspory na státních drahách« atd. — Bez
platné pravidelné zasílání tohoto listu možno si zajistíti
přihláškou u České banky (Václavské nám. 22) a jejích
fillálek v Hradci Králové, v Liberci a na Smíchově.

Všeobecný slezd hostlsských českoslovanských ko
nal se dne 8. t. m. v Hradci Králové. Sjezd četnou ú
častí vyzněl ve velikou manifestaci. V Klicperově diva
dle jednomyslně schválena resoluce, v níž vysloveno
přání po smíru obou národností v Čechách: protesto



váno proti chystané obnově zákona o zemské dávce z
piva; nechť zemský sněm změní zákon o dávkách ná
pojecvých a hudebném; nechť říšská rada má na zřeteli,
že pivo nesnese vyššího zdanění. Přijat projev pro nut
nost průkazu způsobilosti; následovala resoluce, v níž
se žádá větší ochrana stavu hostinského od obecních
sariospráv. — Usnešeno, aby příští sjezd roku 1912 ko
nal se v Mladé Boleslavi.

Výlety polodenní a celodenní z Hradce Králové.
Takový název nese nová praktická knížka p. L. Dome
čky, která vyšla nákladem Bratří Peřinů v Hradci Král.
Dosud jsine tak podrobných a velice věcných informací
v příčině výletů z Hradce Králové neměli. Výhodné
spojení železniční umožňuje pohodlnou komunikaci na
všecky strany a knížka Domečkova jest velice dobrým
rádcem: pro výlety do nejbližšího okolí i do míst dosti
vzdálených. Pečlivě sebrané informace jistě přivítají s
povděkem jak obyvatelé hradečtí, tak i obecenstvo z
nejbližšího okolí.

Na Pouchov. V ucděli Jne 6. srpna konal se slavný
pohřeb zemřelého pana Komárka z Hradce Králové na
Pouchov. Všecko bylo vclice hezké, pohřbu křesťan
ského důstojné. Zvěčnělého doprovázela honorace hra
decká v čele se slavnou městskou radou a panem purk
mistrem drem. Ulrichem až k rodinné hrobce. A tu se
stalo něco na ['ouchově, co naplnilo celé pohřební shro
máždění velikou nevolí. Najednou při posvátných zpě
vích a modlitbách kněží s věřícími, právě, když mrtvolu
spouštěli do hrobu, začali z blízké hospody tlouci na
buben a hráti taneční kousky, čímž celý posvátný ú
kon byl rušen a kažen. Účastníci pohřbu hlasitě na
tuto protizákonitou nepřístojnost reptali: »Což nemají
zde na Pouchově již úcty ani k mrtvole a neslyší, že se
zvoní?- Je-li hostinec tak blízko kostela, že zvuky hud
by hostinské pronikají plnou silou až na hřbitov a do
kostela, měla by správa obce Pouchovské naříditi, aby
v čas bohoslužebných úkonů, zvláště při pohřbech, v
hostinské zahradě se nenrálo. — Jeden z účastníků.

Z Piletic u Hradce Kralové se nám piše, že dne 7.
srpna. když snesl se déšť nad okolím, udeřil blesk a
zabil synáčka vážené rodině pana Černého, statkáře v
Pileticích. Všecky pokusy nešťastného hocha (14 let
mu bylo) přivésti h životu byly marny. Bolest váže
ných rodičů jest veliká a všude dochází živého ohlasu.
Hoch opravňoval k nejlepsim nadějím. Manželům Čer
nn zůstává na živu již jen jediná dospívající dceru
ška. která při neštěstí zachráněna bez úrazu. Pohřeb
konal se za velikého účastenství do Pouchova.

Hořice. Několik zbožných ctitelek Matky Boží po
dalo úmysl upraviti sloup a sochu Panny Marie na ná
městí z sebralo h tomu cíli slušný obnos. Poněvadž ko
mise umělecká však prohlásila, že by ozlacení sochy a
natřerí sloupu, jak bylo projektováno, bylo sice nejla
cinější, ale naprosto neumělecké, ba křiklavé, ubrání
pak kamene do přirozené barvy bylo příliš pracné a
zmenšilo by rozměry původní, přijalo čtyřčlenné komi
té, jež se k tomu cíli utvořilo, návrh ředitele sochařské
školy za svůj. aby podána byla žádost k ministerstvu
veřejných prací o provedení sloupu a sochy s přísluš
ným uměleckým podstavcem ve škole sochařské. Poně
vadž však jen materiál by stál dle hrubého rozpočtu
na 3006 K, obrací se komité na všecky zbožné katolíky,
by každoročně opravy sochy mariánské, jež se do 10 let
stane nezbytnou, pamatovali a své milodary buď panu
Ant. Bičišťovi, knihaři, neb panu Jos. Durdíkovi, klo
boučníku věnovali. Poněvadž provedení bude trvati 5 až
6 let, je žadoucno, by potřebný obnos nejdéle do roka
se sešel. Doufáme, že, jak nejednou se stalo, Matka Bo
ží si vzbudí zámožnějšího dobrodince, který nemá po

vinností k rodině, neb jiných, velice nutných výdajů.
—OY

V nejbližší[|době
vyjde náš oblíbený kapesní kalendář

Křesťanský
organisátor
Kalendář zvláště letos jest sestaven z ve
lice praktických článků z péra nejlepších

našich organisátorů.
Vázán jest vkusně v celoplátně v cemě ob

vyklé 70 hal.
Objednávky přijímá

redakce čas. »Práce«, Joset Polák v Hradci
Králové v Adalbertinu neb Biskupská knih

tiskárna v Hradci Králové.

Uhelná Příbram na Chotěbořsku. Jaké kandidáty
měla strana agrární a jakého mají náboženského ducha
jeji předáci, vysvítá z tohoto příkladu: Po schůzi, kte
ou tady měl agrární kandidát poštmistr Hadinec, rozho
vořil se jeden vážný soused takto: »Věřím již, že do
strany agrární cpou se všichni protináboženští lidé. Tak
tento pan Hadinec tady byl, když šel pan farář zaopa
třovati. Když lidé poklekali, pan Hadinec prohodil: »To
jsou hloupí lidé, když se klaní před kouskem placičky.«
Kdyby tento pan Hadinec byl skutečně člověk vzdě
laný a snášelivý, pak by takto katoliky neurážel a ne
měl tolik smělosti vtírati se za poslance katolického l
du.« Tento výrok poštmistrův chce onen náš soused od
přísahati. Maji to agrárníci na našem okresu pěkného
vůdce! A pak se ještě zlobí, když jim vytýkáme proti
katolického ducha. Tak, kdo pak jest teď prohlédavější,
oni, nebo my katolíci, kteří se nechceme dáti takovými

vůdci vésti? Také bychom si již jednou přáli, aby a
grárníci na našem okresu již s tim ujišťováním pře

stali. Myslí-li to s náboženstvím upřímně, jsou napále
ni oni.

Do Činěvsl. V srpnovém čísle »Volné Myšlenky«
pochvaluje si dopisovatel, že na přednášku J. Cvejna
sešli sc přece pokrokoví intelligenti. Škoda, že prý ta
přednáška nebyla venku pod širým nebem! (To je

hostince (protože na poslouchání nějakých slátanin ne
mají času). Půda pro vystupování z církve je zde prý
pěkné připravena; jen prý má někdo začít! Páni volno
myšlenkáři prásí, až jsou z toho hromádky. Ženské o
přednášky nějakého odpadlíka vůbec nestoji, protože
jsou věřícími katoličkami; ani evangeličky nechtí se
Volnou Myšlenkou mazati, protože v Pána ještě věří,
kdežto Volná Myšlenka v brožurce na str. 13. výslovně
tvrdí, že »Nejde o žádný problematický boj s klerikali
smem, o žádné opouštění církví a hledání nového »lep
šího náboženství«, nýbrž jde o promyšlený, uvědomělý a
usoustivněný Zápas s náboženstvím vůbec«. A stanovy
Volné Myšlenky v čl. 8. podotýkají:» Členové se zavazují
žíti a zemříti mimo každou církev:. A na takovéhle ná
pady chcete lapati ženské? Kteří vás neznají, ti za vá
mi půjdou, ale opravdová česká dívka vám ukáže zá
da a jinosi vám zahrajou. Že z ostatních lidí konserva
tivních nikoho nedostanete, to víte už dávno. Po před
nášce, kterou kromě protestantů skoro žádný katolík
neposlouchal, říkalo se. že měl odpadlík mlčeti. Volná
Myšlenka sice povídá, že půda je k odpadu velmi pěkně
připravena. Jen má někdo začít! Ale jak ta přednáška
účinkovala, to dokazuje skutečnost, že se nikomu do
toho nechce. Řečník dostal za svých pár frásí do kap
sy, aby se najedl a napil. a pak odešel a nezanechal
tu nic, leda trochu páry a hromádku prachu, který vitr
na pole rozfouká. Povídáte: »Budeme-li se stále ohlí
žeti, aby jiný začal, nedospějeme ku pfedu.« Svatá
pravda. Na Toho, před Nímž vás zodpovědnost čeká,
mysliti nechcele, ale díváte se stále za sebe na výrob
ky své »práce« a proto se okolo nich točíte do kolečka
a »nedospějete ku předu«. Že se vám po ženských tak
stýská, není divu. Známe vás i původ, z něhož pochá
zíte. Že ta přednáška počala básní »Ve lví stopě«, to
se vám povedlo. Inu — lev je velká kočka a ta škrábe.
Rádi byste škrábali, píchali, štvali a pak ve rmutu lo
vili, protože klidu v sobě nemáte. Že se »Sokol« k to
mu propůjčil, aby písněmi přednášku nevěrce a odpad
líka uzavřel. to Sokolu ke cti neslouží. Vždyť přece So
kolové tolikrát hlásali, že jsou institucí všenárodní. Mají
snad sokolské jednoty býti filiálkami mezinárod. ne
věreckého sdružení? A jestliže jste chtěli svým zpě
vem dáti důraz na smýšlení národní, proti nápadům V.
M., protože je to bylina nevlastenecká, cizácká, tedy
to volnomyslenkářům řekněte, aby se vaším stejnokro
jem nechlubili. —rak.

Cholěbořsko. Z denních i krajinských listů je ve
řejnosti již znmo, jak hroznou katastrofou byla posti
žena obec Vepříkov. Dravý požár proměnil ji 31. červen
ce v trosky a ssutiny, ze kterých ozývá se zoufalý ná
řek a pláč. Škoda, chudým občanům způsobená, od
hadnuta na pul milionu korun a není ani z desetiny kryta
pojištěním. ©Chotěbořský pan c. k. okresní hejt
man poznal, že, nemají-li pohořelí propadnouti zoufal
ství, je potřeba záchrannou akci uvésti v plný proud.
Přesvědčiv se o rozsahu veškeré pohromy, odejel hned
2. srpna do Prahy k panu místodržiteli knížeti Thunovi
a svou přímluvou dosáhl, že pan c. k. místodržitel ihned
věnoval pohořelým 1000 K z vlastních prostředků a 2000
K ještě poslal. Pan okresní hejtman docílil též toho, že
záhy bylo odesláno 36 zákopníků do nešťastné obce a
postaveny tam veliké vojenské stany, aby ubožáci měli
aspoň kde přenocovat. Císař pán na žádost panem c.
k. okresním. hejtmanem vřele doporučenou, věnoval po
hořelým 5000 K. Všecko, co mohlo být se strany našeho
c. k. okresního hejtmanství ve prospěch ubohých vy
konáno, se stalo. Pan c. k. okresní hejtman doprovázen
c. k. okr. školním inspektorem, c. k. okresním lékařem,
okresním delegátem zemědělské rady přes den dojíždí
na místo neštěstí a uděluje potřebné rady a pokyny.
Rovněž okresní starosta náš a zemský poslanec pan
Adam chopil se prací záchranných, jak velela mu Čest
a hodnost jeho úřadu. Po tří prvé dny trval mezi ne
šťastníky a přispíval radou i skutky. Když škoda byla
náleži“ odhadnuta, svolal pan poslanec schůzi okresní
ho zastupitelstva a vřelými slovy ujímal se nešťastné
obce. K jeho návrhu věnováno Vepříkovu od okresu
prozatím 3000 K. Pan poslanec navrhl též. aby byly
rozeslány informační a prosebné listiny na vhodná mí
sta a osoby. Odeslány byly žádosti k c. k. ministerstvu
vnitra, k c. k. místodržitelství. O podporu požádány
všecky okresy v Čechách, ať české i smíšené. Přes
170 proseb bylo rozesláno různým hodnostářům a bo
háčům. | okresní zastupitelstvo s panem starostou a po
slancen Adamem v čele konalo svědomitě svou po
vinnost, co mohlo vykonati, vykonalo. Pan poslanec též
osobně intervenoval u pana místodržitele, vylíčil onu
spoustu a bídu. kterou zanechal po sobě požár, a byl
ubezpečen všestrannou pomocí.

Sjezd křesť. soc. textiiniků v Novém Městě n. Met.
pořádá se dne 20. srpna o 9. hod. dopoledne v místností
hostince pana Hájka na náměstí. Referenti: J. Katnar z
Hradce Král., V. Bíbus, tkadlec z Ústí n. Orl., F. Matou
šek, dílovedoucí z Hronova. Po referátech rozpravy
textilníků. Odpoledne o 1 hodině v témže hostinci po
rada domácich tkalců. — Dostavte se co nejčetněji! —
Ústřední představenstvo Všeodbor. Sdružení křesť. děl
nictva v Hradci Král.

Hlinecko. Vzácný příklad lidumilnosti osvědčil J. E.
ndr. biskup dr. Doubrava na svém letním pobytu ve

Vortové. Pann Frant. Brožkovi, lesnímu hajnému, naro
dil se synáček a Jeho Excellence sám dítko pokřtil a
neobtěžoval sobě 31. července přijeti ku sv. křtu do
vzdáleného farního kostela v Kameničkách. Za kmotra
přihlásil se sám ochotně host Jeho Bisk. Milosti pan
Bohuinil Hobzek, c. k. gymn. professor z Hradce Král.

Skuteč. Naše přetížená obec nyní se chystá k stav
bě nové koly a elektrického osvětlení. Proti nové bu
dově školní uvědomělí občané nic namítati nemohou.
Ale hned také elektrika v místě, kde schází vodní po
hon? Při nynějších vedrech znovu občanstvo hromad
ně stýská na to, že tak dlouho není postaráno o dostatek
pitné vody, ač se strádání tak často opakuje! Napřed
věc nejdůležitější a pak teprve ostatní.
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Kostelní právo
pozlacovačské a řezbářsků,

znovazřízení a opravy oltářů, socb atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.
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Bamátná ochůze mládeže ve Smržově
u Smiřic n. L.

Doopravdy památnou zůstane u nás neděle
6 srpen, kdy mládež naše konala svoji schůzi;
co řečníci byli pozváni vldp. J. F. Konečný, farář
v Pouchově a p. Jiří Orlický, tajemník z Hradce
Králové. Poněvadž se p. Orlický pro vyskytnuvší
překážku nemohl dostaviti, mluvil vldp. farář
na théma „Naše snahy“.Schůzi zahájil předseda
okrasního sdružení mládeže přítel Boháč z Velké
Skalice, načež hojně se dostavivší členové z o
koních skupin zapěli hymnu mládeže „Roz
viňme prapor“. Slovutný řečník mlavil přesvěd
čivá, klidně, strhuje poutavou svojí přednáškou
k častému souhlasu; řeč jeho zanechala velice
hluboký dojem v posluchačích. To ovšem pálilo
přítomné agrárníky, kteří byli sezváni na rychlo
z celého okresu a žádali o slovo. Ačkoliv to jim
nemuselo býti uděleno, stalo se tak přece, to
prato, aby se jednou vymluvili a aby lid pozaal,
jak hloupě tlachají. Hlavní slovo měl jakýsi p.
Prokop,o kterém nevíme odkud je a co je. To
ale nevadí. Začal vytýkati straně křesť. sociální
nepěkné činy. Řeč jeho jmožno-li to řečí nazvati)
byla vlastně pouhým čtením z jakési agrární
brožurky: obsahovala známé frázičky a překrou
ceniny o naší straně, na které mu vldp. farář
hladce, svým jemným, místy humoristickým způ
s bem odpověděl. Vida se' na jednom poli pora
ženým, utíkal p Prokop k novým výmyslům a
tak přebíhal z jednoho na druhé; koktavě před
čítal, chvílemi zase mlčel, nevěda, co by měl
dělat, až to bylo trapným. Vldp. řečník dokázal
svému odpůrci, že nezná ani svůj vlastní agrární
natož náš program. Vždyť na př. Prokop tvrdil,
Že prý náš program chce němčinu za státní řeč,
načež ovšem mu vldp. farář předložil náš pro
gram a odstavec o českém státním právu a na
$« stanoviska vůči němu vyložil. Pan Prokop
trdil několikráte, že prý není rozdílu mezi pro
g'amem naším a agrárním, kultarní otázky máme
prý stejné a krátce že jsme svůj program od
mch opsali. Za velké veselosti dokázal vidp. řeč
nik, že program náš je o 10 lat starší agrárního,
že máme v programu náboženství, věci stavov
ské, čehož v ag:árním programu vůbec není.
Hlavně však že lišíme se v otázkách kulturních,
jelikož my stojíme na stanovisku katolickém,
kdežto agrárníci jsou pokrokoví čili bez nábo
Ženství. Pan Prokop otřepav se z této blamáže,
kterou utrpěl svojí nevědomosti, dokazoval, že
strana agrární počala Bílou Horou, ba snad ještě
dříve. Vidp. farář ukázal nejstarší jejich program,
který je vytištěn as před 8 lety, takový vztah
mají agrárníci k Bílé Hoře. Po těchto nezdarech
uznal p. Prokop za dobré vtáhnouti do debaty
poslední volby, pří čemě mw vydatně pomáhali
různí starší i mladší agrárníci, ba i agrárnice, které

pod oknem na dvorku hostince dělaly takový rámus,
že na vzdělané a inteligentní slečny českého venkova
muselvyjítěp. hostinskýa je rozehnati.Ubohé
agrární dívky, v ty komce vás přivedlo agrární
vzdělání; smutné vysvědčení. Pod okny cizího domu.
hulákají "obyčejněnezvedení nebnerozumní kluci —

ale slečny z agrárního dorostu?/! Jak docela jinak
chovaly se naše cívky a ženy velice četně v míst
nosti přítomné za řeči protivníků. Již na tom je
viděti, jak se vzdělává u vás a jak u nás. —
Hlavní důkaz naší špatnosti našli p. agrárníci,

Že jsme se o posledních volbách spojili se soc.demokraty aže p. redaktor Šupka doporučoval



zvláštním oběžníkem důvěrníkům na Jaroměřsku,
aby při užších volbách nevolili agrárníka, nýbrž
sociál. demokrata. Vidp. farář jim však dokázal,
že. „Zář“ 27. července t. r. napsala, že agrárnický
„Cep" lže, popírá-li, že 15 agrárníků-poslanců ne
bylo zvoleno pomocí sociálně-demokratických
hlasů. Vidp. řečník nabídl protivníkům vlastní
jejich leták, v němž upozorňují, že agrárníci
budou voliti sooiál. demokraty, a sociální demo
kraté agrárníky proti klerikálům. Náš důvěrník

R: Černý prohlásil za nepravdu co mlnveno 0 p.upkovi a nabídl 200 K na Matici Školskou,
když to agrárníci dokáží. co o p. Šupkovi mla
vili. Přes dvě hodiny hádali se o tuto věc agrár
níci, až konečně přinesen Štít a oběžník, ne
mohli dokázati ničeho; dověděli se jen, že p.
Šupka odporučoval jim nevoliti agrárníka. Pan
Česný ukázal se v debatě veliov obratným a
řízně potíral agrárníky, přédčítaje jim. jich ne
lidaké štvaní proti nám a besbožecké činy
proti víře. To ovšem je pálilo; strhli proto povyk
a předseda jen stěží udržoval pořádek. Když
hluk se stával větší, navrhl p. Pultar z Pouchova
konec debaty o půl 8. hod. večer skoro pó pěti
hodinové schůzi. Byl také již nejvyšší čas. Lidé
naši přestávali již míti trpělivost nad zpupným
chováním agrárních hochů i „dívek“ a když u
kázal agrární dorost chuť k násilí a chtěl snad
pěstmi na jevo dáti převahu, podobalo se již,
že naši lidé se neudrží, aby nedali jim trochu
za. vypčenon. Jen rozvážnosti několika mužů a
našich předáků jakož i'mrfstního“p.-staresty -se
stalo, že schůze byla klidně ukončena. Pan sta
rosta litoval, že ukázala se tu pravá vzdělanost

„dorostua obdivovalzároveň vyspělost
našich lidí. .

My k tomu přičiňujeme'jen malou poznámku.
První naše schůze na Jaroměřsku, které počíná
od hranic hořeti. Ten požár ponese se dále do
vnitra okresu, sežehne vše, CO je zkaženým a
obnoví, zlepší vše, co má býti pro naši strann
zachováno. Neustoupíme násilí, hrozbám, ničemu.
Jsme tu, to vědomí máme, to sí nedáme vzít,
a když jsme tu, budeme praoovati, aby to též
bylo znáti. Učastník.

Různé zprávy.
Výroční den korunovace papežovy, 9. srpen (8 let

panování) oslaven byl v Římě v Sáxtinské kapli slavný
mi službami Božíhni, jichž se sv. Otec pro chorobu ne
mohl zúčastniti. Mši sv., již sloužil stát. tajemník kardi
nál Merry del Val, obcovalo 12 kardinálů, mnoho bi
skupů, hodnostáři papežského dvora, diplomatický sbor,
členové římské šlechty a mnoho hostí.

Nový probošt na hradě pražském. Panovník jme
noval děkana kolleg. kapitoly u Všech Svatých na hradě
pražském, řád. prof. církevních dějin na české univer
sitě v Praze, dvor. radu dra. Františka Kryštůfka,pro
boštem této kapitoly.

Strana katolicko-národsí se přihlásila dne 6. t. m.
na manifestační schůzi v Praze (v hotelu Merkur) za
účasti 208 delegátů a četných hostí k novému životu a
obranné prácí. Doufáme pevně, že na četných nezora
ných brázdách vyvine tato strana úsílnou píli, tím hor
livější, čím méně pracovníků posud jsme čítali. Vážná
doba vyžaduje práce nejvážnější. Jao na Moravě krá
čejí dvě strany našinců přátelsky Vedle sebe, podporují
ce se v přečetných styčných bogech bratrsky, tak mož
no pracovati i u nás, třebaže přirozeně některé názory
jsou rozdílné. Mnoho zdaru v prospěšné a obětavé prá
ci katolictvu všemu!

Kardinál vídeňský dr. Ant. Gruscha zemřel v sobo
tu na svém letním sídle v Kranichberku u věku 91 let.
Zesnulý hodnostář, rodem Vídeňák, byl synem malého
řemeslníka. Na kněze byl vysvěcen roku 1844 a počav
kaplanem, postupoval v hodnostech, až roku 1890 usta
noven byl arcibiskupem vídeňským a roku 1891 kardi
nálem. Jako profesosr založil ve Vídni spolek katoli
ckých tovaryšů a spolek mistrů. Zesnulý celý svůj ži
vot věnoval spolkům katolických tovaryšů, o něž si
získal velikých zásluh; byl velmi účinným řečníkem
a organisátorem. V posledních letech pro svůj vysoký
věk nemohl se plně věnovati svému úřadu, proto usta
noven terstský biskup dr. Nagl jeho koadjutorem s prá
vem následnictví. Pohřeb konal se ve středu.

Pokrokářské pouti, Pokrokáři katolickým poutím
hlasitě se vysmívají, surovými názvy poctívají staré že
ny, které se odvažují ke cti národního patrona nebo ji
ného světce někam putovati. Ovšem proti velice častým,
jen zábavným:výletům pokrokářských ;spolků nejsou.
A ejhle, teď připravují sami novou velikou pouť k mí
stu upálení Jana Husa, aby své nadšení pro něho posl
lili. Dne 5. t. m. »Pokrokové Listy« píší: »V Hořicích
utvořílo se družstvo, jehož cílem jest hromadná návště
va Kostnice z Čech v roce 1915. Každý účastník bude
červencem letošního roku počínaje platiti měsíčně 2 K
příspěvku, i stačí uspořený obnos na jízdné | ostatní
výlohy cesty. Vítáme podnět vyšlý z valné hromady
Sokola hořického co nejupřímněji, neboť oživovat pa
mátku velikého bojovníka za lidská práva, za svobodu
člověka za práve a pravdu — slovem: za lidské ide
ály... jest čin veskrze záslužný. Jest jisto, že ničím
nedáváme svou úctu k našimmrtvým bojovníkům tak
na jevo jako svým životem.. Proto nesmíme podceňovat
podnětu, vyšlého z řad Sokola hoříckého. Navštíviti mí

sta, kde slatečně kráčela © vpřed noha vězením zmo
řená, kde celý svět, od učeného preláta do prostého ob
čánka s nenávistí sice, ale jistě také s tajným obdivem
zíral na vychrtlou postavu, jež se zářícím zrakem, pla
jmennými slovy tepala zlořády nadpráví a nemravnost
mocných tohoto světa, navštívit památné vězení, chrám,
kde slavný mistr nezlomen, nezklácen vyřkl své krásné:
přesvědčte mne a pak odvolám, — představit si v duchu,
jaké síly, co zápasů a napletí i utrpení byly svědky
staré stěny kostnického chrámu, to všechno lehce se
umožní i chudšímu Čechovi, stane-li se členem bořické
ho družstva. Dvě koruny měsíčně odloží lehce, kdo ná
sledovat chce Husa v jednom z jasných příkladů jeho
života, vyjádřených slovy: žijme prostě! Nám Čechům
Kostnice jest a musí býti každému jedním z nejdraž
ších koutů světa. Jako Králiky, kde dokončen zdárně
překlad bible králické, jako místo, kde přemýšlel Chel
čicky, jako staroměstská radnice, v níž Jiřík za krále
zvolen, jako památka Žižkova a místo, jež pobyt Komen
ského nesmrtelnými učinil, tak i Kostnici musí znát ka
ždý Čech. Tam putovati by mělo býti povinností če
ských lidí a především těch, již veřejně působí. ....
Přejeme krásnému podnětu mnoho zdaru, mnoho ú
častníků. Nechť se representujem v r. 1915 v končinách
nad modrými vlnami bodamského jezera důstojně. A
až nad památným kamenem, kde stála hranice Husova,
zahlaholí zase česká píseň, až zavzní chorál: »Kdož
jste boží bojovníci... nechť zaburácí „ze šiku tak
mohutného jako byl tábor, před nímž prchali kdys ne
přátelé čisté pravdy v divém a zmateném děsu.« —
Tedy cizí Kostnice nám musí býti jedním z nejdražších
koutů světa! — Ale hne-li se katolík na pouť přes hra
nice k vůli vlastním ideálům, již se ozývá pokrokáfské
reptání, jak se zanášejí zbytečně peníze do ciziny! Pouť
ta prý Jest povinností! Ale když Čechové putují k domá
címu místu umučení svatého knížete Václava, který
si získal o celitost a vyšší kulturu našeho národa tak
obrovských zásluh, to už jest zbytečností. Korunky na
nákladnou kostníckou pouť se sbírají předem. Katolici
jsou vystavení posměchu, i když utratí na pouti jen ně
kolík dvacetihaléřů. Husité tedy půjdou do Kostnice, a
by si přípomenuli statečnost Husovu, jeho odpor proti
nespravedlívosti; katolík však nesmí chodit do míst,
které jsou svědky zmužilosti a spravedlivosti světců
katolických. Jen tedy na obě strany spravedlivě! A
velebíte-li svobodu, fen jí popřejte trochu také katolí
kům. Poslední řádky jsou nejzajímavější! Uvažte, čeští
antimilitaristé zapějí »Kdož jste Boží bojovníci«, budou
zpívati: »řrr, na ně hrr, bijte, zabijte, nikoho neživte!l«
Volnomyšlenkářští husité zapějí píseň, v níž není ani
slůvko o vlasti, která však obrací zřetel k zákonu Bo
žimu (nikoli k racionalismu) a k fysickému boji. Bude to
potřebí už proto, aby se poznalo, jací lidé »se vší u
přímnosti« hlásí se k zásadám mistra Husa a husitských
bojovníků!

Čeština u okresního soudu v Teplicích jazykem me
obvyklým. Jistá pražská továrna zaslala 28. července
c. k „okresnímu soudu v Teplicích českou žádost za
vydání platebního rozkazu v upomínacím řízení proti
českému obchodníku v Trnovanech u Teplic. C. k. okr.
soud v Teplicích oddíl IV. (podepsáno dr. Max Lederer)
usnesl se ještě téhož dne 28. července 1911, o tomto roz
hodnutí: č. 420-11-1: »Žádost se zamítá, poněvadž není
podána v jazyku německéní, který u tohoto soudu jedině
je v zemi obvyklým jazykem«. Ovšem »samospasitelná«
němčina musí býti všude uznávána i v té nejčeštější kra
jině.

Zveřejnění dolů. Na mezinárodním sjezdu horníků,
který se v minulých dnech konal v Londýně, jednomy
slně schválena byla resoluce německé delegace: »Kon
gres soudí, že poklady země patří národu, a že mají býti
státem dobývány ku prospěchu celého národa.« —Zcela
správně. Na př. v severozápadní uhelné pánví české
uhlí české za babku vyváží se do Němec, z českých po
kladů nemá český člověk téměř nic, za to bohatnou z
pokladů těch cizáci — uhlobaroni ...

Vice samostatnosti je třeba našim lidem. Nedosta
tek této drahocenné vlastnosti jeví se u našinců v ce
lém jejich jednání i v malichernostech. Vezměme na
příklad jen v úvahu rozdíl. jak se u nás cestuje drahou a
jak v cízině. Naši lidé ve své nesamostatnosti, nesobě
stačnosti, vrozené již chybě — »spoléhat se na jiného
— jsou samá otázka. Chodí životem jako živé otazníky.
Nikde jinde nebije ta osudná nesamostatnost v naší po
vaze tak do očí, jako na naších drahách: »Prosím Vás,
kde pak je pokladna, prosím Vás, kdy pak odjíždím,
kdy pak budu na místě . . .« a takových podobných ti
síce otázek uslyšíte na našich nádražích. Vy víte dobře,
že všude jsou návěštní štíty, ukazovače směrů. Vy jste
přesvědčení, že tazatel ví. kdy jeho vlak odjede a kdy
bude na místě. Než — nedůvěřuje sobě. Chce to slyšet

stále, několikrát. Touží po tom, aby mu to bylo potvr
zováno, aby se mu správnost jeho údajů vždy znova a
znova dokazovala. Vstouplte do kupé a mezí všemi ce
stujícími má sotva jeden jízdní řád, a to ještě je cestu
jící z povolání. Tén pak je neustále obtěžován, jeho
jízdní řád putuje z ruky do ruky. Jak oproti tomu ce
stuje se jinde! Bez stálého ptaní, bez zneklidnění, spě
chu a chvatu. Vidíme všude samostatné, na sebe se spo
léhající lidi, kteří se po nikom neohlížejí, nikoho neob
těžují; nepotřebují nikoho, kdo by za ně myslil, kdo by
je strkal. V kapse mají jízdní řád a dobřejdoucí hodinky
a tyto dvě věcí jim poví vše, na ně se mohou nejlépe
spolehnouti.

Nové zdražení. Spojené rakousko-uherské ratimerie
petroleje zvýšity ceny petroleje o další 2 K na 32 K z
Bohumína. — Kartel rafin. cukru usnesl se 29. červen

ce zvýšiti ceny bílého cukru o 3 K. Cena činí nyní 824
K z čes. rafinertí za 100 kg. — Také továrníci prádla
zvyšují ceny límců. inanžet a náprsenek od I. srpna
t r. 0 10 procent.

Všeticos. V Bukovině poslední deště rozvodnily
řeky tak, že unášejí střechy sesutých domů, dobytek a
stromy. Také v Mandžursku mnoho osad jest pod vodou,
při čemž na sta Číňanů přišlo o život. — Útoky na že
leznice ve Francii množí se a nabývají hrozivých roz
měrů. — Za svatebního veselí v domě jednoho majitele
továrny na střelný prach v Jemenu vybuchlo velké
skladiště prachu, při čemž nevěsta, ženích a všech 2
svatebčanů přišlo pří výbuchu o život. — Velitel mo
skevského vojenského okresu předal válečnému soudu
v pcsledních dnech 59 vyšších důstojníků a úředníků
intendatury. Senátor Meden žádá za trestní stíhání přes
1000 sibiřských úředníků pro podvod, vydírání atd. O
čista Ruska pokračuje. — V Praze hoštěni byli členové
všeobec. svazu samosprávných inženýrů, architektů a
hygieniků Francie, Alžírska, Tunisu, Belgie, Švýcar
ska a Lucemborska. — V Lipsku bylo na 60 proc. kovo
dělníků vyloučeno, čímž na 10.000 dělníků ocitá se bez
práce. — V turecké armádě nabývá cholera úžasných
rozměrů. — V přístavě londýnském stávkuje na 25.000
dělnictva. — V jižním Charvatsku bylo mnoho osob po
plcháno jedovatými mouchami; mnozí,podlehli zraněním.
—-Studenti university v Tomsku na“Sibifi zapálili uni
versitní budovu, která se vším téměř úplně zničena. Za
pálení to stalo se ze msty, že mnoho studentů -zatčeno
pro revoluční rejdy .— Na sjezd německých Natoliků,
tuto neděli v Mohuči zahájený, dojelo 222 zvžáštních
vlaků a průvodu se zůčastilo 50.000 lidí. — Dne 6. t. m.
k večeru rozpoutala se nad Prahou a okolím prudká
bouře s vichřicí; smíchovské lázně byly i s kabinami
a Šatstvem právě se koupajících do řeky smeteny. Vich
tice lámala velké stromy jako stébla. — Minulý týden
onenocnělo v Berlíně následkem vedra 380 osob, z
nichž 50 zemřelo. — Dne 8. t. m. přijelo do Prahy 85 u
herských starostů a prohlédli si památnosti Prahy. —
Obrovská mořská vlna v rozměru několika kilometrů
přivalla se aa východní pobřeží jihoamerického státu
Nicaraguav a zničila všecko, co zbudovala ruka lidská
i mnoho životů lidských vzalo za své. — Hrabě Vojtěch
Sternberg, meškající právě v Mar. Lázních nepřímo vy
zval na souboj hr. Karolytho, který v uherské sněmov
ně mluvil o rakoaské armádě způsobem urážlivým. —
V Areně u Stradelli v Italii bylo 50 koupajících se dětí
náhle zasaženo větrnou smrští a vrženo do vody; vše
cky zahynuly. — Rakouská námořní správa vyjednává
o koupi ostrovů Brionských, za něž požadují majitelé
21 milionů korun. Ostrovů brionských má býti použito za
přístaviště nových rakouských dreadnougthů, ježto pří
stav puljský jest prý máfo hlaioký, — V městě Norfolku
amerického státu Pensylvanie nařídila správa města,
aby koně byli opatření gumovými obaly kopyt za úče
lem zmenšení uličního hluku. Stejně každý povoz musí
býti opatřen gumovými obručemi.

Živnostník a zemědědiec. V Rakousku jest 1,052.000
živnostenských a 2,850.00) zemědělských podniků. Na
rolníka připadá průměrně daní 21 K, na živnostníka 67
K. Podniky živnostenské platí o 40 milionů K daní více
než zemědělské. Na ministerstvo orby jest v rozpočtu
32 milionů korun, na živnostenské věci pouze 1,100.000
K. Ovšem zemědělství jako základní stav zasluhuje dle
toho patřičné pozornosti.

Způsob zkoušení mouky pšeničné. Opatříme si 2
válcové sklenice as 27 cm vysoké v průměru asi 5 m,
jež lze za laciný peníz dostati v obchodech s chemika
liemi. Zkoušline-li, odvážíme z mouky, jež se dobře 0
svědčila, a Jiné, již hodláme zkoušeti, po 100 g., přidáme
ke každé 5 g. kvasnic a upravíme vodou 30“ C teplou,
z každé jednotlivé těsto. Při tom nutno dbáti, aby množ
ství vody bylo stejné, aby zkouška byla spolehlivá. Jed
notlivá těsta dánie do zmíněných sklenic a pozorujeme,
které více kyne. Těsto z mouky s lepšími vlastnostmi

stoupá a nakyne výše než těsto druhé. Nakynou-li obě
těsta současně a stejně vysoko, nutno vyčkati, které se
déle u větší výšce udrží. Při zkoušení mouky jiných
druhů dlužno rovněž si tak počínati. Lepší kynutí těsta
je zárukou přednosti výrobku před druhým, ať už je to
chléb. houska atd. Při různých přípravcích, jimiž se
má zvyšovati vydatnost výrobku, je přirozeno, že kva
sinky vyvinou větší činnost tam, kde se jím poskytuje
více výživných látek.

Otravsosi kouření dokázal případně jistý berlínský
lékař. Při ordinaci pravil k pacientovi: »Příteli, vy kou
říte denně 20—30 cigarétl« — »Ano.« — »Nemyslíte, že
váš chorobný stav jest následkem kouření?« — »Ni v
nejmenším.« — Lékař potřásl hlavou. Pak vzal ze skle
nice pijavici. »Chcil vám něco nkázati«, pravil, »obnaž
te své rámě!« Kuřák tak učinil a lékař přisadil na ble
dé rámě tenkou černou pijavici, Ihned počala pijavice
ssáti. Objem její se zvětšoval; pojednou nastalo v pija
vici křečovité trhání a padla k zemi — mrtvá! — »To
způsobila pijavici vaše krev,« řekl lékař. — »Mám za

— »Dobrá, zkusíme to poznovu.« Lékař nasadil na hu
bené rámě mladíkovo dvě jiné pifavice. »Jestliže obě.
tyto pljavice také pojdou«, řekl pacient, »pak více kou
řiti nebudu.« Za několik okamžiků spadly obě pljavice
mrtvy s mladfkova ramena. — »To jest účinek jedu ve
vaší krví, jaký se objevuje u všech kuřáků.« — »Pane
doktore«, pravil kuřák, pozoruje zamyšlen mrtvé tři pi
javice, »myslím sám, že máte pravdul«

Výstraka- před: vysitěhovatelstvím do Brasliie. Dle
výnosu c. k. ministerstva obchodu ze dne 21. prosince
1910, č. 29.160 ex 1910, dostalo se tomuto ministerstvu



následujících zpráv: Poblíž města Scte Lagoas v bra
silském státě Minas Geraes byla založena nová kolo
nie »Dr. Venzeslao Braz.« Město Scte Lagoas samo má
nepříznivou polohu; jest obklopeno močály, které v době
dešťů naplňují vzduch oním vlhkým teplým zápachem
ztuchliny, která působí u Evropanů snadno malarii. Na
kažlivé nemoci jako spála, osýpky a neštovice rovněž
často se vyskytují. Voda pitná jest špatná. Kolonle »Dr.
Wenzeslao Braz« leží asi 3 hodiny vzdálena od města
Scte Lagoas. Půda její jest označována za jednu z nej
horších v celém státě Minas Geraes. Domy v kolonii vy
stavené jsou velmi špatné a částečně nedostavěné, čá
stečně již opět pobořené, a zdravotně zcela závadné.
Voda piiná skládá se jen z vody prosakující se shnilou
příchutí a nemůže ji Evropan požívati. Odbyt zeměděl
ských výrobků ve městě jest za dob dešťů velmi stí
žen, často pak pro bídné cesty úplně znemožněn. Stát
Minas Geraes nepřejímá žádných záruk za to, že sliby,
které snad z některé strany ve příčině této kolonie se
činí, buJou splněny. Kolonii »Dr. Wenzeslao Braz« dluž
ne tedy označiti za území, které pro rakouské vystě
hovalce k osídlení naprosto se nehodí.

Příčiny průjmu u dětí. Kdežto v chladných měsících
se u dětí průjem a zvrácení poměrně řidčeji vyskytují
a taks ve stavu méně povážlivém, objevují se tyto zvlá
ště v parních dnech tak zhusta a jich průběh bývá pak
tak rychlý a nebezpečný, že úmrtní procento u dětí v té
to roční době úžasně stoupá. Příčiny tohoto smutného
úkazu. který zejména ve velkoměstech nadmíru hrozivě
vystupuje. ale který ani venkovských ditek nemíjí, jsou
dvojí: Jednak jest to parnem nastalá ochablost zažíva
cích orgánů u dětí, jednak vliv náhlého rozmnožení zá
rodků v kravském mléce a chemický rozklad téhož. Vů
či posléze jnenovanému škůdci může každá matka své
dítko lehce uchrániti, používá-li na jaře, v době přecho
du k zelené píci a pak v parných letních měsících co
výhradní potravu pro kojence a děti ode dávna osvěd
čenou a skoro po půl století lékaři odporučovanou Ne
stlé-ovu dětskou moučku, která nejen nepodléhá rozkla
du, nekysá a nepůsobí obtíží, nýbrž přímo chrání před
účinky vysoké temperatury, udržujíc pravidelnou čin
nost žaludku a vzbuzujíc pocit blahého uspokojení.

ÓRcete=vý du 2
Vyšádejte si ikned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vsor látky »Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEN.=
První český sasílatelský sdood roukenného | oboáí
sw sal. r. 1876.

C. k. místodrž. konces.

informační “Um
ag- kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obohod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,Z sepůjčky1 u, |

7 68 bez ručitelů.

1 +AM———
Josef Štěpán,

v Pardubicích,
doporačuje sávod svůj veledůstojnému ducho
vegstrů a ul. patronátním úřadům kopravování7 přezlacování
oltářů, kazafeleun, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelerných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny nlírné. — Taktéž dodávám celá

v každém slohu a provedení:čistě aměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

baz nároku na cestovaá.
Mnoho pochvalných uznání po Tace a bromzové

stětní mednilez vystivy* j.

we- Závod založen r. 1898. "BE

o C : p 2 Zřijášiních
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řečetnávyznamenáníadoporučení.

eo

g WMešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská, uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80,90, 96, K 1'10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Pensionát
VWoršilek ::
v České Skalici

obsahuje německou školu s právem
veřejnosti, zřízenou dle osnovy
trojtřídní měšťanky.

Choranky mohou 80 vadělávati v ja
zyce českém, francouzském (učitelka ro
zená Frsncouzska), anglickém a italském,
ceičiti se v mslbě, hudbě (na piano,
housle, harmonium, varbany a citeruj
a učiti se různým žerským pracím, v
ření,praní, žehlenía vedení d-mácuosti.
řež tanci a jemným způsobům spole
čenským se vyučuje.

Ústsv má kapli k vytápění, velikou
zahradu, kaásnou,zdravou palobua ro

mantiéké „ zvláště »Babiččinoúd .lí«
v Ratrbožygtádh.

Měsíční platmíraý. — Ostatní v pro
spektu. — Nastoupitimožno kdykoliv. —

Šk laf rok počíná 15. září £ -.
Představené.

Poznámka Rodakoe »Obnovy«edpora'ujevřele

»pegeioné: v Csské Skalici« rodičům,kteřísi př jí,sty ve jejichd'tky německy neučil., ale přitom sesty
nepdnárydníly+ mrerněcez „feny růsnjy. —

Paramenta.

Ináce V, Noškudla Synetokolovamí úrma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P.J. Heškodiy, faráře va Týpraehtisích) E

doporučuje P. T. veleďůstojn. duchovenstva

svůj osvědčený a často vyznamesaný
výrobní závod

všeoh kostelních páramen
polkovýchpraporůa kovovéhou Ý

l Cenoiky, vsorky i roucha hotová za ukázka|
š te aa požádání franko zašlou.

bak A AEds dl

—————-a

peZKCETae

Továrnama cottagová americká u

NARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VII. ker József
kórát 15 =. — Prala,
Ferdinandova tř. 43. ,
Videš-VIL.,Mariahilferstr. jit

Bo. Ve

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstvo zvláštní výhody

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, CO
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve EK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobvé potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za člsté,
přesné ladění ae ručí. Správky se rychle vyřizují.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.

Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbadily v českém
národě velikou sensaci; nijak duzud nozasta
raly, naopak jsou stále avěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

K -XOw ovzšiřujte
důležitou úvahu, jež vyšla jako B.a 6. číslo

„Časových Úvah“ ped titrilem:

Obrana =
školy katolické.

SepsalP. František Blaťák C. Ss, R.
Auter uvažuje © škole neutrální, o situaci

náboženství v téže, pokrokářských proudech
školních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má se
rozvíjeti.

Stran 64. — Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem



<
rá

Účet pošt spoř.
č. 111.510.

Geskoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo a ručením obmezeným,

Spálená ul. č. 9. li.

Girový účet u Ústř. banky
čes. spořitelen.

Zúrokuje vklady 4:/,/,—4*/,*/,dlevýp
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatné

a +4 na ně očiněnéúročí 5e/, bez výpovědi.
Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úr.čí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna nu

požádání složní listy pošt. epořiteloy. Dub
důchodkovou platí záložna 2a pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 31 července 191l K 557.474:43.

Poskytuje zápůjčky na směnky8ručiteli
(neb pojistky), na bypotéky a úmorem lib.
volným, záloby na cenné papíry, eskootuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i
na splátky, vyměňuje kopovya cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výbodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatné.

Záložna podléhá povinné revini Jednoty záložen.

v Týništi n. Orl.

P-ovádi: Itozuěřovánía ohraničování

vaných toků, parce ační | plánky pro
Knihosní pořádek, zceluvání puzemků.
arronlace v Ikostatků, proji kt. regul.
plánů měst a osad methudou, trigono
metricko-poltgonální. tracování silnic
a drah. -© Firma zařídí se: Pro pro
Jektování meliurač. plánů, kanalisace u
vodovody. rezulace řek, opěrné hráze,

PDS a kamenotiskárna

Hradec Králové,
prodloužená Čolakorského třída,

doporučuje svoje výrobky:

reklamní plakáty, kalendáře, litograf.
účty, dopis. papíry, memoranda, adresky,
navštivenky, snubní oznámení autourafie,
diplomy, viněty na zboží, obaly, vůbec
veškeré výrobky, spadající do grafického

průmyslu.

Snahou naší bude, abychom svými
odbornými zkušenostmi P. T. pány

Velegram

SE

818
z Luhačovic!DO

Hotel »Litovele dříve »Victoria« stsro
se Cojista dostaveníckem vš:ch bostů
lázeň.kých a příchozích do Luhačo.:c.
R.zšířen je l.tos tak, že poskytn3 hostům
vše pokodlí. Opatřen je elektric, osvětl.
ním, ústředním topením, domácími kou
pelnam'. Pokojů 48, kavárna, kulečii..
pano, Nej čtší sál luhačovictý s př
krásnou vyhlícko“, velmi vbedný k poří
dání koncertů, ap lkových schůzí, tar--
ních zábav. Zn: meni'é litovelské svě |
i černé, Proslalá domácí kuchyaě. Povoz
při každém vlaku. — Tel.fon čís. 1

Byt 1 strava při deiším pobytu
zákazníkyjen modernímivýrobky O> 1a onižencn cenn dle doh.dylevné a rychle obsloužili.dBdEMEAMSAS.ADÚřední hodiny dop. od !/,9—12, odpol. od !/,3—5.

KM COTACZAOÝINCI OAO

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
ZALOŽENR.1868 V HRADCI KRALOVÉ. ZALOŽENR.w868

Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 393,900.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech v Turnově, v Chrudimi a ve Slaném.

Š Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladu. poakázky na úrok4-4
Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní knížky a složní lístky poštovní spořitelny zdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY.

Koupě a prodej cenných papírů ukládacích, losů, rent, dovis, valut atd.
ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.

Provádí veškeré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho drabo. — Financování podniků
obcbodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskoot faktur a směnek. — Bursovní rozkazy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obcbod cukrem surovým. — Výměna koponů. — Iokasso tažených
papírů. — Promessy. — | 9Brva cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Seky. — Akkre
ditivy. — Remboursní, daňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho drohu.
Skladiště spojeno železniční kolejí snádražím. —Výhodarosxpedice. —Informačníoddělení. —Úomest,

vápno, sádra, strojní oleje, potrolej a oakr.

UHELNÁ CENTRÁLA
| dodává veškerédrahy uhlí. —Anglický, belgický, vestieisky a slezskýamthraeit. Koksyslozské a svateňovické. —Brikoty.

TPP

Telefon: Hradec Králové č. 9 a29, Praha č. 4508, Semilyč. 21,Turnov č.27.
Tolegr.adresapro centrálu,jakož| voškeréfiliálky:»Kralobanka«.

+
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Mojitel: Politické dražstvo tiskové v Hradci Králové —Vydavatel a sodpovědný redaktor Antonia Posbmea. — Tiskem bisk. kuihtiskárny v Aradci Král.



Kulturní jiskry.
Nárudul píseň — národu! K tomuto záslužné

inu Skutku přistupuje v době desetiletého trvání
poputárnía levné Edice M. U. nakladatel Mojmír
Urbánek v Praze. »kytice« se budou jmenovati
sbírky. které dne 3. října vyjdou v nádherném
rouše, v nových, originelních harmonisacích pánů
Osóllhotera, Krause a Provazníka. »Kytice« obsa
hovati budou celkem 200 nejoblíbenějších národ
ních písm, vyňatých ze svírek jako Malátův Po
klad, Novotného Bechyňských, Řečických a Slo
váckých písní, Vít. Nováka Slovenských zpěvů a
Veisových Blaťáckých a rozvrženy na 2 vydání:
a) pre jeden hlas s pruvodem klavíru a b) pro pí
ano sóla s podložený textem. V obou těchto sbír
kách. vydaných v Edition M. U., jsou skutečně
shrnuty nejoblíbenější národní písně ze shora uve
dených sbírek. Záhy po oznámení tohoto eminent
ně pro nás duležitého podniku objevily se napodo
beninyv,ovšak tu dlužno konstatovati, že nejsou to
nejoblíbenější. písně, nýbrž pouhé otisky sta
rých ploten písní národních, jež pro nás žádného
významu nemají a jež našimi pěvci hledány nebu
dou. Také nejsou tam písně z moderních, hořeji u
vedených sbirek pojaty, ty jsou pouze v »Kytici«,
již nutno požadovati výslovně z levné »Edice M.
U. Rovněž úpravu, krásný papír a jasný tisk
Kytice. nedostihne žádná dosavadní publikace.

Každé vydání stojí 2 K (poštou 2.30 K), ve skvost
né původní vazbě 3.50 K (postou 3.80 K), a musí
býti předplaceno do konce záři, neboť pak bude
cena „Kytice: zvýšena značně a nebude jí lze za
tyto předplatní ceny více obdržeti. Každý před
platitel ná mimo lo právo na premii, která pozů
stává v tom, že obdrží cokoli z Edice M. U. za po
loviční, rovněž předem i s portem splatnou cenu.
Prospekty subskripční zašle ochotně každé knih
kupectví, zvláště nakladatelství Mojmíra Urbán
ka v (Praze, Jungmannova tř. 14, Hlávkův palác.

»Nový Obzor«, dědictví to po nezapomenutel
ném Vlad. Šťastném, za nové redakce Fr. Dohnala
plní svůj esthetický úkol v moderní době v Šir
ších liniích, s pečlivostí svědomitou. Redakce by
stře postřehuje rostoucí požadavky a potřeby čte
nářstva. Vystihla je výborně a otvírá obzory dale
ké. V čísle červencovém jsou ukázky prací nesmr
telného Joh. Jórgensona a Jacinta Verdaguera.
Nacházíme zde cenné příspěvky Boh. Brodského,
Sig. Boušky, Čeňka Kramoliše, dra. Fr. Nábělka
a jiných. Čteme zde posudky o nových publika
cích českých, francouzských a německých. V pří
loze velice zdařilé reprodukce šesti Rembrandto
vých obrazů. — Znamenitý náš básník Xaver Dvo
řák uveřějnil zde velice dovednou, populární »Pí
seň G sv. Janu«. Upozorňujeme na ni vřele naše
skladatele. Písní k sv. Janu jest ovšem v Čechách
dosti; melodie písní těch jsou velice krásné, ale
slova notám podložená velice často neumělá. Proto
Dvořákova nadšená a přitom prostonárodní >Pí
seň: jest vděčným objektem pro komponisty. —
>Nový Obzor« vychází nákladem R. Prombergra v
Olomoucí Roční předplatné 8 K.

Revue Meditace srpnovým čtyřčíslem znovu
uhájila své velice čestné postavení mezi časopisy
směru analogického. Spolupracovníci osvědčují
mnohostranný rozhled a vzácnou píli. Obzor po
světové kultuře pěstuje se zde pečlivostí nejchval
nější! Nalézáme zde studii Pacovského o Petru
Janu Brandlovi, která jest provázena jedním čtyř
barvotiskem a dvěma autotypiemi. Cenná jest ú
vaha dr. Černockého o dějinném vývoji a vzniku
psychologického dualismu školy. Totéž čtyrčíslo
srpnové zahajuje překlad proslulého románu >Lu
káš Delimege« od Sheenana, slavného katolického
spisovatele irského. Velice včas přichází >Medita
ce« publikováním studie známého výtečného psy
chologa dra. Fr. W. Foerstra, jež nese název:
»Myšlenky o individualismu a autoritě«. — Ulože
ny zde překlady z Jórgensena, Slowackého, Dan
tea. V přehledu >Kulturní ovzduší« jsou posudky:
o současné literatuře litevské, filosofii v novinách,
Unionismu, renaissanci, idealismu, o Franu Bini
čkim, Preradovičovi, o knize >Z Dalmatského ji
hu«, o nové estetice atd. Již z tohoto částečného
výčtu patrno, jak širokým tokem plynou proudy
katolických snah kulturních v této revui. Meditace
zaslouží si široké pozornosti v intelligentních kru
zích vůbec. — Administrace a expedice Praha
Libeň 444. Předplatné na 6 svazků 4 K.

Jubileum Lisztova úmrtí. Dne 31. července by
lo tomu 25 let, kdy zemřel 74letý v Bayreuthě
František Liszt. Čím byl Paganini ve hře na hou
sle, tím byl proslulý virtuos Liszt ve hře klavír
ní. Narodil se v uherském Raidingu roku 1811. U
chvacoval-svou hrou veliká města celé Evropy,
proslul jako reformní komponista i jako dirigent.
Byl upřímným přítelem našeho Smetany. V pro
střed slávy své vstoupil do stavu kněžského. Z
jeho církevních skladeb vynikají zvláště: Kristus,
Mše ostřihomská, Sv. Alžběta, Uherská mše ko
runovační. Skladeb jeho jest obrovské množství.

Vynikl též jako hudební paedagog a odborný spí
Sovatel. Jinéno genia Liszta nestárne.

A zase Ferrer! ?omalu bez konce. Volnomy
šlenkáři nutně potřebovali nějakého inučedníka.
Uinučili bestiálním zpusobem v Barceloně tolik ka
toliku, že zazněly proti hunskému tomu řádění pro
testy všech lidí, jinž není humanita obchodním
předmětem. Proto volnomyšlenkáři hledali nějaké

světu, že mají nevinného mučedníka také. Zvedli
hromový pokřík nad mrtvým tělem usvědčeného
původce krvavých scén barcelonských. Rozumí
se, že došel od volnomyšlenkářské generální rady
zednářské do všech státu rozkaz poddanými. že
zákeřník Ferrer oslavován býti musí všude. Leč
falešná hra. nepoctivé oslavování Ferrera mělo
málo výsledků při fanatisování lidu. Veřejnost se
touž dovídala. že Ferrer dovedl už dávno před
svými hlavními rejdy vylouditi penize jako zcela
obyčejný kriminální Švindléř. Pádné dokumenty
svědčily, jak dovedl drze mámiti jinou osobu fa
lešnými údaji o svém 'stavu. Sami liberálové ja
sně potvrdili, že soud nad Ferrerem byl zcela spra
vedlivý, že Ferrerovy málomocné, zcela bezcha
rakterní lži byly potřeny světlými dokumenty,
které nezvratiteině dosvědčily o revolucionář
ských rejdech muže. jenž se k své vlastní Čínnosti
znáti nechtěl, zapíraie zcela zbaběle.

Ale co platno, když volnomyšlenkáři mají pří
sný razkaz dělati z Ferrera mučedníka! A proto u
nás, když se nepodařilo volným myslitelům ani
velikým nátlakem vymoci, aby jedna z ulic praž
ských nesla jméno Ferrerovo, vydala Volná My
šlenka brožuru +Francisco Ferrer, jeho Život a

dilo.: Dle česko-židovského »Rozvoje« ovšem
knížka dovozuje nezvratně, že smrt Ferrerova jest
opravdu justiční vraždou. Knížka poskytuje mnoho
poučného a zalimavého . . « Lež na lež! Právě
nejnovětší dokumenty vinu Ferrerovu ukázaly ve
světle ještě černějším, a kdo jest pravým přítelem
lidu a zvláště lidí pokojných, má povinnost pově
děti o Ferrerovi plnou pravdu.

Ale volní myslitelé sledují houževnatě svůj
štvavý účel. Pomátli vzdáleným Ferrerem lid to
lik, že na př. na volebních schůzích agrární mla
díci jali se k vůli rozhodnutí vojenského soudu špa
nělského týrati na schůzích výtkami — české kně
ze! »Vy jste šlechetného Ferrera dali popravit!«
A není divu, čteme-li ve volnomyšlenkářském ti
sku podvodné tvrzení, jako by byli smrt Ferrerovu
zavinili kněží. Pomalu český kněz bude volán k
zodpovědnosti i tenkrát, až v. Kamerunu některý
protestantský důstojník zmrzačí černocha.

Odkud vítr vane, nejlépe jest viděti z toho,
že Volná Myšlenka zcela klidně přechází mlčením
vraždění celých tisíců křesťanského lidu od sveře
pých Tůrků a jiných zuřivých nepřátel křesťanské
svobody. A křesťané barbarsky pronásledovaní
jsoa nám svojí krví bližší. než daleký Ferrer. Kdo
viděti chce, ten pozná velice snadno, proč si zed
náři přejí o Ferrerovi hovory delší a častější než
o statisících křestanů, nyskaných barbarskou knu
tou celá dlouhá léta.

Reální politika na Moravě. Jaká by měla bý
ti? Na to odpovídají důrazným hlasem dané po
měry. Ale poněvadž smutná skutečnost mluví pří
liš jasně, plno demagogů snaží se odvrátiti pozor
nost lidu od kořene zla chrlením frází proti »čer
nénu klerikalismu.- Postupuje se proti církvi ně
kolikerou cestou, bouchačkami se střílí z několika
stran, aby se lid hodně popletl a neviděl ani tři
kroky před sebe. Naším největším nepřítelem a
národním nebezpečenstvím jest klerikalismus«,
hřímají do ochraptění hrdla těch pokrokářů, kteří
mají jen kněžské pomoci co děkovati, že se vůbec
mohli v národní práci vlivněji uplatniti.

Na stálé vystrkování maškary klerikalismu
jest důkladnou odpovědí interpelace, kterou na
říšské radě podal poslanec Okleštěk, jejíž body
isou tyto: Kdyby moravští židé nefedrovali ně
mectví, okamžitě by byla stržena maska němectví
z měst: Kounic, Krumlova, Židlochovic, Břecla
vy, Hodonína, Lipníka, Místku, Přívozu, Ostravy a
Vítkovic a dobyto by bylo radnic brněnské i olo
moucké. 2. Obě obchodní komory, olomoucká i
brněnská, přešly by do rukou českých a tím o
kamžikem 3. projevila by se na zemském sněmu
přirozená lidová většina česká na velkostatku ne
závislá. 4. Nejméně deset volebních okresů, dosud
německých (žídovských), pozbylo by téměř všech
voličů --- tudíž i jakékoliv oprávnění na trvání,
čímž by posice česká na moravském sněmu pro
vždy byla zajištěna. 5. Stejně pozbylo by nejméně
pět volebních okresů do říšské rady svých voli
čů a zbaveno bylo by oprávněnosti, čímž by posí
lena byla nejen posice česká, nýbrž celá slovan
ská většina rady říšské. 6. Zmizely by jazykové
ostrovy německé, tvořené dosud židovskými poli
tickými obcemi a zanikly by německé menšiny v
českých městech 7. Přes 100 německých škol 0
becných, přes 20 měšťanských a 10 středních bylo
by zrušeno, čímž uleveno by bylo financím obec

p

ním i zemským. 8, Veliký počet duležitých korpo
rací (odhadních komisi, silničních výboru, nemo
cenských pokladen, greiií a společenstev, úrazo
vá pojišťovna) přešel by v ruce české. 9. Tisícum
mladýců českých lidí by následkem toho umožně
no bylo dostati se na ona místa, jež neprávem dr
ži dnes Něnici. 10. Jazykové ostrovy německé na
Olomoucku, Konicku, Vyškovsku „Brněnsku a Ji

musily by čásem podiehnouti. 11. Zmizela by ve
škerá pernianisace od úřadu státních, zvláště že
lezničních, soudních, berních. 12. Židovský prů
mysl a obchod stal by se složkou českého Života a
zvýšil by váhu českého lidu. což nebylo by bez
vlivu na dosažení dnešních politických postuláti.
13. Národnostní liranice posunuly by se na pro
spěch český. Zbytky němectví bez opory rychle
by zmizely. Němci na Moravě dohráli by. svou
roli. Morava stala by se v pravdě zemí českou,
slovanskou.

Tudíž místo vymnšlení ruzných hastrošu, bu
báku. strašidel -- raději se podívat, co se děje
přímo před očima. Lelice lze rozhuštiti tajemství,
proč semta Stránský tak vášnivě alarmoval po
krokové živly“ dohromady proti klerikálum. Byla
veliká obava, že byv po vítězství katolických ná
rod. poslanců silně vyrušení byli němečtí židé z
příjemného klidu.

Flamimarion proti neznabožství. Světoznámý
francouzský hvězdář, proslulý hlavně svými vě
deckými romány, z nichž některé byly přeloženy
též do češtiny, Kamil Flammarion. vystoupil 0
tevřeným dopisem v novinách uveřejněným, proti
současným neznabožským vládám, hlavně ovšení
ve Francii a v Portugalsku, a mezi jiným píše:
»Republikánsky smýšlející vlády jsou na bludné
cestě, jelikož snaží se soustavně vymýtiti z učeb
ných knih pojem Boha. Těžko býti hloupějším,
než jsou vaši novomodní professoři neznabožství.
Výchova bez svědomí je nemožností. © Svědomí
však není možno bez božského ideálu. Během po
sledních dvaceti let bylo zvláště zaséváno sémě
hmotařského názoru světového a již dneska skli
zíme z něho panstvo apaču a anarchistu.- — Ta
to slova jsou tím pozoruhodnější a duležitější. že
Flanumarion není žádným »klerikálen.“

Protestant o katolicismu a protestantismu. V
+Preussische Jahrbůcher-, které vydává Hans Del
briick, uveřejňuje protestantský theolog pod pseu
donymecmHans Behrendt essay: O katastrofě pro
testantismu. Autor s hruzou vidí, že protestantské
náboženství, zustane-li tak jak je, se svými ná
sledkem | zkostnatění kult opuštěnými koste
ly a četnými lavirujícími učenci Žene se Dez par
donu katastrofě vstříc. Praví mezi jiným: Za
jisté nebylo všechno hezké, co v církví před re
formací se dělo. Když však Luther proti tomu pod
nítil revoluci, tu ovšem. jak se pravi, vybojoval
svobodu myšlení a svobodu svědomí, ale zároveň
měl tolik smělosti, že myšlení odloučil od. kultur
ního vědomí a svědomí od pocitu společenského,
že na stolec papežský posadil knihu, jejímž státním
sekretářem může býti jen vždy věda. Tím vtiskl:
víře protestantské žezlo do ruky intellektualismu
a duši vzdal na pospas hrozné tyrance, logice. Z
dítek doby udělal stranu oposiční proti řadě dě
dů a otců. která teprve ve své neroztržené celist
vosti národ, lidstvo, pravou »demokracii- tvoř
Nepravil pouze: »Nemohu jinak“ — to bylo jeho
právem — uvbrž také současně: -Nesmíte jinak“ a
dosadil se tak za soudce lidstva. Náboženskou
obec, katolickou církev-. jako ideu a zážitek no
jatou rozštěpit usurpací theoretického rozumu. Ka
ždá theorie je anarchistická. Církev, kterou fak
ticky zplodil, je církev pastorů. Pastor má na ka
zatelně pro všecky totéž kázaní, totéž kopyto,
Jediné, co trochu povznášivé svobody ponechává,
je píseň, liturgie. Proto si nevědí často pastoří s
liturgii rady. Píseň mají katolíci také i kázání. Ak
katolíci mají o něco stkvostného více. Mají symbo
lický kultus, mši. Nutí-li hlavní část protestants
kého | kultu, kázání, | každého, aby | chtěj
nechtěj půl hodiny sledoval jemu cizí, snad nudný
myšlenkový pochod pastora, který jen tak náho
dou někdy odpovídá jeho vnitřní situaci, můžeme
na symbolický kultus, na mši svatou přijíti v ja
kékoliv duševní náladě: vždy skýtá tento před
a nadkřesťanský, stoletími posvěcený kultus 0
bětní estheticko-náboženské povznešení, které in
tellektem může býti vyvoláno.«

Studijní nadání v král. Českém. Právě ode
vzdán byl veřejnosti 15. svazek díla pod tímto
názvem nákladem c. k. místodržitelství vydaného.
Dílo obsahuje nadační listiny o veškerých v Če
chách stávajících studentských nadáních v původ
ním textu a v časovém pořadí a dělí se ve více
svazků. Každému nadání předchází úvod, pojed
návající o podstatných znacích téhož. Kruhům,
zájem jevícím skýtá se tím možnost získati si ne
jen představu o věcech nadačních v král. Českém
vůbec, nýbrž i opatřiti si z díla toho spolehlivou
zprávu o způsobu propůjčování a podmínkách



kompeienéních. V XV. svazku, pojímajícím v sobě
63 tiskových archu s 515 tiskovými stranami a ob
sahujícím 80) nadání, uveřejní se studijní nadání,
zřízené v roce 1900 jakož i ona, jež sice v dřívější
době zřízena, avšak buď přehlédnuta byla aneb
později se objevila. Obzvláště byla pojata zde ona
dosud uveřejněná nadání, jež zřízena byla při ob
chodníciů akademiích, státních prumyslových ško
lách a vyšších hospodářských učilištích. Subskrip
ční cena test právě tak jako při 14 svazcích již vy
šlých stanovena šesti korunami. Aby se umožnilo
opatření tohoto díla též širším © to se zajímají
cín krom. jest místodržitelství ochotno přene
chati 14 svazku již vyšlých. pokud zásoba stačí.
za sníženou cenu 4 K za svazek. Přihlášky sub
skripění buďtež řízeny na c. k. místodržitelství v
Praze.

Přerovský pokrok. Podrobné výsledky matu
rity žákyň pokrokového paeda<sogia přerovského
jsou tvto: V Kroměříží ze 27 chovanek prošlo je
noru 63 tření povolena po prázdninách oprava.
12 oropadlo a G strachem odstoupilo. V Hradci
Králové ze sední přihlášených po velice ubohé
zkoušce písemní byly k ústní zkoušce maturitní
připaštěny pouze tři a prošly jen dvě. Celkem te
dy ze 34 chovanek prošlo pouze osm, čtyřem po
volena oprava, 12 propadlo a 10)chovanek odstou
pilo. Několik bude zkoušeno po prázdninách. Po
krokáři velice pohrdavě vzhlížejí na »lidi s pře
raženou páteří. a chlubí se, k jaké statečnosti a
samostatnosti dospěli. Ovšem, kde je to pohodlné a
laciné, tam jeví pokrok. energii až příliš mohutnou.
Osvědčování zmužilosti a houževnaté pile v zá
služné prácí přenechávají moderní hromovládci 0
Ivmpští ochotně těm siméně uvědomělým . A tak
se také stalo, že 10 chovanek. vzdělávaných od
nejzmužilejších koryfeu pokroku, před praobyčej
nou zkouškou prchlo jako plaché holubice.

Jako pokrokáři francouzšti do nedávna vše
cka neštěstí a zvlástě sociální svízele velice rafi
nováaně dovedl sváděti na »klerikályc, tak nyní
schlípli Jvové pokrokářští hledí také vinu neblahé
maturity se své hřívy smýti a podstrkovati zákeř
ně výslednici vlastního skokanství do notesí »kle
rikálních.. Jest jim zle a proto nějakou hůl musejí
vyhledati. Vlastní chybu snaží se záplatovati ne
PĚkuýM manévrem NOVÝM

Pokrokový učitel Žižka, jehož vliv na ústav
byl podroben zasloužené kritice, zahájil obranu své
činnosti v »Pozoru: nedoloženými, ubohými fráse
mi. Hanácké Listy< přispěchaly na pomoc tim, že
uveřejnily obsah Žižkova výkladu. Tento list pra
vi: »Kuratorium ústavu staralo se, aby ústav vy
zbrojen byl nejlepšími učebnými pomuckami, aby
v něm vládl duch pravé lásky k vědě. (Ta starost
byla jistě rázu zvláštního, když kandidátky učitel
ství po 4. roku neznaly věci ani tak běžné, které
znají dívky ze 4. třídy obecné školy.) Hlavním
nástrojem klerikálu (27) byl zemský inspektor Ou
ředníček. Děvčata chvěla se před ním strachem,
kdykoli přišel na inspekci (Jak by ne? Ouředníček
totiž měl upřímnější starost o pokrok dívek než
pokrokoví professoři. Ti byli tolik shovívaví, že se
jich nebály ani žákyně, které studovaly zcela ne
dostatečně! A z jaké příčiny vlastně by se měly
před inspektorem chvěti právě žákyně? | Vždyť
zemský inspektor přichází předně proto, aby klas
sifikoval činnost professoru; žákyním vysvědčení
nekazí. Divno, že se ještě více nelekali professo
ří) Zemská školní rada držela nad Ouředníčkem
ochrannou ruku a ani pokrokoví členové její řád
ně se nevzepřeli. (Ach, ti pokrokoví zrádcové!
Měli přece inspektora poučiti, Že se nesmí odvážit
kritisovatí, že jest inspektorem jen proto, aby po
sloucha! pokorně těch. které má kontrolovati. Kri
tika úřední i neúřední jest přece privilegovanou
výsadou pokrokářů. Ti kritisovali veřejně a ne
omaleně Ouředníčka už dávno; ale ou, jako in
spektor neměl míti ani tolik svobodné vile, aby
mohl pronášeti kritiky z povinnosti úřední. A hrů
za! Nad takovým smělcem odvážila se držeti zem.
školní rada ochrannou ruku, jako by byla nevědě
la. že má chrániti v přední řadě samozvané kriti
kusy pokrokářské a na jejich povel sesazovati
představené českého školství! Pokrokáři neobrat
ně zde prozradili, jaký byl stav ústavu, když sami
pokrokoví členové zemské školní rady nemohli
klásti věcné námitky. Kdyby jim to bylo bývalo
možno, už dávno by se všecky země koruny Če
ské ozývaly pronikavými křiky proti »klerikálním
mučitelum lidí pokrokových«.) Až přišly maturity.
Ty konaly se v Kroměříži (ale snad také v Hrad
ci?) před docela cizí. kandidátkám naprosto ne
známou komisí.« (A to se jich komise tázala na
věci, jež jim měly býti také naprosto cizí, nezná
mé? Neznali professoři osnovu, podle které se bu
de zkoušeti? Nevěděli, čemu mají žačky naučiti,
aby tvto obstály i před »cizí« komisí?)

Učitel Žižka napsal o žačkách: >Znal jsem vět
šinu z nich osobně. Byly čiperné, většina z učitel
ských a úřednických rodin, vtipné, s rozhledem,
jaký zřídka kdy bývá u učitelek z klášterních ú
stavů.« — Bodejť by je ještě Žižka haněl! Dělá tu
přece advokáta ve vlastní při. A že byly z učitel
ských a úřednických rodin, to jest zcela přiro
zeno, protože jest známo, kde »pokrok« má půdu v
»zklerikalisovaném Rakousku« nejkypřejší. Tím

huře však, že dívky, jichž kultuře byly všecky
vrější okolnosti tolik příznivé, svou >čČiperností
»rozhledem“a »vtipností« zustávalyv tak veliké
míře pozadu za dětmi, jaké chtěly vyučovati! Jest
liže nedovedly jmenovati rakouských zemí, jest
liže neznaly hlavních měst v evropských státech,
jestliže dle nich ve Slezsku bydlí Malorusové, jest
liže si pletly světové strany atd., pak jejich osví
cenost prapodivně vyniká nad vzdělání klášterní.

Zkrátka osvěta ubohých dívek byla tak smut
ná, že pokrokový Národní Obzor« nazývá vý
sledek maturity příšernými a praví, že na onom
paedakogiu musí býti něco shnilého. Také sám
pokrokový 2Přerovský Obzor< napsal: »Výsled
ky tyto jsou zdrcující. Leccos by se dalo vysvět
liti tím, ŽE na ústavě se střídaly často síly učitel
ské a že až do tohoto školního roku ústav byl o
vládáu nešťastnou rukou Rud. Žižky, řídícího uči
tele na Novosadech, který nahromadil na Ústavě
mnoho chyb. Nyní už lehce lze si vysvětliti, proč
Žižka tak horlivě nepravdami chce blamáž zatušo
vati. Ale proč některé pokrokové listy snaží se
vyhazovati proti »klerikálum“ trumfy otiskováním
obrany Žižkovy? Jen volně a samostatně kritiso
vadi i v tomto případě! To bylo největší nesnází,
že nedostali do rukou řízení maturity výhradně
pokrokáři, Ti by ovšem snadno vnukli žačkám
předem ducha prorockého, tak že by kandidátka
netoliko snadno otázku zodpověděla, ale naplněna
jsouc dechem Libušiným, nemusila by si ani hlavu
trápiti rozpaky, jaká otázka jí bude dána. Pro pří
klady této podpory dívčího pokroku nemusili by
chom chodit daleko. Pokrokáři, kteří na veřejných
schůzích do ochraptění odporučují pilné, Široce za
ložené studium. jakoby ve škole na své nadšení
doceia zapomněli. Vyšlapávají si pěšínku popula
rity požadavky nejskrovnějšími.

Před čtyřmi lety paedagogium školských se
ster v Českých Budějovicích (u sv. Josefa) také
nemělo práva veřejnosti. A tak 48 chovanek mu
silo rovněž maturovati před »zcela cizími komi
semi“ a to docela ve čtyrech městech: v Plzní,
Příbrami, Soběslavi a Poličce. A přece 8 chova
nek odešlo ad zkoušky s vyznamenáním, 32 pro
šlo a pouze 8 z části odstoupilo a z části pro
padlo. Ejhle, jak zdatně prošel ústav ohněm zkou
šky! A nejdrzejší odvahou jest tvrzení o »klerikál
ní mstivosti: při maturitní zkoušce. Dívky utrpěly
újmy dost na pokrokovém paedagogiu; nemohly za
svě učitele, odnesly jejich hokuspokusy. Kdo by
měl tak srdce tvrdé, aby pak ubližoval při matu
ritě i takovým, které se opravdově snažily? Vždyť
ostatně většina zkoušících professorů hlásí se do
tábora pokrokového. Ale tito paedagogové sprá
skli ruce už po prohlédnutí písemních prací. —
A teď? »Pokrok: moravský běduje nad tím, že
zkoušející komise požadovaly aspoň pokrok čá
stečný. Těžko nepsati satyry!

„

Hospodářská hlídka.
Revise katastru pozemkového. Letošním ro

ker má vláda přistoupiti ku revisi katastru po
zemkového, která provádí se každých 15 let. Jest
proto povinností všech zemědělcu, aby se na tuto
reviísí připravili. Pozemková daň jest sama 0 So
bě nespravedlivá, neboť jí zdaňuje se ne příjem,
ale často i dluhy, případně passiva v letech neú
rody. Jest to nejnespravedlivější přímá daň. Kro
mě toho není ani správně vyměřena. Všimneme-li
si jejího rozdélení, pak země české jsou nepoměrně
výše zdaněny, než sebe úrodnější lány ostatní.
Dle odhadu z roku 1875 jest vypočten čistý výnos
z jitra na Moravě a v Čechách na K 13.36.—, v
Haliči však pouze na K 4—, Bukovině K 2.40 atd.
Všimneme-li si blíže zařazení pozernku do různých
tříd, pak velkostatky maji u nás nejlepší a nejůrod
nější lány a to scelené, ale ty zařazeny jsou v
nižších třídách, než horší a rozdrobené lány sel
ské. Proto jest třeba, aby zemědělci se přehnané
mu zařaďování do vyšších tříd opřeli. Dnes ná
sledkem nedostatku dělné sily se čistý výnos z
jitra menší — nastává totiž vyšší vydání na mzdy,
stroje atd. Za účelem provedení nového odhadu
a předepsání nižší daně pozemkové jest třeba, aby
obecní představenstva vyzvala interesenty ku
včasné přihlášce a jménem těchto zakročila u c.
k. finančního ředitelství prostřednictvím c. k. okr.
hejtmanství o brzké provedení revise katastru.
Dle usnesení z 1. 1897 připadá průměrně na | kat.
jitro čistého výnosu v K:

pole luka zahrad lesy rybníky vinice
v Čechách 1398 15.60 2896 5.10. 8.42 12.88
na Moravě 16.06. 14.94. 28.76. 4.64. 0.48 24.54
ve Slezsku 9.90. 12.56. 17.76 4.78 18.48. —

Vystěhosalectví, Vláda chce nyní věnovati
větší pozornost vystěhovalectví a v dohodě s u
herskou vládou postarati se o lepší ochranu těch,
kdož opouštějí říši buď na vždy, nebo aspoň na
delší dobu. V uplynulém roce přes Terst, kam nyní
proud vystělovalecký se více svádí, než tomu
bylo dříve, odjelo 21.104 osob a vrátilo se 10.088.
Z těch bylo 14.932 do severní a 6172 do jižní A
merikvy. Dle státní příslušnosti do severní Ameri
kv odebralo se 7063 rakouských (v r. 1909 více
7827 osob), 4i02 uherských (4624), 1185 bosen

skývů (395) a 2562 cizuzeticu (2974) osobností. Ze
severní Ameriky přes Terst vrátilo se 8264 osob
(6649). Do jižní „uneriky vystěhovalo se 6172 lo
proti 5459 osobám Z 10ku 1909) a příslušelo jich
2455 do Rakouska. 8 do Bosny, 344 do Uher a
236 bylo cizozemcu,

Zhoršení naší obchodní bilance. Obchodní bi
lanvce za těsíc leden až červen 1911 vykazuje
pašsívum 393.7 mil., kdežto v téže době roku 1911)
tedy. v dobé silného dovozu cizího obilí, činilo
passivum 306.3 ml. korun. Jest tedy passivum ob
chodní bilance za prvé pololetí o 92.2 mil. K vyšší
nezli passivum za prvé pololetí roku 1910. V bi
lanci obchodní hrají velkou úlohu zemědělské pro
dukiv. Tentokráte méně obilí, za to však tímuvíce
dobyrek. © Tomuto zvýšenému dovozu zeměděl
ských výrobku odpovídá zmenšený vývoz těchže,
zejména pak znienšený vývoz jatečného a tažné
ho dobytka z 55.4 na 28.7, to jest o 26.5 mil. K.
Vývoz průnyslových výrobku stoupl pozoruhod
něji pouze 1 bavlněné příze (o 2 mil. K), hedváb
nélto zboží (o 2.8 mil. K), vlněného zboží (a 5.1)
a železníh» zboží (o 5.5 mil. K)). Zvýšení toto však
neodpovídá nikterak zvýšení dovozu surovin, po
kud se týká průmyslu textilního. Tak jen bavlny
byl, dovezeno o 16.8 iniL K více. Celá obchodní bi
lance volá hlasem daleko slvšitelným, aby věnová
na byla větší péče vývozu našich průmyslových
výrobku a aby stejně velká péče věnována byla
domácímu zemědělství. Není masa a co jest, jest
vehni drahé! -—-bylo voláno za drahotní debatv.
Spočívá však nedostatek masa v malém dovozu
jatečného dobytka a čerstvého masa k nám? Ob
chodní bilance tvrdí, že nikoli. Dobytka a masa
dováží se k námi více. mnohem více než jindy, ja
tečného dobvtká vyváží se od nás méně, značně
méně než jiná léta a přece není masa a co jest.
jest velmi drahé. Dovoz sám, jak vidět, nestačí
na zmírnění dralioty. Doma musí býti hledána a
doma musí býti nalezena náprava na prvém mí
stě. rovozovatí přelinanowagrární politiku bylo
by zlem; ale nemenším zlem jest, dbáti jen pru
myslu a nedbatí zemědělství; ziednávati průmyslu
kde jaké výhodv a úlevy a zanedbávati podporu
zemědělské výroby.

Uznavý za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
hovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.

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

Bez velkoměsteké režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné prac vní ally na venkově, čímž levnější
ceny aš o 209, n-ž všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syrovec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Mmalbu

oken kostelních, |
PRAHA-I,

č. 146 ot., Malá Karlova
ul. día. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
8+ roků ne Malém ná.
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
movych od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
vuralnímu provedení a

sice i se Šelesnými
nímy, sítém, vsaseními.
Veškeré rozpočty, skizsy | odborné rada besplalné, ae

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

EE" Nesčetnáveřejná i písemnépochvalnáunun:1 "iy
Založeno roku 1368.

l
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ŽJan Horák,soukenník
£ v Rychnově nad Kněžnou $
X zasílé na požádání vždy x

j dle roční salsony kollekci j
- nejnovějších druhů pravých '*

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

" Cetná usnání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mcho ryze křestonského závodu za

dobu vie nez třico'iletého působení.
Učinte, prosim, malou. objednávku na

zkoušku.
Velejemnelátky na taláry.

„f, | Véž na oplátky bez zvýšení cen!

X0 682 X BI X 663X583X
BeXR63ezly 643XCBDXGS3I|X|

VARHANYsn;
elektro-pueuwat. poeumat. mecbavické jen
nejdok.nalejší s ustavy.

Salonní varhany i v pejme.šímpro
vedení, taktéž i

všech soustav, vše
HARMONIA důkladněz vejlep
šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejivědcmitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
stavitelství varhan a harmonií

v taré Boleslavi.
Nejlepší odporučení.Rozpočty a návrhy

Záruka pětiletázdarma a franko.

Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku starším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušejí a levně.

Dívčí paedapoptum
olsaře a krále Františka Josela I.

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
I. ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších.— Zápis a přijímací zkoušky

konány budou dne 16. září t. r.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
© roků na celé zaopatření. Povinnosti ško.ní
učiní zadost na čtyřtřídní cvičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašie a dotazy ochotně

zodpoví
představoustro internátu.ole

J.F. Langhans,
c. a k. dvor. a kom. fotograf

v Hradci Král., Adalbertinum
Je“ převzalX

od c. k. dvorního fotografaJULIARUSSA
v Hradci Králové

fotografický závod.
Veškeré zakázky vyřizují se pouzeV ADALBERTINU.

[©
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MOLO6VONANOSE
LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové. ripsové, gobelinové
polo- i ecelohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: sňůry, střapce, tře
pení atd.

LINOLEUM,

VOSKOVANÁ PLÁTNA
do koupelen, lázní, pisáren, úfadův atd.
- 3a nejlevnější cena nabízí firma 
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ŠBob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

za 449) až 5%
úrok a to dle výpovědi
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Doporučujeme

žinran Nolinskou cikorkul
AŘIŘÁÁŘÁÁŘÁÍŘÁÁŘEÁRÍÁ

První královéhradecký

eloktrostrojní závod pro průmysl kamenický
firmy

i Zdenko Ježek v Hradci Král. LEVNĚJŠÍu provádí
Ň sí práce hřbitovní doporučuje

hrobky, JOS JELÍNEK, mydlář,člen
' | pomníky, pamětní dozky za cemy nejlovnější. Zemského ústřed. včelař. spolku

Stálů v Hradci Králové ra podsíni.

výstava hotových náhrobků
ze všech druhů kamenů.

Nejlepší nákupní pramen pro P. T. pány
truhláře, čalonníky, mramorové desky na
nábytek, zařízení pro uzenáře, řezníky, desky

pro koželuhy, elektrotechniky atd. Vychovávací
a vyučovací
s ústav :

aka. Nejstarší a největší závod
"E na českém severovýchodě.

JECIEIIIACICCIC

M a ní “ VAM2 ř i
UB cu. R Cenníkyzdarma. vKocléřověuSvitav

A přijímánejlevnějichovankyškoleodrostlé
Joea KIXKKKKKKKKXXXKXXKIKX kuvyučováníliternímu,řečem,šití,stříhání,

- vyšívání, vaření, hraní atd.
Založenor.1860. poect7 a áíh

Vyznamenámstátní - Pp, sklenařům a zahradnkům ©; Prospektsezapožádánízašle.Veledůstojnému duc ovenstvu nabízímesklo tabulovédo pařenišťat,jakož| stawební za cenynejlevnější.— Wýborný lermež. tmel
doporučujese sklenářský, aklenářské zaručeně vyzkoušené Krofina horská, velice zdravá.

starší odborná dílna pasířská dlamanty kus G K dodáme na každou stanici želez
první a nej p ničnífranko.— Sklady tabulovéh> skla.Karla Zavadila, K.V.SkuherskýZ

v Hradci Králové č. 83. HradecKrálové,výhradněv továrně,
k chotoveníveškerýchkos rr,
stelních nádob ze stříbra, TOMA
bronau a jiných kovů, odnej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení,v každém Absolvent c. k. odborné školy

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně,čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš umožněno
midodativeledůstojnémudu- w Hoře Kutn é,
chovens+/u práci trvalou A

uměleckousacenypříněené| | závod sochařský a řezbářský,Veškeré vzorky jsou Jeho

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje sí depo
rečěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: mo.> rance, kalichy

. cibáře,nádobky, ".énky, pacifikály,svícny, lampy, kaditelnice,kropenky
a Milostí revide- je ni neti b j atd. své vlasiní výroby, předpisům

Papapsko dovoloje si uctivě nabídnouti církernum vyhovující. sere před
Meiní nádoby jen v ohni svó umělecky pracované oltáře, měty opravuje v původníintencí av ohni zlatí a stříbří nebo proti do

ulatím za ceny velíce levné. latku za nové vyměňuj. - uje. Hotové
Veškeré opravy nádob ko kazatelny, kří předmětyneb výkresy uasílé na u

melních se „eycvlo, F6DNě © žové cest kázku franko běs sávaznosti koupěé ují. ové Cesty, — u o bes sávazno .
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Veřejnost náboženství dle agrárníků,
Věru velice dlouhý čas to trvalo, než

acrrární opatrníci byli přinuceni mluviti o ná.
boženatví určitěji. Nebýti neustálých katolických
dotazů, agrární strana by dále plula v poho
dlných výnosných mlhách, aby ani v nejmenším
si nerozkmotřila několik tisíc pokrokářů a vol
nomyšlenkářů prohlášením o oporlunitě i —
k. náboženství katolickému. Její stanovisko
k církvi židovské a evangelické bylo známo a
určitě se prakticky rýsovalo již dávno dříve,
ačkoli agrární program toho pověděl © nábo
ženství jirověrců zrovna tolik, co řekl o ná
boženství našem. Trochu přemýšlející agrárníci
sami dobře vědí, že náboženství, pokud vůbeo
má plniti asp.ň část svého světového, pro
gramem vlastním přikázaného úkolu, jest věcí
nejveřejnější. Jen v těch kruzích stává se věcí
vsoukromou«, které se vlastně o ně nezajímují,
kterým jest zkrátka věcí vedlejší anebo jimž
jest »záležitostí odbytou«.

V parlamentě se jedná o církvích, o pod
poře svobodného vývoje církevních společností,
o postavení církve ve škole, o vydržování cír
kevních podniků, ochraně duchovních osob,
práva církví na zádušní jmění atd. Tedy jen
slepec může říci, že takové jednání nodotýká
se těsně osudů náboženství samého, propagandy
ideí náboženských a náboženské výchovy samé.
Může býti na př.evangelíkovi lhostejno, jestliže
by parlament odhlasoval, že má náboženská
nauka vymizeti i ze škol evangelických jakožto
ústavů veřejných a že tedy nauka ovangelického
náboženství se má obmeziti pouze na domy
zcela privátní, na okruh rodinný? Evangelík
uhodne velice snadno, že by se takovým obme
zením soustavná a paedagogicky promyšlená
výchova ztěžovala.

V nynější sociálně a kulturně tolik kom
binované době luští politikové všecko možné,
církevní záležitosti pak jsou na denním pořádku.
A nejsou to přece jenom záležitosti církve naší.
Proto každá politická strana musí míti ve svém
programu aspoň stručně vytčeno stanovisko
k záležitostem církevním a tím i náboženským.

A strana agrární přispěchala se stano
viskem vlastním teprve, když již hořelo nad
hlavou, kdy hře na alepou bábu musil se smáti
každý rozumný člověk.

Před novými volbami (tedy když byl
z praktických příčin čas již nejvyšší) pojednou
udivenému světu zvěstovala, že nejnověji již
své stanovisko do programu dala, ačkoli to
ještě není vytištěno. (Na tištění věcí zbytečných
a často i nepoctivých pamíletů nalezla ovšem
dosti času vždy ihned) A pak vytiskla své sta
novisko v agitačním letáku, který měl sloužiti
k potírání těch, kteří náboženských práv za
stávají se otevřeně, rozhodně, Toto spojení dvou
věcí právě před volbami, směřující výhradně
k zabezpečení úspěchu současné agitace, jest
též velice poučné. Zkrátka aspoň jakés takés
prohlášení vydáno z krajní nouze, k vůli za
bezpečení mandátů, kdy se vědělo, že z ta
ktických příčin to prohlášení židé, evangelíci a
zvláště volnomyšlenkáři milostivě bez reptání
povolí.

Stanovisko agrárníků
jest tedy toto:

Program české strany agrární byl na
předminulém sjezdu doplněn v tom smyslu,
že náboženství jest věcí soukromou potud, po
kud má každý právo míti své náboženské pře
svědčení, jaké chce. Tedy strana agrární po
stavila se na stanovisko naprosté náboženské
snášelivosti.

Veřejnou pak věcí jest náboženství v tom
smyslu, že nesmí býti nikdo — ať katolík, e
vangelík — ve svých právech zkracován pro
své náboženské přesvědčení a že stát má po
vinnost chránit každého jednotlivce, aby snad
pro své náboženské přesvědčení nebylo mu
ubližováno.

Toto stanovisko strany agrární musí za
jisté ohváliti každý rozumný člověk bez vý
jimky.

Nyní stanovisko to blíže ještě vyložíme.
Cílem strany agrární jest v první řadě

povznesení českého venkova ve směru hospo
dářském a politickém, jakož i kulturním, po
kud strana jakožto taková, nebo jednotliví její
členové mají možnost a právo spolurozhodo
vati. V otázkách náboženských tomu tak není“
rozhodování o nich vymyká 8e úplně z rámce
činnosti politické strany, neboť ve většině roz
hoduje si dotyčná církev sama bez potazu laiků
nebo nižšího duchovenstva. Starost o to, aby
náboženské cítění se prohlubovalo, považuje
strana 2a věc duchovních té či oné církve a za
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pochopí každý, kdo pováží, že bylo odjakživa
právem českých biskupů, aby ve sněmu král.
Českého zasedali, ale že oni svého práva ne

užívali od let sedmdesátých a že ani kněží-po
slanci za kurii velkostatkářskou, ponejvíce vy
socí hodnostáři církevní, nepoužili svého po
stavení, aby rozvinuli otázku náboženskou.
Když tedy ani biskupové ani vysoká hierar
chie — ani na sněmu českém, ani moravském,
A i v panské sněmovně nevnášeli otázku ná
boženskou do soěmu, když se tak nedálo aoi
od ostatních církví, bylo by bývalo dosti po
divno, kdyby najednou strana agrární byla roz
vinovala program náboženský. Tim divnější,
že vystupovala jako strana hospodářská, která
chtěla pomoci práci lidu venkovského k vý
nosnosti.

Okolnost, že ve straně byl kladen důraz
na práci hospodářskou a sociální, vedla přiro
zeně k uplatnění se pravé české zásady: vzá
jemné snášelivosti náboženské. ze lu v našich
lidech spolupůsobil moment historický, důsle
dek tolikerých sporů a převratů náboženských,
jest na snadě. Proto také, když při prohlášení
jednoty českoslovanské strany agrární navrhl
předseda výkonného výboru, aby do programu
české strany byla přijala zásada, že náboženství
jest věcí soukromou, byl návrh i s výkladem
dp. Kroihera, katolického kněze a člena vý
konného výboru, přijat jednomyslně.

Dle toho má se větě »náboženstvíje věcí
soukromou« rozuměti tak, že »náboženské pře
svědčení jest věcí soukromou«, do níž žádná
politická organisace nemá práva mluviti a se
vměšovati. Je soukromou věcí každého člověka,
ku kterému náboženství nebo vyznání se hlásí a
stát nemá pro příslušnost k některé církvi ani
poskytovati výhody, ani na druhé straně ubírati
práv občanských.Stejné zásady má se držetii 0
statní veřejnost. Přirozeně by bolelo každého
člověka, kdyby mu bylo přiznáno, že má všecky
vlastnosti na př. k obecnímu starostenství, ale
že nebude volen, protože je jiné viry než
většina výboru. Angličtí katolíci domáhajíce se
práva i na nejvyšší úřady státní a změny pří
sahy korunovační (která směřovala proti nim),
měli na své straně sympatie celého slušného
světa, a zrovna tak musí každý schvalovati,
aby evangelík nebyl omezován ve svých ob
čanských právech.

Podobně je soukromou záležitostí každého
člověka, má-li hlubší nebo menší přesvědčení
náboženské. je-li své církvi více nebo méně
oddán a jí poslušen, a žádná politická strana,
ani stát nemůže zde zakročovati jednoduše
proto, že jí schází k tomu moc a prostředky.
Nesluší také zapomenouti, že vládní názory
jsou nad míru proměnlivy a že by směr ú
sudku vládního o náboženství byl velice stří
davý. Zasahování státu a politických stran do
náboženských záležitostí má vždycky neblahé
následky a pravidelně náboženství jen poško
zuje.

Považujeme-li náboženské přesvědčení
jednotliveovo za jeho soukromou. záležitost,
nemáme nijak v úmyslu říci, že by nábožen
ství vůbec bylo věcí, o níž by se veřejnost
resp. stát nemusel zajímati. Je samozřejmou
věcí, že právo kažšého občana, aby ve svém
náboženském přesvědčení chránén byl, je zá
ležitostí veřejnou, z níž se ani stát, ani jiný
veřejný činitel vymykati nemůže a nesmí.

„ Proto říká česká strana agrární: »Nábo
ženství jest věcí soukromou. Stát ale přirozeně
má povinnost chránit každého jednotlivce, aby
mu pro náboženské přesvědčení nebylo ubli
Žováno.«

Naše odpověd,

Agrárníci mnoha slovy řekli zde velice
málo — skoro nic. Místo frází měli sděliti, jak
si vlastně předetavují reálně ochranu nábožen
ských zájmů. My jsme na př. od nich žádali
stále, aby se zaručili, že budou hájiti domácí
právo náboženství našeho ve školách. Jediným
slovem mohli si při té příležitosti ušetřiti
dlouhé rozklady. Ale přece si nechtěli volné
myšlenkáře rozhněvati.

I. Že by měl míti každý náboženskou
volnost v nejširším slova smyslu, aby si utvo
řil přesvědčení dle vlastních rozmarů, to nepo
tvrdil ani žádný důsledně myslící filosof, tím
měně zakladatelé náboženských společností. I při
náboženství přece platí pravidlo, že se má
člověk přibližovati jediné pravdě, že tu neplatí
více pravd najednou. A nedbá-li člověk Zjevení,
nýbrž nastoluje-li i v příčině náboženství vlast
ností Božích na soudeovský stolec vlastní rozum,
pak idea náboženská ztrácí na své autoritě, je
míčem v rozmarných rukou kritiků. Davy ne
dají. se pak vésti jednotnou ideou, kde jim za

autority lidské různé povahy a různých cílů.
Ale o tom by byla delší rozprava náboženská.

Všude nyní víří heslo: »Jen za pravdou!
A agrárníkům by snad mělo býti Ihostejno,
kdyby se ujímalo v Čechách na př. vyznání,
které propaguje otroctví? Taková vyznání posud
přece stávají, a nemohou tedy se považovati
za záležitost soukromou. A což kdyby se oživil
staropohanský kult, který vyžadoval lidských
obětí? A jest to úplně lhostejno, jaká pravidla
o manželství má víra naše nebo víra židovská?
Příslušné zásady přece hluboce zasahují do prak
tického veřejného života. Ale agrárníci přece
opatrně obcházeli otázku o rozluce manželství,
která má dalekosáhlý význam sociální, aby si
nerozhněvali volnomyšlenkáře.

Veřejnosti tedy na tom mnoho záleží, jaké
náboženství kdo vyznává, proto že idea nábo
Ženská proniká z kostelů jako kvas do škol, do
úřadů, spolků zkrátka do veřejného života.
Nedá se zadržeti, protože ve veřejnosti člověk
věřící nemá jednati jinak, než jak jest jeho
přesvědčení náboženské.

I. Tedy veřejnou věcí jest náboženství dle
agrárníků v tom smyslu, že stát má hájiti svo
bodu náboženského přesvědčení každého —
jednotlivce. Velice chytře řečeno! Ale což když
těch jednotlivců jest více, že tvoří celé společ
nosti? Tu se přece nevyžaduje podpora jedno
tlivců nýbrž celých církví. A o tom agrárníci
hodlají chytře pomlčeti. Jest zcela věcí veřejnou
vyučování o starých pohanských bozích, kteří
ani neexistovali, Vyžaduje se příslušné vyučo
vání o tom na veřejných gymnasiích a reálkách.
Což tedy se soustavným vyučováním na ško
lách o historické osobě Kristově? K tomu již
nemají práva poplatníci, kteří prý dle samého
Udržala tvoří devadesát pět procent obyvatel
stva? Každá i celkem méně důležitá idea volá
v moderním čase po organisované, i státní pod
poře. A celé miliony katolíků jsou společností
v říší »nejsoukromější«, nezaslouží si ochrany
státu jako společnost? Neubližovat pro nábo
ženské vyznání jednotlivci! To jest tolik, jako
podporovat malířské nebo hudební umění tím,
Že se pouze trpí. Už ty vysoko vztýčené ve
řejné kostely dosvědčují výmluvně, jak jest
naše náboženství »pouze pro jednotlivce«, jak
nnení třeba,< aby stát sám a tedy zároveň par
lament takového veřejného zjevu si všímal. Což
jsou tu katolíci jen proto, aby platili na vojsko?
Nepřejí si také, aby část jejich daní byla obrá
cena na potřeby náboženského kultu?

Což jsou státy jen k vůli konfiskacím cír
kevního jmění? Ale agrárníci se vyhýbají všo
možně, aby nemusili mluviti o prá ech celých
náboženských společností, protože by ihned byla
prozrazena jejich neupřímnost. Má-li býti dle
agrárníků náboženství sv srdci«, musí se mu
mládež někde učiti, jinak v srdci nebude to, co
tam nevkročilo.

A náboženské vyučování není věcí jen tak
jednoduchou, musí se díli od dobrých speci
elních znalců. Vždyť Kristus sám, který vyu
čoval nejlépe, učil apoštoly dlouhý čas — a
ještě jest zaznamenáno v Písmě několikráte, že
apoštolé nerozuměli, takže Kristus i po velice
účelných podobenstvích vysvětloval ještě po
drobněji. Náboženská výuka jest nyní věcí ve
řejnou, od státu požadovanou. A jaké nesmysly
o náboženství trousí často i inteligent, který po
celých třináct let učil se náboženství jen leda
byle! I ti, kteří se odvažují s katolickým avě
tovým názorem v novinách polemisovati, pro
zrazují úžasnou neznalost dogmatu o neomyl
nosti papežské, neposkvrněném početí Panny
Marie a pod. Jiní si pletou odpolední požehnání
se mší atd. Není tu potřebí tedy soustavného
vyučování? A jak se má díti? Agrárníci o tom
chytře mlčí. A což idea vlastenecká má se ob
meziti také jen »na srdce«? Vždyť přece každá
idea, která zasahuje do širých vrstev, projevuje
se na venek činy, které odpovídají zásadám.

II. Stát prý nemá pro příslušnost k ně
které církvi ani poskytovati výhody, ani na
druhé straně ubírati práv občanských! Pomalu
s tou zásadou, která se zdá býti tak pěknou a
jednoduchou! Ve skutečnosti ta otázka jest ve
lice složitá jako všecky jevy současného života
společenského. Budou epokojeni na př. evange
líci. jestliže za řídícího učitele bude dosazen
rozhodný katolík na školu, kde jest převážná
většina dětí evangelických? Rozhodně nikoli, i
kdyby učitel stokrát slíbil, že ve škole ani
v nejmenším neporuší zásadu tolerance k vy
znání evangelickému.

Což kdyby průběhem času los se obrátil
tak, že by v Čechách bylo evangelíků devadesát
procent všeho obyvatelstva? Chtěli by snad
evangelíci přijmouti za ředitele kůru ty umělce,
kteří by již v katolických chrámech službu do
stati nemohli? Pokud by nepřestoupili k víře
evangelické, byla by tu potíž z obojí strany



Vždyť přece zpěv chrámový a hudba kostelní
jest těsným doplňkem bohoslužby kteréhokoli
vyznání. Věřící by nebyli spokojeni, až by jim
předzpěvoval konfesní písně člověk hlásící se
opravdově ke konfesi jiné.

A kde v Čecháchjest zvolen třebas mírný,
ale rozhodný katolík za starostu v obci takové,
která čítá šedesát procent evangelíků? Nikdo
se nediví, že evangelíci chtějí míti starostu ze
středu vlastního.

Mohli bychom býti spokojeni, kdyby se
stal ministrem kultu a vyučování v Rakousku
Mohamedán, který by přece tak často byl nucen
rozhodovati i o záležitostech rázu ofrkevního?
Jak sami evangelíci chovají se snášelivě i tam,
kde nemají společenské převahy, evěděí na př.
co všecko zkusil starosta katolický ve Velimi
u Kolína od evangelíků.

Zdaž obecní představenstva evangelická
přijímají za úředníky a zřízence osoby katolické,
žádají-li o příslušná místa evangelíci třebas i
méně kvalifikovaní? O tom by byly celé kroniky!
Mluví-li tedy agrárnický leták tolik specielně
o právech občanů evangelických, koná zatím
práci poněkud zbytečnou. V autonomii totiž
jsou právě pro evangelíky značné privileje. Ale
o to tu jde, zda náboženské vyznání jest věcí
tolik soukromou, aby ve veřejnosti nemusilo
býti bráno nikdy v potaz při obsazování ve
řejných míst.

Proč se židé tolik namáhají, aby jejich
mládež byla vyučována výhradně učiteli židov
skými? Proč se snaží, aby z prostředků veřej
ných bral příjmy rabín, který jezdí do školy
zvlášť vyučovati pouhých deset patnáct židů?
Co chtějí právem hrstky jiných konfesí, to přece
má býti dovoleno převážné většině katolictva
také. Dali agrárníci nějaké určité záruky, že
budou hájiti práva na vlastní naše chrámy, stá
vající pozemky ofrkevní a že se postarají, aby
školská výchova nebyla hotovým kontrastem
zásad hlásaných vírou naší? (Dokoně.)
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Kostelní práve
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici.KXXAXXXXXAXAAO

Kulturní jiskry.
Výsledky movébo vymčovacího sy

stému jsou znovu posouzeny listem „Cath.
Times.“ Hlavní příčinou nynějšího postupného
odkřesťaňování Francie je vliv státních škol.
Dítky, jež navštěvují školy ty, vydány jsou na
pospas nejen úplné nevědomosti o víře, v níž
byly pokřtěny, ale bezbožeckými učiteli větě
puje se jim ještě nenávist proti víře katolické.
Dopis venkovského faráře, uveřejněný nedávno
v „Universu“ podává obrázek zhoubného vlivu
škol státních. Za pravdirost zprávy farářovy
„Univers“ ručí. V dopise praví se s počátku, že
všem, kdož zasvěcení jsou do poměrů francouz
ských na venkově, je známo, že lzeještě najíti
tu a tam úctyhodné učitele, že však učitelé
mladší, kteří ustanovení byli v posledních 20
letecb, jsou nástroji zednářů francouzských a že
zabývají se hlavně ne snad výchovou, ale poli
tikou. Farář, od něhož zpráva pochází, je du
chovním správcem dvou obcí, z nichž každá má
asi 350 obyvatelů. V jedné je učitelka, jež v sc
botu odpoledne si zkrátí vyučování odjede do
blízkého města a vrátí se v pondělí ráno vždy
pozdě. Rovněž tak činí ve středu odpoledne (ve
čtvrtek je prázdno) a vrací se v pátek ráno.
Tyto nesprávnosti se ovšem přehlédnou vrch
ností, jejíž přízeň zjednala si učitelka svým
protináboženským vys:vpováním, užíváním u
čebnic, jež byly biskupy zakázány, jak.ž i svým
čistě civilním sňatkem Ss písařem v blízkém
městě. Svou výchovou mládeže poštvala proti
scbě většinu občanů; starosta žádal za její pře
sazení, ovšem marně.

V obci druhé nejsou poměry školské lepší.
Správce školy stará se jen o šíření socialistických
zásad. Založil demokratické komité, namířené
hlavně proti míramilovnému občanstvu. Horlivost
svou projevuje hlavně tím, že užívá zapověze
ných učebnic, a dítky, jež jich užívati nechtějí,
vylučuje na několik měsíců ze školy. Trestá
ministranty a poučuje dítky, že „mše zcela nio
neznamená“. Je hlavou obce, a strach před ním
je tak veliký, že i dorostlí hoši a dívky, již už

vystoupili ze školy, netroufají si vybaviti se
z jeho vlivu. Mnozí občané jssu věřícími kato
líky, ale jak už venkované jsou lebkověrní a
bojácní. neodvažují se pomoci svému faráři
v nějaké akci, .čelící ku blahu obce, protože by
se tím „kompromitovali.“ V duších některých
dítek ujímá se símě bezbožeckosti a nenávisti;
však i u těch nejlepších má výchova ve stát
ních školách za následek zbabělost, jež rodí se
z přesvědčení, že je přec jen nejisté nejíti s v.á
dou, kteréžto mínění převládá mnohdy i u roz
vážných občanů Poměry vylíčené vyskytují se
v tisících obcí francouzských a vysvětlojí po
stupné vymírání víry na venkově. Ve větších
městech, zvláš 6 v Paříži, je více neodvislosti
a učitel, ač o nic lepší, není přec jako n: van
kově samovládcem, rozdavatelem vládních mi
lost( a ozářen tajemnou povýšeností nad svými
nevědomými sousedy.

Výstižným příkladem „náboženské svobody“,
jež panuje v departementu veřejného vyučování,
je soukromý okružník, poslaný v červnu uči
telům okresu venkovského. Měli odpověděti na
tyto otázky: Kdy a kde konalo se první přijí
mání dítek ve vaší obri? Kolik dětí chodí do
náboženství? Kdy a kde přijímají biřmováni?
Udejte jména dítek, jež byly u přijímání a biř
mování atd. Dítky, které súčastní se přípravy
na sv. přijímání, vydány jsou posměchu svých
druhů; horší však je, že, byť by patřily k nej
lepším žákům, jsou soustavně vylučovány ze
všech výhod státem udílených. Hošik Saladin
v Paříži, slaboučký pro nedostatek čerstvého
vzduchu, určen byl pro „osadu prázdninovou“,
čímž mělo se mu dostati práva pobýti celý
měsíc na venkově. Nešťastnou náhodou připadl
den, kdy měly býti dítky lékařem prohlédnuty,
na den prvního sv. přijímání. Matka hochova
prosila, by směl se dostaviti až druhý den; bylo
by se jí beze všeho vyhovělo, kdyby ubohá žena
nebyla se zmínila o sv. přijímání. „Prázdniny
na venkově jsou jen pro děti, které nechodí ku
„přijímání“ — zněla příkrá odpověď; „jméno
vašeho chlapce se v seznamu Škrtne.“ A tak
se i stalo.

Někdy jsou ostatně páni atheisté plni
ohledů. Tak vědouce na př., že hoch určený pro
pobyt na venkově, je pod ochranou (patronage)
katolíků, otázali se jeho matky, zda si přeje, by
na venkově chodil v neděli na mši sv. Matka
si toho ovšem přála. První neděli po příchodu
na venkov bylo řečeno hochům, že podniknou
de:ší vycházku. Bledý pařížánek měl na vybra
nou: buď súčastniti se veselé vycházky, nebo
jíti na mši sv. Dlouho se nerozpakoval; pře
mluvil ještě jednoho méně odvážného spnlužáka
a každou neděli. zatím co jejich druhové zkou
mali krajinu, kráčeli oba na mši sv. Kdy? se
malému pařížanu ostatní vysm'vali pro jeho „n4
božnůstkářství“, odvětil klidně: „Je men fais
gloire“ — „To je mi ke cti.“

Věnené slovo proti modernímu ve
Wkášetví. Jadrným bystrým soudcem nynějších,
stále se množících pozérů jest veliký psycholog
Dr. F. W. Foester. Máloxterý současný filosof
tak výtečně dovede postřehnouti podstatu růz
ných chorob moderní společnosti, málokterý také
léčí tak přirozenými, srozumitelný:vi recepty

Ve své „Lebenskunde“ uložil velice prak
tické myšlenky, jež v překladu uvádí evang
„Hus*:

V naší městské čtvrti vyoukl jeinou ve
liký obeň. Něxteří basiči po*ínali si při něm tak
hrdiosky, že celé město s nadš+ním o tom mlu
vilo. Dou na to spatřil jsem hošíka, jak ubáněl
rozčilen ulicí s malým žebříčkem a hadicí. Ptám
se ho, co 8 tím chce. A on na to: „Hrdinství,
nějaké hrdinství chci provést!“

Provést brdinství, vykonat ohromné činy,
o nichž by mluvil celý svět, po tom inoho
hochů touží. A poněvadž ve svých knibách pořád
čtou jen o velkých činech válečných, o hrdinství
reků, o neohrržených cestovat-lích a pod., tedy
si na konec myslí, že všeck“ znamenité ve světě
bylo vykováno pouze takovými velikými činy,
a va těch že nejvíce záleží. Ale až vstoupíte do
života, uvidíte, že příležitost k činům velikým
má nejméně lidí. U nás už není medvědů a
vlků k zabíjení; války také již nebývají často;
a záchranoá prác» při velikých požárech 1:ebo
při ztroskotání lodí se naskytne také jen málo
komu.

A jet>dobře tak. Nebo veliké činy činí příliš
snadno lidi slepými; lidé totiž potom nevidí, že
to největší ve světě bývá vykonáno toiiko v ti
chosti, sebezapíráním a odříkáním, prostým všech
oslav. Vlastně jsou největším hrdinstvím činy
vykonané v skrytosti; nebo při těch není vavtí
nových věnců a není opojení hlučnou poohvalou.

Za dřívějších časů, když ještě Indiáni by
dlili až k vodopádu Niagary, bývalo u nich o
byčejem, že každoročně nejkrásnějsí dívka obě
tovala se velikému dachu a to tak, že ověnčena
kvítím plula vodopádem na člunu, při čemž pak
zabynula, rozdrcena dole na skalisku. To se zdá
hrdinstvím, nad které nemůže býti většího. Ale
já vás ujišťuji, že mnohdy je věcí snadnější, jet

dolů po vodopádu, než zůstat živ a velkému
duchu každodenně obětovat svůj malý hloupý
truc

Jednou jedinkrát se přemoci a prositi za
omluvu, když to přichází člověku nadmíru za
těžko, to považuji za mnohem větší hrdinství,
než vykonati něco hrozitánského v opojení slávy
a za všeobecného obdivu. A každodenně doma
mírnou, vlídnou účastí tišit rozčilené sour>zence
nebo nervosní dospělé, to vyžaduje námahy a
obětavosti neméně, než konat r-kovné činy zá
chranné při velkém požáru. Tak mnohý, jenž
v dešti střel a ryku bitvy vykonal pravé divy
chladnokrovnosti a udatenství, neměl pot>m tolik
síly, aby svou rekovnost ve vlastní domácnosti
dokázal malými skutky sebezapření a oběta
vosti, poněvadž k tomu nehrála vojenská hudba
a nebyl za to odměnou Čestný řád.

Jen si představte, že by některý muž byl
celý den k své ženě hrubým a tvrdým a pak
by jf řekl: „Kdyby u nás někdy hořelo anebo
kdybys jela po řece na loďce a spadla do vody,
jak rád bych sám uhořel nebo se utopil, jen
abych tě zachránill“ Anebo syn by řekl své ne
mocné matce: „Něco ti předčítat, to se mi teď
nechce; ale kdyby lékař žádal, abych dal svou
krev k tvému posilení, rád ji dám, milerád!“ Je
vskutku mnoho lidí velmi ochotných, vydávat
svou obětavost řekněme v tisícovkácb, ale sebe
zapření v malých věcech — na to oni nepo
myslí, tomu nerozumějí.

A přece — zda-li náš život je nebem nebo
peklem, to závisí na tisícerých drobnostech a ne
Da velikánském ohňostroji lásky. S jakou dce
rušta ráno přijde a jak přeje dobrý den, posta
ví-li třebas něco květin na stůl, umí-li nesčet
nými pozornostmi a ohledy příjemnou být a
s jakou tváří přijímá a vyřizuje různé malé
rozkazy, o to jde. A mí-li matka mít radost ze
svého hošíka, to záleží na tom, zdali ten hošík
svou vděčnost a něžnost umí proměnit v drobné
každodenní ohledy a důkazy své lásky a úcty
anebo zdali to zůstane neproměněno a zavřeno
v srdci jeho, jako tisícovka v peněžence.“

Věru slova velice pozorohodná! Hospodář.,
který raději se co nejvíce uskrovní, aby nemuosil
nikoho z čaládky propouštěti, platí za tuctovou
drobnou figarku; za to však demagog, který od
ječí dobře placenou fanatickou řeč, platí za ve
likého demokrata, zvláště když po schůzi podává
na všecky strany raku. Laciný projev lidový!
Matka, která s největší obětavostí vychová řádně
sedm dětí, na které se dře i v noci, jest terčem
posměchu holobradých líných kritiků, jakmile
tito uslyší, že se modlí růženec. Za to v novi
nách čtou se oslavné hyrnny na propadlé stu
denty, s nimiž vlastní rodiče nemohli vydržet.
jakmne začnou s+ madíci z nedostatku jiného
daměstnání živiti „pokrokem“ a markýrováním
lidovosti.

Učite'ka, která zeš=divěla v pilné výchově
mládeže, zůstává Širší veřejnosti nezvěstná Ale
taková, která místo plnění záslužných povinností
jezdí fanatiso'at papouškováním volnomyšlen
xářských brožur, těší se oslavným článkům
v „idových“ časopisech. Učitel, který právě pro
svoji svědomitost snáš: vo škole hotový očistec
od navedených nezbedů, jest úzkoprsým byro
kratem.“ Který však jest pokárán od inspektora
proto, že brabým způsobem neomaleně se zpro
nevěřaje svým dobrovolným závazkům úředním.
rázvin jest prohlašován za národního mučedníka.

Jeptiška, která dnem i nací bdí u těžce
nemocných, mu-í snášeti nejdrsnější úštěpky
farizeů, ktei se odvažnjí tvrditi, že bojují za
práva žen. Zato však fintvá dívka, která shání
jen zábavu a klepy, stane se v novinách na
jednou velice slavnou, jakmile se jedenkrát sů
častní nějakého osvíceného průvodu, nebo od
říká-li neuměle naučenou básničku, davši si

k tmu účelu zaplatiti nové šaty odsvých rodičů. Jaký řetěz každodenních sebezáporů pod
stupuje venkovská pracovitá dívka každodenně!
Ale snáší pohrdavé úštěpky třebas i od vlast
ního bratra, který universitní studia odbývá
v kavárně.

Volá se: „Jen samostatno3t, svobodu, sebe
určení!“ Jestliže však s napětím všech sil ně
který dělník vyšine se k samostatnosti, až začne
zaměstnávat dělníky sám, největší závist strží
právě od těch spoludělníků, kteří nejvíce na
dělnickou mizorii hubovali, aniž se starali oprav
dovou akcí a pílí o praktickou svépomoc.

Lidé, kteří vlastní leností zavinili, že jejich
děti obtěžují žebrotou občany jiné, hněvají se
veiice na ty přičinlivé muže, kteří vlastní pílí
pomobli si tak, že četnou rodinou nemusejí ob
těžovati cizí pokladoy, ale naopak ještě mohou
jiné lidi podporovati.

Velikáši při svém radikálním skokanství
natropí plno zmatků, málo se doopravdy starají
o to, čím by byli, kdyby se na ně nedřeli celé
řady lidí „chudých dachem“.

Rolník, který pracuje do úpadu na zdě.
děném lánu, zkusí od vlastních sousedů, jako by
byl parasitou stavu rolpického, jako by poško
zoval zemědělství, jestliže nechce agitovati pro
agrárnické dietáře. Zato však za sloupy. největší



"opory rolnického -stavu se považují ti občané
městští, kteří „pocítí lásku“ k rolnictvu tehdy,
když pozorují, že jim kyne mandát nebo poho
dlná sinekora.

Věk fiázovitý převrací zdravé, přirozené
náhledy na ruby, lidé, kteří v zájmu svého
"chleba vystřídali třebas čtvero „přesvědčení“,
udávají tón; kárají hlučně spoluobčany, kteří se
odvažují míti jiné názory, než jakými se živí
titíž psaví demagogové

Kam takové „šíření obzorů“ zavádí, to lze
'poznati na poměrech francouzských. Proto jen
více spravedlivosti k lidem, kteří jsou považováni
za všední! Poctivost, svědomité plnění stávajících
povinností drobných jest lepším vysvědčením
než nejradikálnější heslování lidí, kteří se štítí
poctivé práce jak tělesné tak duševní. Veliké,
oslňující květiny lze snadno zasaditi tehdy, když

jest oůda těžkou, úmornou prací zkypřena a
upravena. A na velikáštví jest nyní kandidátů
taková spousta, že se zanedbávají povinnosti
pejbližší, nejnutnější.

Nové obobacení jasyhkoupytm Kato
ličtí missionáři ze řádu sv. Františka, působící
mezi Indiány v Arizoně, v missii sv. Michala
vydali veliký slovník řeči Indiánů Návaho. Toto
dílo, které bude míti velikou důležitost zvláště
pro jazykozpytce, bylo uvítáno 8 velikou po
ohvalou a uznáním ode všech povolaných učenců.
S tím však se snaživí Františkáni nespokojili a
připravili do tisku slovník návaho-anglický a
anglicko-návahoský, jehož vydání řídí P. Anselm
Weber, 0. F. M, a který co nevidět vyjde. Ka
toličtí missionáři si vůbec dobyli nesmrtelných
zásluh o zeměpis cizích končin světa, o národopis,
jazykozpyt, přírodopis a jiné odbory lidských věd
Nejen že hledí si dokonale osvojiti řeč toho ná
roda, jemuž hlásají víra křesťanskou, ale oni
tu řeč také pěstují, jí si váží a hledí ji zacho
vati. V té věci podstatně se liší od různých
amerických, bohatě placených protestantských
kazatelů a kazatelek, kteří jsou vysílání mezi
divochy od různých amerických sekt.

Zchromlá moderní vědecká tomha.
P. Savio na gregoriánské universitě v Římě ve
svém díle „Dějiny gymnasia“ nazval Voltaira
„typickým učitelem protiklerikální Iži“. Proti
němu bojuje zednář prof. Arnoldo Monti, jehož
nátlakem již jednou zakázáno P. Saviovi vydati
třetí díl spisu „Brave Storia d'Ítalia“ (Krátký
dějepis Italie). P. Savio veřejně, důstojně a vě
decky se hájí. Stát pod trestem zavření školy,
v níž by se užívalo spisu Breve Storia dItalia,
zakázal kn hu P. Savia. Hle, státní index! A proč?
Ze osoby některé z doby sjednocení Italie jsou
ve knize charakterisovány tak, jak si zasloužily.
Pravda je trpká, proto pryč s uí ze škol! Ale
dějin nelze usmrtiti ranou meče, tím méně
perem moderní „svobody“' A že P. Savio mluví
pravdu, ať již mluví o Mazzinim, nebo Gari
baldim, patrno z toho, že není ni jednoho dů
kazu proti jeho výrokům! — Jak se učíd ti
jtalské dějinám své vlasti, jest přímo úžasné!
Jen na základě zůmysiného školního překruco
vání stávají se z mládeže nenávistní fanatikové
a zvlášť odpovědní nepřítelé obyvatelstva ra
koustého. Příslušníci Rakouska (zvláště ze sto
letí XVEE. a XIX) jsou líčeni mládeži jako hrozní
zločinci. Tak se připravuje národnostní smír pod
patronátem italských zednářů, v jichž rukou jest
ubohý král zajatou loutkou.

Výstova českých malířek v Ternové
vstupuje tímto do druhé poloviny svého trvání.
Návštěva od počátku byla velmi hojná — přes
úmorná vedra — a od jich umírnění slibuje býti
ještě větší; až dosud již dosáhla skoro 500, ze
jména procházeící turisté rádi se zastavují. Vý
stava čítá 316 děl malířských a 8 skříní užitého
umění. Z našich vystavujících umělkyň navští
víly výstavu: Zd. Braunerová, Anna Roškotová,
Božena Šulcová, Avg. Lhotová, Bož. Vohánková,
Marie Chodounská, Klára Bušková, Zd. Lirbsche
rová, Fina Rziwnátzová, Vil. Knížková; z jiných
návštěv jmenujeme prof. Caodounského, rak.
konsula v čínském Tientsinu Kobra, vicesekre
táře min. obchodu dr. Peroutku z Vídně a j.
Výstava potrvá do 30. srpn>, vstupné (i s ka
talogem) 50 b, pro studenty a dělníky 20 h, los
ke slosování 20 h.

Péče o zachování historických pa

stadia ©Byly schváleny rozšířené stasovy cen
trální komise pro umělecké a historické památky.
Vzrůstající záj-m v poslední době o zachování
historických a uměleckých památek rozšiřil se
též v Rakousku a byl příčinou, že směrodatní
činitelé zabývali se intensivně touto myš'enkou
a že dosáhli také určité položky ve státním roz
počtu, jež věnována bode účelům zachování
vzácných památek u nás. Zároveň reorganisována
centrální kom'se. Dosavadní ceotrální komise
pro péči o památky, v jejímž če'e byl protektor
a jejíž agendu řídil president a dva jeho ná
městkové, přibrala si za poradní orgány „radu
pro zachování památek“ a „státní úřad pro za
chování památek“, ktorý skládati se bude z umě
leckých, technických a právnických osobností.

Tomuto státnímu úřadu budou podřízena v jed
notlivých zemích technická a umělecko-historická
zemská konservatoria, která k účslnému a
rychlému provedení záchrany vzácných a cen
ných památek budou směrodatná. Při ústřední
komisi má býti zřízen umělecko-historický ústav,
který sprostředkuje odborové vzdělání povo
laných orgánů a pokračovati bude ve vydávání
odborně literární a vědecké rakouské umělecké
topografie. Činnosti této, jež rozvířena byla schvá
lením rozšířených stanov ústřední komise pro
zachování památek, dostává se tím pevného
podkladu.

Kde jmení víra, začíná pověra. Od
strašující příklad v tom směru poskytuje právě
honosná Francie. Nikde se nevede celým tuctům
vykladaček karet tak znamenitě, jako právě
v Paříži. A většinou jsou to dámy z vyšších
vzdělaných kruhů bohatých, které jako slepé
zanášejí kartářkám veliké obnosy.

Spiritismus šíří se ve Francii měrou až
příliš povážlivou. A volnomyšlenkářům jest to
jedno. Jen když jich nedráždí někde upevňo
vání ducha katolického. Vždyť sám Lombroso,
veliká modla internacionální Volné Myšlenky,
ku konci svého života upadl do hrubých, směš
ných pověr spiritistických, vydávaje docela své
pomatené názory Sspiritistické tiskem. Podivná
to trofej monistů, tedy lidí, kteří neuznávají
existenci lidské duše, rozdílné od těla!

Také volnomyš'enkářům nezáleží na boření
a profanní přeměně starobylých kostelů. Jen
když zednáře přestávají píchati do očí známky
katolického života! Proslulý spisovatel a člen
francouzské Akademie Maurice Barrés, ačkoli
není mužem smýšlení katolického, opřel se již
po drahé v poslanecké komoře zednářs ému
vandalství, páchanému na kostelech. Prohlásil
za hulákání volnomyšlenkářských poslanců, vě
zících po krk v zajetí měšců kapitalistických:
„Dnes vás žádám, abyste chránili kostely všecky
— inehezké, které nepřinášejí užitku železnicím
a majitelům hotelů . . . i takové, o nichž nikdo
neřekne: „Ale z toho by byla krásná taneční
síň nebo museum!“

Mezi důvody pro zachování kostelů a še
tření náboženské svobody katolické uvedl také
toto:

„Poslyšte, co říkají vesničtí faráři a lékaři.
Svorně tvrdí, že všude, kde mizí víra katolická,
nezískává snad kultura rozumářská, ale tam
všude ujímá se pohanství v té nejošklivější po
době. Kouzelnictví, pověry hypnotické, šarla
tánství spiritistické a pod. Některé vesnice ve
středu Francie jsou již tak zpobanštělé, že dá
vají mrtvolám sebou do rakve střevíce a peníze;
střevíce prot, aby nebožtík měl v čem dojíti
až k cíli své cesty, peníze pak, aby jimi pod
platil pekelné božstvo. Uvádím tento podrobný
obrázek proto. abych vám ukázal, jak bluboce
je zakořeněno pohanství a barbarství, které se
strojí znovu propuknouti.“

Tichý gemims. Znovu dochází stvrzení
stará pravda, že skuteční šlechtici duchem ne
šíří kolem sebe slavnostní opar hlukem, častou
representací, plemickým křikem a pod. Veliká
díia chválí tvůrcs satna. Za předního současného
socpaře jest považován francouzskt Auguste
Rodin. Jistě jest to duch veliký, jestliže pro
svou popularitu neshání ani v nejmenším pro
tekci zavilých volnomyšlenkářů, kteří ve Francii
udávají tón. Radin již před lety prohlásil, že se
mýli umělci ti, kteří se domnívají, že krásnými
výtvory předstihnou přírodu. Radi!, aby se učenci
dlouho a pečlivě učili poznávati pravou krásu
a harmonii i od jednoduchého listu na stromě.
Tím nepřímo vzdal hold moudrosti Tvůrce. Ne
dokáže-li nejbystřejší umělec tolik, co příroda,
pak by mrtvá hmota vynikala moudrostí větší,
než h'uboce vzdělaná duše lids.á? Patrno, že
krása přírody předpokládá nejvyšší moudrost
Bytosti živé, která mrtvou přírodu mistrně řídí.
Právě vyšla f ancouzská kniha, v níž jsou ulo
ženy velice interessaotní myšlenky Radinovy 0
umění. Jsou to skromné odpovědi na dotazy.

„Národní Listy“ oceňujíce dne 13. t. m.
význam knihy, která jest poirobným zrcadlem
Radinových soah, praví:

„Uměleckou lží par excellsnce Rodinovi je
honění se za «fficielními poctami. V něm je
skryto nebezpečí, jež je s to ohroziti vývoj i
největší. h umělců. Rodin mluvě o Dalouovi,
jejž portrétoval, podotýká: „Dalou nebyl by
tvořil než mistrovská díla, kdyby byl neměl
slabrsti, zatoužit po oficielním postavení. Za
toužil státi se Le Brunem naší republiky a jako
dirigentem všech současných umělců... Člověk
nemůže sloužit dvěma pánům najednou. Všecku
aktivitu, kterou mrhá, aby si získal umělecké
styky a aby hrál význačnou roli, ztrácí pro u
mění. Pleticháři nejsou hinpci: chce li umělec
8 nimi konkurovat, musí rozvíjet tolik úsilí,
kolik rozvíjejí oni, a ku práci nezbývá mu téměř
ani času.“

V knize takové pasáže vyskytují se ča
stěji; viděti z nich, jak Rodin vždy úkol svůj
bral vážně a jak v něm oftil velkou zodpovědnost

mravní. Mýlili byste se v něm, kdybyste jej po
kládali za velikého sensualistu, vášnivce, opíje
jícího se jen sladkým rythmem linií a tvarů.
Snad některé partie knihy, zvláště ona, v níž
mluví o kráse žen, dávaly by za pravda výkladu
vašemu. A přec v jiných kapitolách (hlavně
v hluboké partii: „Mysterium v umění“) Rodin,
jakoby to tušil, že byste mohli býti uvedení na
nepravou cestu, hájí se proti falešným výkla
dům. Čím by byl tvar, čím krásná forma těla,
čím krásné gesto samo, kdyby nebyly symbolem
ducha, jenž je oživuje? Pravý umělec musí být
nábožným, protože jako oa nikdo druhý ocitá se
v souzvuku s Nekonečnem. „Kdyby nebylo ná
božanství, bylo by mně bývalo potřebí, je vy
nalýz. “ praví sám za sebe. Všecka velká umě
lecká díla zdají se mu býti potopsna ve zvláštní
mystické Šoro, jež dává mysliti na Nekonečno.
Snad proto, že u Rembrandta je toho šera nej
více, Rodinu s takovým respektem vyslovuje se
o hollandském mistru. Z každého slova Rodi
nova je znáti, jak svědomitě studoval umění a
jak mu rozumí. Je pravou rozkoší vejíti v jeh>
společnosti do Louvru a dát ai od něho vyklá
dati, stanouti před Miloskou Venuší, ořed „VÍ
tězstvím“ Samotbráckým a „Zajatci“ Michel
Angelovými. Vedle kongeniálního porozumění
uměleckým dílům dob starých zajímá nás tu
hlavně pokor:, s jakou se Rodin před nimi
sklání. Na jedním místě Gsell srovnal jej
s Rembrandtem. „Mne srovnávati s Rembrand.
tem!“ rozkřikl se na Gsella Rodin, „jaká svato
krádež! S Rembrandtem, s tím kolosem umění!
Považte, příteli!... Poklekněme před Rem
branitem a neklaďme nikoho po jeho bok'“

V době, kdy fanatikové volnomyšlenkářští
odvažují se nazývati chrámy křesťanské příbytky
hlupství a podobně, Rodin právě v k-thedrálách
dlouho pobývá, aby pod klenbou vznešené ka
tolické architektoniky čerpal nové umělecké
myšlenky. A zkušený umělec chystá právě do
tisků novou knibu: o gothických kathedrálách.
Tedy duše spřízněná se Zeyerem, duše, která
nehovíc okamžitým rozmarům množství, chápe
krásno v jeho absolutné šíři a při střeštěných
pokusech moderních úsilných | „reformátorů
umění“ dovede se pokloniti oddaně krásnu, vy
pěstovanému již dávno před dobou moderní.

„Cyriil“, časopis pro katolickou hudbu
posvátnou, v červencovém čísle přináší velice
praktickou úrahu redaktora Dobroslava Orla
o pracích a snahách oyrillských, přednesenou
na oyriliském sjezdu v Kutné Hoře. Z dalšího
obsahu uvádíme: Repetitorinm dějin hudby od
Emila Bezecného, Jednání první brněnské sy
nody diecesní o chrámovém zpěvu lidovém od
Dr. Karla Eichlera a Dobr. Orla: Cyrillský sjezd
v Kutné Hsře. — K číslu přidána velice cenná
komposice Bezecného: Missa pro defunctis ad
tres voces aegual-s organo comitante. Mše tato,
pracována přesně dle pravidel požadavků cír
kevní budby, jest melodická a její nacvičení
nevyžaduje veliké námahy. Velice vít:né to dílo
pro menší kůry!

Český slovmik bohovědný dospělprávě
k sešitu 15. — k slovu „astromancie“. Nový
tento sešit svědčí možno-li ještě lépe o vzácné
pečlivosti pořadatelstva. Poučení poskytují vy
dané s-šity tak zevrubné a v pravdě odborné,
že se jeví o slovník zájem ve všech kruzích
skutečných vzdělanců veliký. Vzorná snaha vě
decká dočkala se příslušného ocenění i v kru
zích liberálních V sešitu 15. mimo mnohá jiná
vyobrazení jest barevná církevní mapa Asie.
Připojeny podrobné. složité statistické přebledy
náhozenských vyznání v turecké Asii, v Indii.
v Číně a Japonsku.
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Vňevdburové adrušemí křesť dělni
ctvn na Moravě. V neděli dne 6. t. m. sjeli
se delegáti všech skupin Všeodb Sdružení do
Brna, by vyslechli zprávy čiuovníků o oráci ve
Sdružení pro dobro pracujícího lidu a o dalším
se uradili.

Všeodborové Sdružení čítalo koncem roku
1910 30.000 členů, soustředěných ve 388 sku

pinách. ,
S-hůzí pořádalo Ustředí na 287 místech 615.
Tisková akoe. Sdružení ocitla se již tak

daleko. že začátkem příštího roku 1912 začne
vycházet Odborový list pro všechny se závazným
cdbíráním. Zvýší se proto příspěvek o 2h týdně
v každé třídě.



Omladina Sdružení utěšeně zkvétá; jest
zapsáno a platí 335 učňů. „Orel“ je založen při
74 skupinách a cvičí dgepělých1594 mimo Orlí
dorost a mimo Orlice. Členové jiných spolků
pokad v Ore ovičí, nejsou v tom ovšem počí
táni. Přispívajících členů má Sdružení 750.

Nejlepším © důkazem solidnosti každého
spolku jsou jeho finance. Nuže jmění Všeodbo
rového Sdružení obnáší 243.176:85K mimo různé
fondy při jednotlivých skupinách.

V roce 1010 onemocnělo 2707 členů, chu
ravěli 58.264 dní a dostali podpory 40.11857 K.
— Bez zaměstnání bylo týž rok 387 a podpory
obdrželi 471232 K; v tom nejsou počítány pod
pory výlukové a stávkové. Cestovních podpor a
Da stěhování povoleno 132 členům 909.09 K.
Mimořádných podpor rozdáno 265 členům
210075 K. — V roce 1910 zemřelo 96 členů, po
nichž vyplaceno pozůstalým úmrtní podpory 9000
K. Spočítáte-li všechny tyto podpory, seznáte, že
Ústředí za jediný rok vyplatilo svým členům
56.840-73 K.

Člen platí týdenní příspěvky mnohem
menší, než na př. soc. demokraté — a ještě má
jistotu, že Sdružení ho neopustí, ocitne-li se
v nemoci nebo nějaké nesnázi.

Hlavním účelem jeho ovšem není pouhé
podporování, nýbrž vzdělání členstva, uvědomo
mování o jeho právech i povinnostech na ide
ovém základě učení Krista Pána. Vznešený úkol,
který Sdružení si vytklo, jest sociální povzne
šení pracujícího lidu, a cesta, kterou má se
k tomu cíli dojít, jest zákonodárství. Z toho
plyne nutná podmínka, bez které dělnictvo
různých odvětví práce nedomůže se svých práv
a zasloužené odměny; jest organisace odborová.
To je tedy ideálem Sdružení: sorganisovat pra
covní třídy českého lidu odborově, to znamená:
spojit dělnictvo jednotlivých odborů práce v jeden
organický celek, v jedno tělo. V některých od
borech už organisace provedena. — Textilní
odbor čítá ve Šdružení řádně platících členů
3547, zemědělský 2381, služek a hospodyní 1490,
dřevodělníků 2079, horníků a hutníků 917, kovy
obrábějících 990, krejčovského dělnictva 926.
obuvoíků a koželuhů 756, zedníků 720, obuv
níků 632, tabákového dělnictva 540, železničních
zřízenců 101, typografů 71. Pro dělnictvo tex
tilní zřízena odborová rada při Ustředí, též pro
dělnictvo stavební a oděvní. Na valné hromadě
delegát Jungwirth navrhl, aby zřízen byl též
zvláštní odbor sklářský.

— kterým záleží na mravní a
vlastenecké výchově dcer —

vřele doporučujeme

Pensionát
císaře Františka Josefa |.

v Hradei Králové.
V pensionátě jsou tyto školy:

Pokračovací škola.
Kurs pro vzdělání pěstounek.
Kurs industriální.
Pěvecko-hudební škola.
Vyučování cizím řečem:

(němčině, francouzštině, angličině.)

Na přání poskytaje se též příprava ku
stát. zkouškám z jazyků, hudby a zpěvu.

Jmenované školy požívají práva
veřejmosti. —Pro všechny obory
jsou státně zkomšené učitelky.

Prospekty zašle na požádání
vpráva ústavu.

l

Soc. demokratičtí kavalíři duchem.
Teprve prý soc. demokracie vypěstoje žulové
neochvějné charaktery, kteří dovedou zběliti
černou tvář země a údolí slzavé změniti na ple
sovou síň. Již tak dlouho trvalo pěstění nových
povah dle řádu Marxova a Lassallova. A vý
sledek? Nedlouho před volbami vyčítali si rudí
autonomisté s centralisty hotové zločiny — pá
chané i na chudém dělnictvu. Není to žádná
příčina k radosti táborů jiných. Jsou to zjevy
velice trapné, které hluboce raní a jistě nejsou
sledovány lhostejně, tupě od mnohých pocti
vějších 800. demokratů, kteří žasnou nad zkla
máním.

Nyní se boje přiostřají znovu. V kolébce
tak zvaných sociálně demokratických autono
mistů, ve Vídni, rozpoutal se mezi soudruhy bcj
na život 4 na smrt. Soudruzi centralisté vypo
věděli poslušnost zemskému výkonnému výboru
„českoslovanské“ strany sociálně demokratické
v Dolních Rakousích, zakládají si svoje vlastní
tak zvané „mezinárodní sekce“, boykotují též

nické Listy“ a založili si vzdorolist „Dělnický
Denník“. Při tom si soudrazi spílají, vyčítají si
zločiny a peněžní partykářství. Soudruzi auto
nomisté vyčetli nedávno soudruhům centrali
stům, že jsou živi z peněz německých soudrubů
a ssudrazi centralisté odpověděli na to, že si
soudrozi autonomisté dali od Adlera a konsortů
vyplatiti 10.000 K za to, že při posledních vol
bách do říšské rady upustili od projektovaných
českých kandidatur proti Adlerovi, Reumanovi
a Schumeierovi. Nejnověji učinil odhalení ze zá
kulisí sociálně-demokratiké domácnosti soudruh
V. Bejšovec, do nedávna ještě vášnivý autono
mista, nyní však veliký přítel Hoebra a Steina,
Soudruh Bejšovec uveřejňuje v oentralistickém
„Dělnickém Denníku“ dlouhé zasláno pod nad
pisem: „V zájmu pravdy“. V tomto zaslánu na
zývá soudrah Bejšovec býva'é své intimní přá
tely z redakce autonomistických „Dělnických
Listů“ největšími šplhavci a osobními prospě
cháři. Činí ve svém zaslánu také zajímavé od
halení o hospodářství v sociálně-demokratickém
spolku vídeňském „Máji“, jehož byl sám po
kladníkem. Prohlašuje, že „Máj“ neměl vůbec
pokladní knihy, že v příjmech a vydáních ne
vedl žádné záznamy, načež se dotazuje: 1 Kam
se pcděly výkazy o příjmech cchotnických před
stavení, jež byla pořádána v roce 1908“ v Rů
žových sadech na X. okresu vídeňsksm? 2. Kam
se ztratit výkaz o příjmech a vydáních divadel
ního představení „Lucerna“, jež pořádáno bylo
v okrese XVI.? 3. Kam zmizela zpráva o májové
slavnosti českých soudrohů, pořádané dne
1. května roku 1907 ve vídeňském Pratru? Zde
se jedná o tisíce, které, jak soudruh Bejšovec
nepřímo napovídá, záhadně zmizely.

Jak llchvaří soc. demokraté s dra
hotou masa. Jest všeobecně známo,že argen
tinské maso zklamalo naděje na celé čáře.
Myslilo se, že dovoz tohoto masa bude míti za
následek klesnutí cen masných, ale maso nejen
nezlaciněle, ale i to argentinské prodávalo se
v Praze i ve Vídni dosti draze. Naše domácí
maso zůstalo při starých cenách. Miro to zne
chutilo se argentinské maso tak, že poslední
zásilka stěží se rozprodala. Lidé ho nechtěli,
protože nehí dobré. A přece socialisté spustili
křik, když vláda další dovoz zakázala, ba podali
na říšské radě návrh, by se maso z Argentiny
dále dováželo. Ve svých novinách pak balamu
tili dělný lid, že prý chtějí pracajícímu lidu po
skytnout kousek laciného masa. Zatím se má
věc trochu jinak. V Americe jest obchod masem
a dobytkem v rukou velkokapitalistických mas
ných trustů; jsou milionáři, kteří se sorganiso
vali a Ceny masa zvyšují dle svélibosti. Ovládli
celou Severní Ameriku. I v Argentině jsou již
pevně usazeni. Nyní mají zálusk na Evropu.
Chtějí i zde dostat masný trh do svých hra
bivých rusou zrovna tak, jako se zmocnili pro
deje petroleje v Německu, ve Francii a v An
lii. K tomu cíli získali celou společnost spe

kulujících židů, kteří mají sprostředkovat prodej
amerického masa u nás. Právo minulé dny vezly
lodi několik set metrických centů argentinského
masa, ale nebylo kde imaso vylodit, protože
mezitím vláda naše dovoz zakázala. Tu však
spustili socialisté křik, že se chudobnému lidu
béře od úst laciné maso — a hned podali návrh,
aby říšská rada dovoz po-olila. Nyní se ptejte:
Komu tím sociaiisté pomohou? Snad dělnictvu?
Ale to argentinské maso nechce. Komu tedy?
Americkým milionářům a rakouským židům.
kteří masem a:gentinským obohodují.

Remu prospívá soc. demokratická
agitace © Vídeňský spolek soc. dem. kočí po
žádal vídeňské své povozníky, aby od 1. září
zvýšili plat a zkrátili dobu pracovní. Spolek po
vozníků povolil, ale požádal organisaci uhelných
firem vídeňských, aby platila od fůry víc. Nato
majitelé uhelných dolů z Čech a Slezska sešli
se ve Vídni ku poradě, na níž usneseno, že se
musí pro požadavky kočí a povozníků uhlí zdra
žiti. Jak vidět, měly malé příčiny dalekosáhlé
následky. Nelze se diviti požadavkům kočí. Ale
ta náblá chuť ke zdražení u millicnářských
uhlobaronů, kterým soc. demokracie šikovně ne
přímým způsobem slouží! Požadavky kočů jsou
vítanou záminkou židům Guttmannovi, Wei
mannovi a jiným, aby shrábli do kapes od chu
dých lidí nové miliony. Kde jsou důrazné pro
testy soc. dem. poslanců?

Cukerní kartel stará se o vysoké vyšrou'
bování cen také. Kartel lihový, petrolejový
obilní, dobytčí, kartel prodavačů koží se také
činí jen což! Komu se dostane na předním
místě z tohoto neustálého zdražování užitku?
Budou to klerikálové? Vždyť kartely podléhají
komandu židovskému. A židovské banky div
nepraskají náhrnem nových milionů, jež jsou
tam k dalšímu množení ukládány od lidí ne
pracujích. Ovšem — když dojde k volbám, vy
pustí židovské wertheimky nějaké procento ve
prospěch svých sluhů, tak že pak po demago
giokém štvaní volí na předním místě kapitalismus
— a to ještě vydatněji než v době, pokud hla
sovacího práva nebylo. Vědyť ti noví kandidáti

jsou „potřebnější“, chudší než oni, kteří ae:
dříve o důvěru voličů ucházeli. Nestávají po
měry jako ve Francii Lidem, kteří dovedou
obytře s lidovostí obchodovati, daří se dobře.
Ale voličstvo marně čeká, kdy tolik 100. cemo-
kratických pcslanců dle vlastního programu vy
stoupí rázně, jednomyslně a důsledně proti těm,
kteří umějí tak ve.iké miliony ždímati z chu
dých lidí.

ew- Pliměčtěte důležitý spis. 0

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a « ostavičoým zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám:

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovnik-strážce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Ubmovy“ co
nejvřelejí odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
vHrádoi IKrálové.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

Závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

své uměleckypracované oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou, —

křiltelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boží hroby. —

kříže

ředi POdinný dům
pozůstávající z pěti místností se vším příslu
Šenstvím a velkou, pěkně zařízenou zahradou.
V místě nachází se velký knížecí park každému

přístupný.
Cena 12.000 K. K složení stačí 4000 K.

Velmi výhodné pro pány pensisty.

Do Hradce Král. a okolí!
V úctě podepsaný dovoluje si P. T. obe

censtvu oznámiti, že otevřel ve vlastním domě

moderně zřízenou

výrobu obuvi
veškerých druhů.
Opíraje se o své bohaté zkušenosti, jichž:

jsem v nejpřednějších zahraničních závodech
nabyl, budu moci všestranně a dobře posloužit.

Zejména upozorňuji na vlastní specielní
výrobuorthopedioké obuví a na dílnu:
proryohlosprávy.

Prose o laskavou přízeň ct. obecenstva.
ujišťuji, že jedinou mojí snahoubude, posloužiti:
vkusnou a trvanlivou prací.

Znamenám se v plné úctě

Jan Wilikovský,
výroba obuvi

Hradec Králové, prodlouženáČelakorského
třída čís. 487.
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Krakov.

VI sjezd katolíků českoslovan
ských v Wlomouci.

"Věru úchvatný byl průběh katolidkého
sjezdu, takáže obrovskou účastí překvapil samé
pořadatelstro. Manifestace ta dokázala mar
kantě, komu vlastně Morava náleží, kdo jest
jádrem našeho národa na Moravě.

schůzím, chtěli vykzářeti »veŘejné mínění« hlu
čením sami, aby zastrašovali kruhy konserva
tivní. A ejhle, katolíci se vzchopili k veřejným,
davovým projevům také. A projevy ty mají ú
činek obrovský, často větší než tisk. V tisku
dovedou aaši protivníci tak snadno před svými
čtenáři maoho zjevů zatušovati, zvláště když
pozorují, že jejieh lidé našich nowin nečtou. Ale
veřejná manifestace? Zde selhává účinek každé
Jži na ty, kteří viděli na vlastní oči.

Proto tedy tolik útoků před ejezdem,
proto malomoená, obnovená námaha, aby aspoň
ti, kteří sjezdu nabyli přítomni, byli uvedeni
vwomyl nehorázným zmenáováním čísla účastníků.

Morava promluvila tak srozumitelně, až

se jovým« harcoveíkům protikatolickýmdechzatajil.
a základě pilného sčítání dobře kontro

lujícíeh nažinců byla celková účast daleko přes
38.000 lidí. V průvodu, pokud bylo možno se
čísti, bylo přes 22.000 katolíků. Průvod trval
74 minut. Kráčelo v něm 12 hudebních kapel,
neseno 75 praporů. Půl hodiny ubíral se průvod
ve čtyřstupu, tři čtvrti hodiny v šesti-až osmi
stupu. Kráčelo zde 45 procent žen a dívek, 55
procent mužů a mladků.

K tomu všemu po celé cestě, kudy průvod
se bral, stály husté řady našinců, jako tomu
bylo v Hradci Králové. Jenže v Olomouci byly
řady naších pozorovatelů ještě větší; počet di
váků katolických dobře se může páčiti na
14.000. Tak bylo již v době nedělního průvodu.

V neděli se od časného jitra cesta od ná
draží netrhla. Vlak za vlakem vjížděl do ná
draží, průvod za průvodem šel od nádraží do
města — Slováci, Valaši, Laši, Horáci, bratří
z království v průvodech s vlajícími prapory
jdou do města, kde sídlí nástupce sv. Methoděje,
aby manifestovali své katolické přesvědčení. Za
ranních hodin bylo již v Olomouci jako v mra
veništi. Brněnským vlakem přijelo 1500 lidí,
Slováků z Hradišťska a Brodska rovněž tolik,
z Jevíčska přijel rovněž velký zástup, z Ostravy,
ktorá nikdy nezůstala za ostatními, nabitý vlak,
z Čech zrovna tak, z ostatních krajů Moravy

zástupse hrnul zazástupom—zkrátkaa dobřesrdce plesalo. A kdo viděl, jaké nadšení zářilo
těm zástupům z očí, kdo viděl ty prapory, jež
vlály nad našimi statečnými řadami, radoval se
s nimi. V brněnském vlaku bylo praporů 16.

——

———

A jaký jásot vypukl, když k domu ee
brala četa slovinských »Orlů«. Kroj jejich skoro
je týž jako našich »Sokolů . Kdo to je?« Ptali
se: Měli strach, že jsou to »pokrokoví« Sokoli.
Na důmě o půl.9. hod. měl kázání vsdp. prelát
Dr. František Ehrmann. Před domem kázal Dr.
Kubíček. Pontitikální mši sv. celebroval na důmě

u polního olláře na prostranství před důmem
J..Exe. ndp. biskup Doubrava. Tisíce a tisíce
lidí obcovalo službám Božím.

A po službách Božích patřil Olomouc nám.
Plné ulice, sotva bylo lze projít! V Národním

lidstva. Snad jen o ejezdě českých křesťanských
sociálů.

Hned po obědě v neděli veliké zástupy
proudily do třídy Františka Josefa, aby se řa
dily v průvod. Vyšlo se ze cvičiště kolem půl
druhé hodiny. V předu hrála kapela Strážnická,
za ní šli katoličtí poslanci, 50 náčelníků od
borů »Orla« z Moravy, Slezska a Vídně, osmi
členná deputace +Orla« z Hradce Král. Posl.
Kadlčák kráčel representantům orlích odborů
v-čele. Pak tři Orli, český a moravský se slo
vinským uprostřed nesli veliký, skvostný věnec
s nádhernými stuhami, na nichž zlatě vytištěno
věnování sjezdu Jeho Veličenstvu. (Věnec po
ložen byl za volání elávy Jeho Veličenstvu na
podstavec pomníku na Hor. náměstí.) Dále šlo
300 Orlic a 100 členů dorostu orliho, pak zase
hudba, načež šla, nadšeně jsouc zdravena, a
velkou pozornost budící 1l0členná deputace
"Orla slovinského z bílé Lublaně (z obou od
borů lublaňských) s dělnickýmposlancem slo

a sebvu skvostný prapor Orla slovinského.
Praporů zde bylo 7. V ladných čtyřetupech šlo
dále přes 700 Orlů z Moravy, Slezska a Vídně
s 9 prapory.

Druhou hudební kapelou zahájena byla
část průvodu, sestávající z části mládeže ven
kovské, sjezdu přítomné. Šlo v tomto oddílu
800 šohajů ve svých krojích a přes 1200 děv
pod 2 prapory. Následovaly ženy: šlo jich
v tomto oddílu přes 2000. V dalším oddílu za
zvuků dvou kapel postupovalo pod 15 prapory
3000 mužů rolníků; nato šli s hudbou Slezané
pod 4 prapory v počtu 600 a opět ženy se 4
prapory (1 Mar. družina z Uh. Hradiště) a 1
korouhví v počtu přes 2000.

Hosté z království za další kapelou šli
pod 9 prapory v počtu asi 400, dále na 200
katolických studentů vysoko- a středoškolských
a přes 180 bohoslovců, dále na 500 katolické
inteligence, přes 300 učitelů a učitelek a mnoho
jiných katolíků. Z Hradce Králové za vůdcovství
nejd. Arcipastýře, který při zahajovací schůzi
pronesl úchvatnou řeč za diecésí naši, dostavili
se: vsdpp. kanovník J. Barták, Dr. Frant. Šulc,
Dr. Fr. Reyl, Dr. Jindra a j. v.

Závěr průvodu tvořilo dělnictvo a živnost
nictvo. Za zvuků dvou kapel pod 25 prapory
postupovalo daleko přes 4000 dělníků a asi
500 živnostníků,

Průvod bral se třídou Františka Josefa,
Kanovnickou ulicí na Biskupství, kde vzdal
nadšený hold nejvyšším hodnostářům ofrkevním,
shromážděným na balkoně arcibiskupské resi
dence. Po příchodu k Národ. domu rozcházely
se jednotlivé oddíly do schůzí. ©

K líčení aspoň nejdůležitějších zjevů aje
zdových bylo by potřebí celé knihy. Mimo spo
lečné schůze byla pořádána odborná echůze
živnostenská, rolnická, venkovské omladiny,
učitelstva, Matice Cyrillomethodějské, žen, děl
nická, katolických akademiků atd. Ve čtvrtý
den sjezdu konána pouť na Sv. Kopeček.

Slavnostní schůze konány v Národním
domě. Účastnili se jich Jeho Exc. kníže-arci
biskup Olomoucký dr. Frant. Bauer, Jeho Exo.
ndp. dr. Josef Doubrava, Jeho Ex. ndp. biskup
Brněnský dr. Pavel hr. Huyn, ndp. biskup Če
skobudějovický Josef Hůlka, J. M. opat Želivský
Salesius Roubíček, J. M. opat Zavoral ze Stra
hova, J. M. opat Drápalík z Nové Říše, zástupce
ndp. biskupa Litoměřického kanovník Čech,

o dano -©
loserty se počilají levně. j

Obnova vychází v pátek v poledne. , Ročník XVI

hojnost jiných hodnostářů duchovních jak z Mo
ravy tak z Českého království, všichni katoličtí
poslanci, někteří katoličtí šlechtici. zemský
hejtman, vynikající pracovníci katoličtí ze všech
zemí koruny České i ze Slovácka uherského.

Předsedou slavnostních schůzí i celého
sjezdu zvolen osvědčený pořadatel or. Hruban,

| Poslanec a náměstek zemského hejtmana. Za
[ místopředsedy provolání: Andrej Hlinka, hr.
,; Emanuel Mensdurff, rolník Fr. Klimeš a Jan
, Ježek, živnostník z Vídně. V.čer po slavnost
I ních schůzích pořádány velice zdařilé večírky

v útulném sálo katol. domu. Zde pronášeny
v přestávkách srdečné pozdravy a přípitky.

Zvlášť významno jest, jak byly i schůze
odborné horlivě a četně navštěvovány, tak že
manifestace vyznívala mímo schůze slavnostní
ve velké sjezdy pracovní. Našinci tak doku
mentovali velikou uvědomělost, osvědčovali
plné pochopení pro velice široký, praktický
úkol katolického hnutí. Netoliko tedy lesk ze
vnější, ale i zdatný kus díla praktického kráčel
ve stopách katolické manifestace.

Všeobecné nadšení bodrvch našinců, ná
plat“ naslouchání delším řečem i při velikém
vedru a přeplněných místnostech, vroucí pro
jevy zbožnosti — to všecko svědčilo neklamně
a vítězně o šťastné budoucnosti hnutí takového.

Dejž Bůh, aby i v Čechách svornou, obě
tavou prací a upřímným, ideálním zápalem
vztýčila se proti nepřátelům hradba ťak železná
a imoonující, jako na Moravě!

Politickýpřehled.
Českoněmecké vyrovnání jest stále předmětem

novinářských rozprav, kaffe Thun sem, bar. Gautsch
tam, ale věcného pořád nic. Jislo jest, že knížetem
Thunem jest již tše připraveno. K tomu pozname
nává »Union« ze slovinských poslaneckých kruhů:
»Posice rakouských Slovanů toho vy?adoje, že ne
smí se dělat jednostranné“ vyrovrání. My Slovinci
na jihu jsme nejutlačovanějším alovanským národem
v Rakousku a musímepoč tat na nodporu Čechů.
Národncstní vyrovnání, do něhož by Slovinci nebyli
pojati, znamenalo by smrtelnou ránu pr>sloinský
národ, který nesmí býti vydán na pospas mocným
svým sousedům. Tazé ve Styrsku musí dojíti k vy
rovnáví, do něhož bude nezbytně nutno pojati v prvé
řadě školství a zemědělskou radu pro dolní Štyrsko.«

Ku změně mímisterstva dle vídeňských zpráv
dojde prf určitě v poslední třetině měsíce srpna a
sice tak, že valná část členů nynějšího kabinetu od
stoupí a nahražena bude — úředníky, Parlamen
tarisace kabinetu stane se skutkem teprve na pod
zim po ukončení českoněmeckých vyrovnávacích
konferencí v Praze, 

Slovinské zalímní vysokoškolskéoddělení v Pya
26. »Slovenec« uveřejňuje nový protest slovinské
strany lidové proti chystanému provisoriu slovinské
university v Praze a prohlašuje: »Zdá se, že dnes
jedná se o to, aby v Praze bylo zřízeno slovinské
vysokoškolské provisorium a že v nejbližší době bu
deme postaveni před hotovou událost. Vzhledem
k tomu, že velká část slovinského národa si ne
přeje, aby slovinská mládež soustřeďovalasev Praze,
dále vzhledem k t:mv, če Prahu nepovažujeme za
vhodné místo k výchově příštích slovinských profes
sorů, prohlašujeme ještě jednou kategoricky, že v ni
šádném ohledu nepřijímáme Prahu za sídlo vysoko
školského slovinského provisoria,«

Změna Marchetových mařísení. Minulý týden
vydáno číslo zákonů a nařízení zemských, ve kte
rém jest obsaženo nařízení, jímž se zrušují ona u
stanovení Marchetova nařízení, která správní soud
označil za odporující zákonu. Marchetovým naříze
ním, jak známo, obcházel se S 20. morav. zákona
o zakládání škol z r. 1905, který tvořil část tak
zv. »moravského paktu.« V $ 20. se praví, že do
obecných škol mají býti přijímány dítky vyučova
cího jazyka z pravidla mocné. Tato dvě kulatá slova
»z pravidla« a »mocné« Marchetovo nařízení vy
ložilo ve pr germanisace. Nedivno pak, že
Němci svého Marchetasi tak hleděli.



Nosola vrakouské armádě. Rakcusků vojenská
správa zsbýví se myšlenkou odstraniti u pěchoty
dosavad( šavle, které jeou příliš dlsúhé a svým
Jeskem již předem ničí výhody šedého šats:va. Uod
dlaní "horské zeměbrany jsou desavadní šavle dů
stojnické po 3 léta nahrašeny krát:ými šavlemi
s pochvou orydo a10u a budou asi u veškeré pě
ochoty zavedeny. V [t+.ii nenosí důstojníci dle no
vého nařízení vůbao Savlí, nýbrž jen revolvery. Pouze
tehdy, jedná Ji so o udržení veřejného pořádku za
kročením vojenským, mají důstujníci i příště opá
nati se šavlemi Podobně oršem i za války.

Obebruhceo (hrách. Uverská oposice bojedle všech známek ztracený boj. Prohrála j-j nedů
sledností u kolisáním, nebs( od čtvrtka minu'ého
týdne prohlašuje pojednou za jejiný cíl obstrukc>
brannou předichu, jejík nezbytnost kdysi uz :ala,
kdežto již i během technickí debaty byla ochotna
za jistýca podmínex od srého odpora proti před oze
usustit Není o nutno ti tohst> boje přesvědčena
právě tak, jako komtáty a měste, usnéšejícíse stále
větším počtem proti «bstrakci, Není ovšem tedy na
děje, že nejostřejší požadavek oposice, ravedení ms
darské řeči u «etnin, setká as s ním ve
řejného mínění v zemi a že zájem země
© obstrutci.

Pro všeobecné rovné hlasovací právo v Belgií
a porionou návštěvu školy demonstrovali blučně 15.
t. m. v Bruselu lib-rálové a soc. demokrat“, jichž
do Bruselu sehnéno na 100.000,

Jednání o Maroko jest stále na hlemýždím
kroku. Francie a Německo nemohou se dosud smlu
vit, jen aby kapsa nezůstala prázdné.Dle »Figara«

rohlási! prý císař Vilém: Nemůžeme-li z této pří
ežitosti uči iti otázku moci, musíme setrvali na

půdě práv a smluv a přátelsky s Francií vy
jedcávati.

Na poměry v Portugalsku dobře posvítil pn
slanec Abril, který v plenární schůzi náredníto
shromáždění vytkl ministru sprav:dlnasti, že ne
méně než 40 cizozemců řeholníků vztýč.lo němec
kou a rakouskou vlajau. Na valkém počtu aoukro
mých domů vlaje vlajša avglická. Jest již pomalu
více czozemstých Portuvaloů v Portuga'stu než
domácích.

Olázka Malisorů zdá se býti vyřízsna; po
sledoí Malisoři vrátili se již do svých v.saio a jest
jich téměř 10.000 A aby as dobrá vůle se strany
turecké ukézala, zahájena již stavba jedné gilniza,
S jižními Albánci bude prý se vyjednávat o pod
mínkách, za kt:rých by byli ochotní složit zbraně.
Vláda turacká prohlašuje, že povstalcům udělí vše.
obecnou amnestii a že ostatní jich požadavky uvéří
jestliže povstalci zastaví ihned všeliké nepřátelství

Zmatky v Persii. Vojsko vládní rve se dále
s vojskem býv. šacha o vládu v Persii. Najímáni
jsou vrahové, aby odstranili bývalého čacha, jiní
aby vračdili ministry a jiné vlivné osobnost. Ko
tácká brigáda v Teheranu jeví pro bývalého šecha
velké sympatie
ODESTRSKOROSI OSD OSOII OP

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
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Zprávy
organisač. a spolkové.

Hradecko. Sdružení české mládeže křesť. sociální
koná dne 28. záři v Bukovině u Černilova velkou ná
rodní slavnost svatováclavskou. Přípravy jsou již v pl
ném proudu a slavnost sama slibuje již nyní, že bude
dostaveníčkem veškerého křesťansky smýšlejícího lidu
z okolí. Proslme, aby se slavností touto bylo počítáno a
bratrské organisace a spolky dospělých v týž den žád
né slavnosti nepořádalv. Agitujte již nyní, aby účast by
la co největší a účastí tou aby bylo protestováno proti
neslýchanému řádění agrárního dorostu, který hledí ma
řiti naše schůze způsobem přímo barbarským. — Ústř.
výbor mládeže.

Zprávy
místní a z kraje.

Po exercitiích. Nebylo to jubileum mladých kněží,
kteři mají ještě více, než půl cesty života před sebou,
ale byla to tklivá episoda ze života několika kněží, kte
ří ukončivše čtyřicetileté výročí na vinici Páně, sešli se
v biskupském semináři. V pátek po exercitiích předvedl
nás holega kanovník Kerner nejdůstojnějšímu Vrchnímu
Pastýři, abychom na sklonku života obnovili slib “po
slušnosti a úcty. Pravil asi takto: Před čtvřiceti lety
slíbili jsme u oltáře Páně svému Vrchnímu Pastýři po
slušnost a úctu. A pak rozjeli jsme se na lodičkách svých

— Dnes vracíme se na vetchých lodičkách v podvečer
života ku břehůni věčnosti... Jako před 40 lety slí
bili jsme poslušnost svému biskupu, tak slibujeme i dnes
jménem svých bratří Vaší Excellenci svou. poslušnost a
vzdáváme svému Vrchnímu Pastýři svou úctu. Tehdáž
— před 40 lety -- dal nám Vrchní Pastýř své požehná
ní na cestu kněžského života. S hlubokou pokorou pří
jali jsme je. A tomu to přičítám, že ani jeden z nás ne
zpronevěřil se poslušnosti své. Bůh dal nám tu milost,
že nikdo z nás nezradil a neopustil prapor Církve! A
když dnes na sklonku života obnovajeme reverentiam
et obedientiam Vaší Excellenci, prosíme opět o požehná
ní vrchnopastýřské, abychom věrnými zůstali až do
smrti! —- Jeho Excellence dojat projevem tím, odpově
děl, že rád uděluje požehnání svého těm, kteří věrně
po 40 let pracovali na vinici Páně. Pak odjel jsme na
Pouchov, pomodlit se u hrobu svého spirituala Msgra.
dra. Al. Frýdka, gen. vikáře, a u hrobu kolegy prof.
dra. Pohla. Při obědě v bisk. semináři ráčil Jeho Ex
celience kněze ty pozdravit otcovským slovem. Pravil
ve svém přípitku, že není divu, když po 40leté namá
havé, a často i nebezpečné plavbě lodička života vy
kazuje tu i tam trhlinu a je vetchou; a přál, aby ještě
dlouho i na těch vetchých lodičkách pluli na moři ve
zdejšího života, a až jednou pokyne Pán, aby klidně ja
ko věrní dělníci vepluli do přístavu věčnosti! — Kolega
Kerner poděkoval za otcovská slova Jeho Excellenci a
pravil asi v ten smysl: »Před 40 lety vyšlo 40 kněží na
vinici Páně; během 40 roků padlo 11 na brázdě své, 4
jsou nemocní a zbytek stojí před Vaší Excellencí. Vrací
me se jako prořídlý pluk; utrpěli jsme bolestné ztráty,
al: čest praporu neposkvrnil ani jeden z nás. A jako
vojín hasnoucí zrak upírá k svému vůdci, tak i my
dnes bledíme k Vaší Excellenci. Jsme starci a mnoho
již pracovat nemůžeme, ale co nám dá Bůh ještě síly,
co práce je v rukou našich, to rádi klademe do rukou
Vaší Excellence, to rádi věnujeme drahé naší diecési a
milému lidu českému! Vaše Excellence ráčí být čtvrtý
biskup, pod jehož pastýřskou berlou pracujeme na vinici
Páně; Vaše Excellence ráčí být dnes prvním strážcem
na českém Sicnu. A my nemáme vroucnějšího přání, než
aby Bůh vvlil hojnost požehnání svého na drahou hlavu
Vaší Excellence a požehnal snahám Vaší Excellence ku
prospěchu diecése a ku spáse věřících! - A co dále
ještě? Týž duch, který ovládá ty starce na sklonku
života, týž duch žije i v srdci mladších bratří, kteří na
stupují na místa naše. Nechť cokoli přinese doba příští,
Jeho Fxcellence může počítat na věrnost svého kleru.«

Na odvrácení germanlsace českých dítek dolnora
kouských zaslali spolku »Komenský« ve Vídni IIL-3,

Strohgasse 45, který vydržuje 5 škol obecných, 5 škol
jazykových, 3 opatrovny a školu pokračovací, v měsíci
květu 1911 politický okres Hradec Králové: Černilov.
Odbcr Ú. M. Š. 2 K. -— Hradec Králové. Sbor dobro
volných hasičů 10 K, JUDr. O Hušák 2 K, K. Teubner
5 K, Městská rada 100 K, B. Pflegrová 5 K, prof. Fr.
Rejthárek 1 K, Hradec Král. Nový. Obecní úřad 5 K. —

Kukleny. P. V. Gyurkowics 2 K.
V Sjezd ahlturientů z roku 1886. Ku zprávě pod tímto
titulem v minulém čisle uveřejněné dodáváme, že mezi
zúčastněnými abiturenty byl též Jan Němeček, c. k.
pošt. kontrolor v Praze, Jiňdřich Ženíšek, správce ško
ly v Sedlici u Kuklen a Jan Nos, učitel na Pražském
Předměstí, jenž uveden mylně mezi těmi, kteří před
oktávou gymnasium opustili. Mezi posledně jmenovaný
mi vynechán byl Otakar Urner, hotelier v Hradci Král.,
takže všech účastníků bylo 36. Pozdravné přípisy a te
legramy účastníkům zaslali bývalí pp. profesoři: Cou
fal Jan, Hron Jakub, Marek Tomáš, Michl Krištof, Pe
likán Josef, dr. Procházka Fr. X., Svoboda Ignác, Švej
car Vladimír a z kollegů: Dolkoš Alois, c. k. okr. soud
ce ve Zvorníku v Bosně, dr. Doubrava Karel, lodní lé
kař rak. paroplavební společnosti v Terstu, Freund Fr.
bývalý úředník dráhy v Litošících u Bílého Podolí,
Krejčí Fr., c. k. soudní tajemník ve výsl. v Praze, Kroutil
Josei, učitel v Něm. Brodě, Kryšpín Rudolf, c. k. vrch.
pošt. officiál ve Vídni, Pauer Jan, adjunkt u dráhy v
Martinicích, Potoček Václav, učitel ve Ždánicích na
Moravě, dr. Svoboda Josef, lékař v Bělé u Přelouče,
Špáta Joscí, katecheta v Čáslavi, Troníček Ladislav, c.
k. místodrž. tajemník v Plzní a Th. a Ph.Dr. Ulwer Fr.,
člen řádu Redemptoristů v Českých Budějovicích. Ne
omluvilo se 16 kollegů (z nich jest 1 nezvěstný — dr.
Pohl Gustav, býv. c. a k. plukovní lékař): Bayer Emil,
Fibigr František, dr. Ippen Karel, Janoušek Karel, Ka
rásek Bohumil, Keyzlar Jan, Knížek Fr., dr. Kramář
Jos., dr. Nettel Otto, Pokorný Theodor, dr. Rašín Alois,
Vacek Fr., a externisté: Andres Václ.. Erben Jos. a
Klučina Václav.

Nemocenská pokladna soukromých úředníků politi
ckého okresu Královéhradeckého, zapsaná pokladna po
mocná se sídlem v Hradci Králové byla povolena vý
nosem c. k. místodržitelství v král. Českém ze dne 10.
června 1911 čís. 8 C — 1614. Dne usnesení prvého před
stavenstva pokladny ze dne 10. července 1911 zahájí
pokladna činnost svoji dnem 1. září 1911. K nejnutněj
ší informaci uvádíme, že tato nová svépomocná institu
ce poskyrovati bude členům svým: I. Bezplatné lékař
ské ošetření, léky, léčivé pomůcky a pohřebné. Členstvu
vyhražena jest svobodná volba lékaře, lékařům pak
bude zaručeno slušné honorování. Podpory jsou stano
veny na 70 procent hlášeného služného. Bez ohledu na
výši služného a na věk bude příslušníkem pokladny sou
kromé úřednictvo a dilovedoucíi obého pohlaví. Příspě
vek stanoven jest na 3 procenta z přihlášeného služné
ho. 3. Pokladna poskytuje mimo to řadu dalších výhod
oproti jiným pokladnám. Členy pokladny této mohou

dle povelených stanov býti též úředníci a vyšší: zží+
zenciúřadůu podniků.smosprávnýchuJest tudiž.zřej
mo, že lato nová, nanejnýš. potřahná: svéhomocná sta
vovská instituce soukramého úřednicíva. přináší; velmi:
cenné výhody pro případ nemoci, že přináší úředníctvu
téměř vše to, po čem až dosud. marně: volálv. Rři:tom.
zvlásť zdůrazňujeme a upozorujeme na malé.příspěv
ky pokladniční.Prvé představanstyoa. dozovčí.výbos,—
diemístodržitelskéhoschválení—tvoř.titopákové:A)
za peněžnictví: L Jaroslax Červaný,. továrník a presi
dent Záložnáro. úvěmího ústavu: v Hradci: Králové. 2.
Václav Píša, vschní: HiditeliZáložního. úvěrního ústavu,.
předseda odbosu »Z J. S. Ú.« w HřadečiHtálevé. 3
Alois Vávra, Hdiel Všeobecné: úvěrní. společnosti v
Hradci Králové. B) Za průmysl! a: obched::11 Josef Pil
náček ml., továrník v Hradci Králové, 2. Alois Nejedlý,
továrník v Kuklemách. 3. Inž. Čaněk: Hávránsk,. řiditej!
Pražské akciové straáírny vwHradci. Králové. 4. Václav.
Morávek, Fiditel pivovaru v Hradci: Ktálomát 5. Václav
Mudra, dispomest fiamy F. V.. Fiala. v. Hradai: Králová. Il:
(Pražské Předměstí). 6. Ladislav. Stehliky.tovární, účet
ní v Hradci Králové. 7. Leopold Ježek, účetní firmy A..
Fuchs v Kuklenách. 8. Rudolf, Karel; továrul účetní: v
Kuklenách. C) Za živnosti stavební. atd., za advokátní,.
notářské kanceláře atd.: b. JUDr, M4 Kutia, advokát: v:
Hradci Králové. 2. Josef Novotný, stavitel! v Hradci-Král:.
3. Bohumil Petříček, účetní stavit: Kanonžáře:v- Hradeli
Králové 4.. Václav Hruška, advokátní salleitátor. v Hrad
ci králové.

Dar. Vsd. pánové, kteří' slavili čtyřicetiletou pa
mátku svého posvěcení na kněžství;, přš příležitostii pa
mátného dne darovali královéhradeckému »Orlu= 18 K.
Zaplať Bůh dobrotivým dárcům stonásobně!

Bezplatný přednáškový kurs o motorech: pro malé
živnosti se zvláštním zřetelem ku pohonu elektrickému,
jich zavádění, obsluze a udržování; uspořádán bude za.
přispění vysokého c. k. ininisterstva veř. prací. při.měst
ském průmyslovém museu v Hradci Králové v době od
28. srpna do 30. září 1911. Přednášeti bude pan inž. R.
Brunnhofer, professor c. k. stát školy pro stav. řemesla
v Jaroměři, třikráte v týdnu po 2 hodinách (v pondělí,
ve středu a ve čtvrtek od 7-—9hod. večer) dle následu
jícího pořadu: Rozvrh látky: Teplo a teplota. Vysvět
lení vzniku a vlastností elektr. proudu. Práce mechani
cká a elektrická. Motor plynový, benzinový, naftový a
na nassávaný plyn s příslušenstvím. Motor elektrický.
Ceny uvedených motorů, výlohy amortisační a při po
honu. Porovnání uvedených motorů, jich udržování a
obsluha. Přihlášky do kursu řádně vyplněné přijímá
správa průmyslového musea nejdéle do 29. srpna 1911.

Úmrtí. Dne 16. t. m. zemřel zde u věku 73 let pan
Františex Tichý, měšťan a dlouholetý kostelník při ka
thedrálnín chrámu Sv. Ducha. Zesnulý pro svou mi
lou povahu a svědomitost těšil se obecným sympatiím.
Tělesná schránka v Pánu zesnulého bude tuto sobotu
dne 19. srpna o 3. hodině odpol. vykropena v chrámu
Sv. Ducha a pak po vykcnaných obřadech pohřbena na
hřbitově Pouchovském. Zádušní služby Boží slouženy
budou v pondělí 21. t. m. o 10. hod. v chrámu sv. Du
cha. Odpočívej v pokoiit

Sucho. Vedra sice polevila, ale Žádoucí vláha po
sud se nedostavuje. Labe na mnohých místech překra
čují pohodlně děti. Studny, v nichž byla hojnost vody
od nepamětných let, úplně vysýchají. Jest věru velikou
zvláštnosti, že voda téměř úplně zmizela i ve studnách,
které jsou blíže Labe a to i leckde tam, kde dno studny
jest níže než dne: labské. Ryby lekajf i v některých lab
ských zátočinách, které jsouce poněkud odděleny od
hlavního proudu nánosem písečným, mění se v nezdra
vé bahno. Brambůrky jsou jako ořechy a to i tam, kde
jest nať vysoká a dosud plné zelená; a ještě i těch drob
ných hlíz jest všude málo. Otavám jest konec, stromy
valem žlontnou a i na švestkách jest ovoce velice má
lo. Zatc však hraboši provrtávají kde jakou mez, každé
pole, všecky louky, lropice škody veliké. Hospodáři,
nemohouce popásati na zeleném, krmí výhradně skli
zeným senem. A jelikož naděje na otavy úplně zklama
la, nutno dobytek odprodávati. Nejvyšší čas, aby aspoň
dvoudenní silnější děšť zachránil to, co dosud živoří a
zmírá.

Nový závod. Právě otevteli zde páni A. Doriler a
Alois Plíva, dlouholeti odborníci, kteří vynikají zvláště
odbornými vědomostmi z oboru umělého hodinářství,
nový závod na Svatojanském náměstí. Závod jejich co
de odborných schopností náleží do prvého řádu na zá
kladě jich dlouholetých zkušeností, kterých nabyli jed
nak dříve dlouholetým pobytem v předních závodech
v cizině, jednak v samostatných závodech poslední do
bou v Praze, kde též po mnoho let působili. Lze s potě
šením vítati zvláště pro Hradec, že bude zde vyplněna
citelná mezera, kde v hodinářském závodě bude každý
nejenom vzorně obsloužen při nákupu zlatého a stříbr
ného zboží, pak hodin, nýbrž i bude každý plně uspo
kojen, obrátí-li se na uvedené odborníky se správkou
všech druhů hodin, kteří zvláště vynikají při seřizová
ní komplikovaných hodin jako chronografů a pod. Ja
ko zvláštnost jich vynalézavosti lze označiti, že regulu
ji lepší druhv hodin ve třech polohách a sice: ležmo na
zadním plášti, pak na číselníku, svísmo — v každé po
loze zvlášť. Objeví-li se při tom chyba differenční, jak
zhusta i u nejjemnějších druhů se stává, odpomohou od
borníci tito dle vlastní methody do té míry, že nemůže
se pak státi, by hodinky šly někdy dobře, někdy však
špatně. Takové zregulování děje se ojediněle jen v u
vedené klinice hodin a můžeme proto závod ten dopo
ručiti ctěnému obecenstvu co nejvřeleji. Mimochodem
podotyýkáme, že zavedli zde dotyční pánl prodej úplně



nových. klenotů, získaných z pražských dražeb a za
staváren, tudíž zboží úpluč nové, však za ceny překva
pujicí levné. Závod kliniky hodin nachází se na Svato-,
Janském náměstí.

Nový Hradec Králové. (Úmrtí.) Josef Irásek, insp. .
sev.-záp. dráhy ve výsl, věrný člen naší Katolické Jed

noty, o jehož 80. dni marození jsme loni v tomto listu I
zprávu podali. nepatři již mezi živé. 8. Srpná t. r. ze

snul v Pánu a byl Wa zdejším hřbitově za četného ú- |
častenství z blízka i z dáli pohřben. V něm ztrácí Jed

nota sebevědomého člena, kostel každodenního návštěv- |
níka a dobrého pěvce chrámových písní. My členové |
Katolické Jednoty zachováme mu trvale věrnou 'pa
mátku.

Německý výlet: ma Zvíčleu. Jak se Němci namáhají
ze všech sil zachvátiti co nejrozlehlejší posice, to jsme

„viděli v -neděli dne (3. t. m. na české Zvičině. Se všech
stran spěchaly tam malé hloučky turnérů na německou
slavnost.Navrchojupředkostelikemvztýčenystošáry
s vlajkami černo-červeno-žlutými. Rozumí se, že mladí
junové na svých neúhlédných stejmokrojích měli pásky
téže barvy. Dostavilo se i několik buršů s cereviskami
hájit to, čeho nikdo Němcům nebere. Cvičení dlouho
netrvalo, junové totiž rmoho toho neuměli. A čím se
produkovali, to byto tak neumělé, že se mnoho chlubiti
nemohli. V našich tělocvičných jednotách začátečníci
často dovedou cvičit lépe. Asi osm hudebníků dotvrzo- ,
val-Slavnost ukrutně kvílivými zvůky, které ještě na
štěstí: býly přehlušovány mohutnými údery dvou bub-..
nů.-Ka konči ma podámjeden starešina mluvíl nadšeně o |
práci »fůr-dje deutsche Sache«, ále jemně z opatrnosti
upozortiil, aby se jurové hned po skončení klidně do
mů rozešli. Řada turnérů stála 'kolem řečníka na podiu
a okrasu velikého -okamžiku dovršovaly německé děvy, Š
oblečenédo —-českých národních krojů. Jest to sice do
bře přiznati se, že čeští Němci mnoho původního ne
majl, ále páska černo-rudě-žlutá dosvědčovala, že se ty
dívky Másí do tábora jiného než českého. A nabízeny
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lístky ke vstupu 7a ohradu úlisně i českým turistům,
kteří přissvém příchodu na Zvičinu byli překvapeni zje-:
vem tolik nečekaným. Ale Čechové zelené vstupní líst
ky šmahení odmítali. Když se dobře proklepalo teuton- |
ské ledví německých junáků, došlo se k překvapujícím ;
poznaťkům.Na koho Čech promluvil, každý odpovídal
pěknou češtinou. Patrno tedy, že mezi turnéry bylo
mnoho Němců ještě »nehotových«, z kterých budou ve-
licí chlapíci, až se trochu více s německým životem .
seznámí. Asi osm četníků bylo pohotově pro případ,
kdyby se smrad veliké německé nadšení trochu přená- 
hlilo. Také z toho častěho »Heil« nevyzírala právě ná
lada nejpříznivější. Bylo to možno poznati ještě ku konci .

"na hulákání některých německých jednotlivců, kteří po
„odchodu pravidelných čet na Zvičině setrvali. Kolem
"páté hodiny malé čety s trubači se rozcházely za ve- '
"selé nálady. Jeden vážný turista německý, vystoupiv|

"na Zvíčinu,nezáržel se, aby nedal průchod vlastnímu í
!

A..

-překvapení Když si všiml vyzývavých barev, řekl nám
"po německu hodně hlasitě: »Já jsem sice Němec, ale
"tohle schvalovat nemohu. To je přece jenom provokace.«
A také nevíme, jak by se vedlo na př. českém Sokolům,
"kdyby se ukostřli ve Vrehlabí a -užili pouze barev zem
ských! V české chatě bylo lidí -plno a Němci dávali o
"tevřeně na jeva, jak je to české shromaždiště pálí. Při
Tozchodu ovšem nebylo zapomenuto vzíti si do ruky
"pravokativní praporečky. Pod Zvičinou odjížděly bryč
'ky, ma nichž bylo k vůli dráždění českého obyvatel
:Stva -vždy praporečků několik. Na nádraží v Bílé Tře
mmeěšsémálem Že nedošlo k bouřlivějším scénám vinou
měmecké rozpinavosti. Když se zde Čechové množili,
WNémcůmpřešla kuráž. Když však měl vlák odejeti, rá
zem bylo vystrčeno k vůli pouhé provokaci z jednoho
vagonu asi deset praporečků, proti čemuž na české sta
mici od Čechů bylo velice rázně protestováno. Něme
cké pagstvo si musí udělat reklamu všude. — Jest ea
poffebí, aby naširci hromadnými návštěvami Zvičiny
dokuzováli, že k tomuto vrchu s láskou se hlásí jako k
svému. Menšinoví pracovníci budou tím velice potěšení
a posilněni; a Němcům spadne poněkud hřebínek. Po
malu thy zabrali Zvíčímu jem pro sebe!

Jaroměř. Třetí běh jednoročního učebného kursu
(IV. raáníku) při měšťanské škole chlapecké v Jaro
měři pečne lá. září t. r. Do kursu přijímají se žáci i žá

ikyně (jako hospitantky), kteří s prospěchem absolvovali
WII. ročník měšťanské školy, nebo kteří zkouškou přijí
„mací prokáží vědomosti měšťanské škole předepsané.
Neznalost jazyka francouzského není překážkou přijetí.
Kurs jest vhodnou předpravou ku přijetí do obchodních
škal i akademií, do průmyslových a kadetních škol, de
ústavů učitelských a j. odborných škol, které vyžadují
většího vzdělání předběžného, jakož | ku přechodu na
školy střední, lycea a 1. ústavy dívčí. Přihlášky do kur
su přájímá běhers prázdnin a po nich až do 20. září ře- |
ditelství školy, jež i dotazy ochotně zodpoví.

Pracovní komise sdružených odborů »Zemské Jed-,
noty soukromých úředníků v král. Českém« v severních |
Čechách se sídlem v Jaroměři a odbor >Z. J. S. Ú« v!
Novém Bydžově pořádá dae 3. září 1911 o půl 11. hod. |

|
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dopol. v divadelním sále +Na Kopečku« v Novém Byd- |
Žově pod protektorátem sl. okres. výboru a sl. měst
ské rady v Novém Bydžově manifestační sjezd soukro
mého úředniciva veškerých kategorií. Pořad: 1. Uvítá
ní hostí, zástupců stran a korporací a zahájení sjezdu. +
2. +O nutnosti noveliisace pensijního zákona«, referent
kol. Arnulí Kocblčffel, inspektor Zemské úřadovny I. '
v Praze, »Všeobeeného pens. ústavu pro zřízence« v
Hradci Králové. 3. »O významu organisace pro sociální
a hmotné poměry soukromého úřednictva se zvláštním

sjezdy nozváni jsou pp. říšští i zemští poslanci, výkon
né výbory politických stran, organisace zaměstnavatelů
i zaměstnaných atd.

Úmrtí. Dne 7. srpna 1911 v 10 hodin dopol. konal
se pohřeb pana faráře z Hněvkovic Jana Šmiky za ve

lil se do Poděbrad na léčení. Než po krátkém pobytu,
ani ne tří neděl, vrátil se 4. srpna na večer domů a je
ště téhož dne o IU. hod. večer — zaopatřen byv sváto
stmi umirajicích — vydechl svoji šlechetnou a veskrz

řoval, přese milován byl od svých osadníků, jak nejlé
pe se osvědčilo v den pobřbu. Celkem 12 kněží a 1 bo
hoslovec zúčastni se pohřbu v čele s vdp. děkanem a
wsdp. běsk. vikariátním sekretářem v Dolních Kralovi
cích Všémem Climelíčkem, který vykonal pohřební ob
čady © domě smutku a promluvil pak v chrámu Páaě
"krásnou, procštčnou a zze srdce plynoncí řeč pohřební,
načež sloužil rekviem za účasteaství všech důst pp.
kněši. Zpěvy pohřebsí přednesli pp. učitelé z okažl v
čele s p. ředitelem v. v. Jos. Támon z Hněvkovic i p.
řídicím učůtlem tanaéž Mašindou. V kostele nad rakví
obřady vykonal vdp. děkan z Ledče nad Sáz Václav
Vačkář, mačež průvod pohřební ubíral se ma /břbitov.
Za rakví mirno příbuzné kráčel :zástupce sl c. k. okr.
bejtmanství, pak dp. Otakar Oliva, katecheta v Dol.

'Eralovicich, který po čas léčení v lázních paza faráře
zastupoval, dále pan obecní starosta, místní školní ra

stup věňicího lidm, ač v neipilnějším čase žní pohřeb se
odbýval Včele průvodu kráčely školní ditky, vedeny

(jsouce 38. učitelkou z Hněvkovic. Po skoačených obřa
dech ma poli posvátném, kterě opět vykonal vsdp. vi

"kář p. Vilém Chmelíček, tělo uloženo v tichý hrob, na
čež všen poděkoval jménem příbuzných dp. Otakar Oli
va. Měmo kněze vikariátní účastnil se pohřbu katecheta
a professor z Chrudimi vdp. Frant. Dvořák, důst. páni

(kaplaňí Samecz Čáslavi a Dejl z Králova Městce a p.
bohostovec IV. ročníku Tvrdík. Po trapném životě ve
zdejším popřej Tobě Pán radostí nezkalených a světlo

věčné svěť Ti jasně!
Osobal. ThDr. Alois Kadrnovský, rodem z Pecky,

professor a spiřituál v šlechtické akademii hraběte Stra
"ky v Praze, býi dne 10. srpna 1911 povýšen na doktora
filosof: na Akademii sv. Tomáše v Římě.

C. k. státší škola průmyslová v Pardubicích, ukon
čivši XII. školňi rok, vydala výroční zprávu, z níž vy
jimáme toto: škola se skládala: A. Ze škóly mistrovské,
B. ze školy pro řemesla stavební, C. z -odborné živ
nostemské školy pokračovací, D. z odborných kursů.
Ze zapsaných 254 žáků vystoupilo 7, tak ře bylo tříděno
247, a « těch prospělo 229 (30 s výborným prospěchem).
Na podporách a stipendiích bylo vyplaceno žákům ško
ly mistrovské a školy pro řemesla stavební celkem
9.604 K. V zimáím běhu bylo v těchto dvou školách 0
svobozeno 123.:w letním běhu 91. — Na ústavě půso
bilo s ředitelem 19 sil učitělských a to: 9 profesorů, 3
asšistenti, 5 mistrů a 1 externí učitel (Iékuř). — V pří
štím školním roce otevron se mimo uveňená oddělení
ještě kurs pro topiče a kurs-pro studnaře,bude-li dosti

přihlášek, které přijímá Předitélstvíškoly a zašle ochot
ně každěmu na požádání návěští o zápise a přijímacích
"podmínkách. — Zápis žáků do strojnického oddělení
Skoly mistrovské koná se pouze písemně v době od 15.
srpna do '15. září."Do kursu pro topiče a strojníky při
jimají se písemné přihlášky od I. září. pro studnaře
bude uveřejněn zápis později. Do školy pokračovací bu
-de zápis ati 2. do 23. září.

Vyzmamenání. Cásař udělil faráři v Dol. Olešnici v
Čechách vlip. Lad. Kloučkoví zlatý záslužný kříž s
konuno:.

Zákonem předepsaná zkouška z řízení automobilů a
motocyklů odbývá se určitě a za každého počasí v
Pardubicích v neděli dne 27. srpna 1911 pod dozorem
zkušebního komisaře pana vrchního inženýra Theod.
Skuliay z Praky. Seřadění ku zkoušce přihlášených ve
zmíněný den o 1. hod. odpol. ve Sladkovského ulici
před sportovním závodem Vínc. Chomráka. Přihlášky
ku zkoršce přijímá sportovní závod Vinc. Chomráka
v Pardubicích. P. T. páni interessentí se žádají, aby se
w neděli dopoledne dne 27. srpna ve jmenovaném závodě
přihlásili. Všechny potřebné informace budou tamže po
dány. Zkonška potrvá as 2 hodiny, takže bude P. T. pá
nům interessentům možno běbem odpoledne nastoupiti
zpáteční cestu.

Požár od blesku. K večeru 14. srpna přihnala se
bouře od západu nad Miletínský úval. Kol 10. hodiny
rozzutila se tu v celé své síle. Vichřice burácela, na
stala chvílková přímo průtrž mračen, blesk stíhal blesk,
a za každým rozburácel se hrom, jakoby závodili s je
*em vichru. Dvakrát za sebou uhodilo v nedaleké obci
Tetíně a dva blesky zapálily. Shořela čtyry čísla se
zásobami sklizně stejně nebohatými, ba jednomu poho
řelému i hotové peníze za dobyteček utržené. Jedén
hoch utrpěl při tom I od blesku jakousi poruchu zraku.

Neví se. zdalí se mu vyhojí. S uznáním připomínáme
horlivost hasičského sboru miletínského, který dostavil
se k požáru hned, jak jen mohl sehnati potah ke stří

Ostatní zůstaly doma. Nedivíme se jim. Za takové děs
né bouře není vždy radno, aby hasiči opustili své a šli
hájit cizího. Doufáme. že apel v kázání 15. srpna u nás
v Miletíně učiněný nevyzní na prázdno, a že každý,
kdo bude moci, přispěje nešťastným k pomoci. Již do
poledne 15. srpna sebráno 60 K na nejprvnější pomoc

Dvojí loket. Nebýti to o pohřbu, mohla by to býti

přímo humoreska, takto je to mimovolná satyra. —
Zemřela nám v Miletíně členka »Lidového spolku křesť.
sociálního«, paní Anna Fleglová. To bylo na všech
stranách starosti! Prf odporučila spolku ukrutné pení
ze, nač asi, kolik, jaký bude pohřeb? — Byl pohřeb -
ale ani při ném nebylo vsecko, jak by se to našim přá
telům líbilo. Co tak inálo členů? Je jich přes 150 — a
přijde jich jen asi 40? A proč nedali na rakev i kříž
stojatý? A proč nenesli zemřelou samí členové? Myslí
te, že by se bvli zachovali, kdyby tohle všecko byli
udělali? Zase by se řeklo. ano, ano! Zemřelá odporu
čila členům spolku, kteři přijdou na pohřeb, po jedné
svíci, nosičům no 2 zl. Vidíte je? Nechali všeho, přibě
hli i z vesnic, jen aby to všecko sami shltli .. . Co se
týče těch cdkázaných peněz, určila zesnulá paní jistý
obnos na spolkový prapor — a právě ten účel zebe na
še »horké«. Když má pohřeb některý Sokol nebo ně
který Hlavlíčkovec, ani stého dílu takových starostí a
kritik není, Patrno, jak pozorní jsou k nám naši příz
nivci. Upřímné díky za uanalost!

Věrohodnost rudých zpráv z Dašic. Již delší dobu
napadány json zdejší vůdčí kruhy hrubým způsobem
ve »Východočeském Obzoru«. Ví se všeobecně, že ma
teriál k útokům těmto shání vůdce zdejších soc. demo
kratů a dodává jej ku zpracování evangelickému čSrve-
němu vychovateli zdejší katolické mládeže. To je vše
obecaě známo a přece nikdo z napadených až dosud
neosmělil se rázně vystoupit na obranu své cti. V mě
sici dubnu těsně před svatým biřmováním byl napa
den ve zmíněném časopise zdejší dp. farář L. Hora, byl
obviňován, že zadržel pro sebe 6 K ze mzdy kostelních
zvoníků za zvonění při pohřbu výměníka Kerzla, že
dceři zvoníkově, když si pro zadržených 6 K na faru
došla, nectně vynadal a ji vyhodil, že odepřel zaplatiti
Ženě drenafe M. Trpisovského mzdu 8 K za zához dre
nu. Pan farář, aby poskytl socialistům zdejším a jejich
učiteli příležitost k důkladné zábavě, podal prostřední
«ittvím dra. Petra, advokáta v Hradci Králové, na zod
povětného redakoora -V. O. Jos. Chmelaře u c. k.
krajského sondu v Carudimi trestní oznámení a žádal
© provedení vysetřování a potrestání pisatele onoho
hanopisu. případně redaktora +V. O.< Šetření soudní
zavetteno u c. k. okresního soudu v Pardubicích, kdež
redaktor potvrdil, že mu byl znám obsah onoho člán
ku před uveřejněním. že béře zaň zodpovědnost a nabízí

| svědky ku provedení důkazu pravdy. Za svědky vedl:
J. Kovaříka, předsedu demokratické organisace, zvoní

(ka J. Vobrovského, jeho dceru Annu, drenaře M. Trpi
šovského a jeho ženu Kačenku. Uvedení byli vyslech
nuti s c. k. okr. soudu v Holicích, kdež bylo prokázáno:
1. že od pozůstalých při pohřbu zemř. výměníka Kerzla
pro zvoníky složeny na faře 24 K a ty že správně zvo

níkům vyplaceny byly; 2. že dcera zvoníka J. Vobrov
ského Anna ani na faře nebyla, nemohl jí tedy farář ne
ctně vynadatí a ji z fary vyhoditi: 3. že celý klep o
ponechání si 6 K faráfem sebral vůdce socialistů J. Ko
vařík v c. k. trafice od slovutného pana Václava Wim
mera, trafikanta a hodináře v Dašicích (od téhož ho
dináře, jemuž katolíci farnosti dašické dali tisíce korun
utržití za dárky ku biřmování). 4. Ohledně odepření za
placení 8 K ženě drenaře M. Trpišovského zjištěno: 1.
že farář muží jejímu zaplatil obnos 32 K, jejž týž za
pročištění drenu si požádal; 2. že s jeho ženou Kačen
kou, žádající po faráři dodatečně za zához drenu 8 K,
ničeho neměl co činiti, poněvadž nevyjednával ohledně
drenu s ní, ale s jejím mužem, tedy že také ničeho ji ne
ní povinen, což vysvítá nad slunce jasněji z okolnosti,
že kdyby jí byl farář 8 K povinen, dávno by si jej ce
stou soudní vymohla, což až po dnešní den neučinila. —
Z toho vidno, že nabízený důkaz pravdy se redaktoru
J. Chmelařovi ani v nejmenším nepodařil; nezbyl tedy
než ústup a odvolání. »Východočeský Obzor« ze dne
2. července 1411 přinesl tuto lokálku: +»Dašlce. Ježto
jsem se provedeným řízením přesvědčil, že článek uve
řejněný v čisle 15. roč. VII. tohoto časopisu ze dne 13.
dubna 1911. jehož ostří namířeno protl P. L. Horoví, fa
ráři v Dašlcích, nezakládá se na pravdě, a já sám
článek ten nepsal a jen v důvěře k zasílateli, neznaje
místní poměry, je] uveřejnil, neváhám celý obsah tohoto
článku odvolati s tim, že nemohu P. Ludvíka Horu z
ničeho nepočestného vlnlii. — VPardubicích dne 14. čer
vence 9111. Josef Chmelař.» — Kdyby ve »Východoče

ském Obzoru< napadané kruhy zdejší radnice se nebály
a rázně proti hanobitelůn své cti po každé vystoupily
a onomu dopisovateli ukažaly, kudy z Dašic cesta do
evangelické školy, byl by pokoj již dávno. — R.

Úpice. Dne 9. srpna po 1 hod. odpol. vypukl v do

mě pana Václ. Picha u náměstí ve stodole požár, který,
ač vítr vál naproti, rozšířil se na domovní stavení, kde
zničil kryt a přeskočil na sousední stavení pí. Čapkové,
kdež rovněž střecha shořela. Bolestný byl pohled, když
z ohroženého stavení vynášeli býv. okresního tajemní
ka p. V. Plcha, jenž již přes 15 let mrtvicí jest raněn, a
za ním jeho choť, které na sv. Annu letos noha odňata.
V sousedním domě bydlil jejich syn p. Ot. Pich, jemuž
rovněž velká škoda se stala. Vynesené z obydlí předmě
ty uloženy byly v chrámu Páně, jehož prostory byly
nářadím přeplněny; ze stavení níže položených vyná
šen rovněž nábytek a ukládán na žebřinové vozy. Požár
však, dík nově zřízenému vodovodu, za přispění ha
slčstva domácího i okolního zamezen na tato dvě sta
vení. Rozšířil se však, hnán větrem, na stodoly ve hřbi
tovní ulici, z nichž tři a sice p. Moravce, p. Mrázka a
p. Picha vyhořely i s obilím a senem tam uloženým.
Nebýti vodovodu, bylo by snad půl města vyhořelo, je



likoz pro hrozná sucha v řece téměř vody není. Smut
ný dojem dělala neukázněnost lidí, kteří zuřívě vše rva
li přes odpor majitelů, kteří ohroženi ani nebyli, nábytek
odnášeli a poškozovali. Mnoho věcí bylo též ukradeno,
sám pan policejní kcmisař, když takového jednoho zlodě
je zajímal, byl jím udeřen. Požár založili asi tři školáci,
z nichž jeden spustlý a žebravý školák byl už kolik let
metlou obyvatel zdejšíci:.

Různé zprávy.
Pro pevné nábožeuské přesvědčení značnou oběť

přinesla Miss Cecilia May, dcera colonela Henry Maye
ve Washingtonu. Byla zasnoubena s panem Robertem
Low Bacon jr., synem francouzského vyslance a bývalé
ho společníka předního amerického boháče Morgana.
Tento je protestant. Všecko bylo již vyjednáno, den
svatby byl již určen, a náklonnost obou snoubenců
vyla veliká. Ženich však zdráhal se, jsa k tomu svými
rodiči vyzván. podepsati listinu, že dovoluje, aby vše
cky dítky z budoucího manželství byly pokřtěny a vy
chovány po katolicku. Svatba se měla odbývati ve Was
hingtonu 1325 K. Street. Když pak ženich nechtěl po
voliti, nevěsta prohlásila, že ona jako dcera dobrá ka
tolička ve sňatek takový vejíti nemůže. Miss Cecilia
je velkou a důvěrnou přítelkyní dcery presidenta Taf
ta. Odřekla z poslušnosti k té církvi, ke které náleží,
sňatek s mužem, který je jedním z největších boháčů v
Americe, a který je ve Washingtoně velmi vážen, za
stávaje již nyní vysoký úřad. Zde by mohla některá
dívko, která se lehkomyslně vdává, neb některý mla
díx, který se lehkomyslně žení, vzíti sobě příklad. O
této události mluví celý Washington. A většina uznává,
že hrdinná slečna jednala tak, jako katolička jednat měla.

Příčiny všeobecné drahoty. V »The Eevening News«
zabývá se známý anglický historik a národohospodář
ský spisovatel Ashley otázkou drahoty. Dle jeho ná
hledu nelze panující drahotu a její příčiny posuzovati
dle jednotlivých zemí a států, nýbrž s drahotou nutno
počítati jakožto se zjevem všeobecným, světovým, je
hož příčiny hledati nutno v událostech, týkajících se
celého světu. Musí se přiznati za správné, že politika
jednotlivých států, trusty a dělnické syndikáty mají
vliv na zvýšení cen jistých předmětů, ale udávati je za
hlavní příčinu drahoty nelze. Důkazem toho je Anglie,
kde vzdor úplné svobodě obchodní a vzdor nedostatku
sjednocení kartelových drahota se neustále vzmáhá.
Vážnějším faxtorem v příčinách drahoty uznává Ashley
všeobecný hospodářský vývin takřka všech zemí a stá
tů. Vzrůst hospodářského vývinu podmíněn je vzrůstem
cen jednotlivých předmětů s jedné strany a na druhé
straně sám vzrůst hospodářského života přináší s se
bou zvýšení cen nutných potřeb. Ale i tento faktor hraje
při nynější drahotě jen vedlejší úlohu. Za hlavní pří
činu nynější drahoty udávají nejvážnější národohospo
dáfšií badatelé klesnutí ceny peněz. Ashley odvolává
se nejprve na dějiny a uvádí dva podobné případy vel
ké drahoty. Koncem druhé polovice 16. věku nastala v
Evroně všeobecná drahota, jejíž příčinu připisovali nej
prve různým monopolům, privilegiím a vlivům cechů.
Konečně přišli však k správnému náhledu, že hlavní
příčinou byl velký vzrůst zásob stříbra, dováženého z
nového světa a způsobené tím klesnutí ceny peněz.
Druhou značnou drahotu pozorovati lze k 50. rokům pře
dešlého stoleti, a tu nade vši pochybnost dokázáno, že
příčinou této drahoty byl vzrůst zásob zlata, následkem
otevření zlatých ložisek: v Kalifornii a Australii. Kdežto
do roku 1850. cena ročně odbytého zlata odhadnuta na
2 až 3 miliony liber šterlinků, dobyto roku 1850 zlata v
ceně 30 milionů liber šterl. A podobný zjev možno i ny
ní konstatovati. V roce 1890 cena ročně dobytého zlata
obnášela 24.6 mil. I. št., v roce 1909 však 93.1 mil. I. št.
Množství dobytého zlata tedy během dvaceti let se
skosem zčtyřnásobilo. Tim musila cena zlata přirozeně
klesnouti, což pozorovati lze na vzrůstu cen zboží.
Ashley přichází k náhledu, že z jedné třetiny příčinou
nynější drahoty jest přeznačné dobytí zlata. Německý
národohospodářský spisovatel von Mirbach jest téhož
náhledu. Dle jeho mínění následkem přebytku zlata
nastal přebytek reservy peněz a tím snížení jich ceny,
neb vzrůst zásob peněžních není v poměru se vzrůstem
obyvatelstva, čímž přirozeně cena peněz klesnouti mu
sí. V kritice pojednání von Mirbacha připojuje se lipský
professor Franz Eulenburg úplně k tomuto náhledu.
Frankfurtský pFrofessor Pohle v »Zeitschrift fůr Social
wissenschaft“ vyjadřuje podobné náhledy jako Ashley
a von Mirbach. Uvádí, že v roce 1905 dobyto 299.060 kg
zlata. v roce 190%již 383.049 kg a v rzce 1910 dokonce
680.000 kg.

Otčlna papežů. Italský spisovatel Americo Scarlat
ti uveřejňuje v časopise »Minerva« data o otčině pape
žů. Jeho bádání vztahuje se na 264 papežů, z nichž bylo
A) Vlachů, 17 Francouzů, 14 Řeků, 8 Švýcarů, 5 Němců,
3 Španělé, 3 pocházeli z Afriky, 2 z Dalmacie a po jed
nom z Portugalska, Anglie a Hollandska. Z 209 Vlachů
papežů pocházelo 19 z Toskany, 14 z Neapole, 9 z kra
je Marche, 9 z Emily, 9 z Benátska, 7 z Lombardska,
6 z Ligurie, 3 z Umbrie, 2 z Abbruzz, 2 ze Sardinie, 2
ze Sicilie a po jednom z Kalabrie a Piemontska. Papež
Pius X. je devátým Benátčanem, který řídí osudy cír
kve. Tedy i zde objevuje se devítka, která hrála v živo
tě papežově tak velkou roli. Jeho předchůdci byli:
Plus I. (r. 142 až 157), Benedikt XI., Řehoř XII., Eu
gen IV., Pavel Ii., Alexandr VIII, Klement XIII. a Ře
hoř XIV.

Česká slavuost v Berlímě, ;totiž oslava S0letého:
trvání berlínského českého spolku a současný sjezd če
ských spolků v cizině, k čemuž sjelo se ma neděli 13. £
m. du Berlína asi 500 českých hostí, vydařila se pěkně.
Všeněmci z Čech připomínali sice důrazně vládě peru
ské, aby s Čechy v Berlíně zatočila rázně a zakázala
jim všecko oslavování, v tom směru i berlínští Vše
němci bouřili, ale pruská policie byla tentokrát mou
dřejší a popřála Čechům klidného veselí.

Všelicos. Dle pražského »Venkova« české místodr
žitelství na základě $ 24. rozpustilo 133 soc. dem. orga
nisací domkářů. — Pod firmou »Exportní pivovar akc.
společnosti v Plzni: založen pivovarský podník, jehož
účelem bude organisovat prodej piva v Uhrách a vy
vážeti pivo do ciziny, hlavně do Ameriky. —- Císař
prominul 55 vězňům v trestnicích zbytek trestu, z če
hož připadá na ceské trestnice 9. — Stávka vozků lon
dýnských sice ustala, ale účinky její jsou dále pociťová
ny. Mnoho továren v městské čtvrti Bermondsey za
hálí a mezi obyvatelstvem zavládla nouze. Tisíce ruka
vičkářů, vařičů marmelády a dělníků v kožených to
várnách jest bez práce. — V Srbsku jest letos úroda
švestek dobrá. -- Celkové ztráty národního jmění, způ
sobené stávkou v Londýně, odhadují se na 40 milionů K
denně. — Ve městě Cincinnati v Americe ustanovena
byla inspektorka kuchyní v hotelech a restaurantech.
Jest zřízencem zdravotního úřadu a dohlíží nejen na
správné zařízení kuchyní, ale i na jakost a způsob pří
pravy jídel. -- Počet členů sboru kardinálského čítá
nyní pouze 48 osob. — Vídeňská universita dala v tom
to roce studijním světu nových 924 doktorů, z nichž by
lo 27 theologů, 447 právníků, 231 jékařů a 216 filosofů.
— V Záhřebu konal se 13. srpna sokolský slet za ú
časti 7000 Sokolů ze všech národů slovanských. — V
souboji hr. Šternberka s hr. Karolyim zraněn byl hr.
Karolyi vážněji, tak že byl prohlášen za neschopna
K dalšímu boji; hr. Sternberk zraněn jen lehce. — Kon
gres sionistů v Baselu usnesl se podporovat stěhování
židů do Palestiny. — Finanční úřady nařídily, aby na
štítech trafik nebyli na příště žádní »Turci«, nýbrž jen
c. k. dvouhlavý crel. — Rakouská agrární ústředna za

slala ministerstvu orby telegram, jimž protestuje proti
povolení jakéhokoliv dalšího dovozu argentinského ma
sa i proti vylodění poslední zásilky masa v Terstu, a
vyzvala všecky svazy v hospodářské ústředně sorga
nisované, aby stejným způsobem na příslušných místech
zakročily, .

Když chybí v novinách Inseráty ... Jakou cenu
mají novinářské inseráty pro obchod i průmysl a jak
těžko nahraditelnou reklamou jsou pro všecku širo
kou veřejnost, ukázalo se onehdy v Berlině. Po dva
dny jen stávkovali sazeči v hlavních novinářských zá
vodeců, následkem čehož časopisy vyšly ve zmenše
ném rozměru, ale nedostatek obvyklých a hledaných
rubrik insertních vzbudil nesmírný poplach a měl v dů
sledku zcela mimořádné opatření. Odborný list »Zei
tungsverlag« případně k tomu poznamenává: Chéfové
velikých obchodních závodů, ucházejí-li se u nich den
ní listy ústně čí písemně o inseráty, mívají občas po
hotově výmluvu, že annonce nejsou proně nijakou zvlá
štní reklamou a že je uveřejňují vlastně spíše k vůli
konkurenci než k vůli obecenstvu. Berlínská stávka vy
vrátila námitky tyto co nejpádněji. Poptávkami u nej
větších berlínských firem učiněnými bylo zjištěno, že
úbytek inserátů v novinách měl za následek očividné
ztenčení návštěvy ve všech těchto obchodech a ovšem
též veliké zmenšení těžby. Někteří obchodníci nepo
krytě doznali, že dvoudenní nedostatek novinových a
noncí způsobil jim citelnou a nenahraditelnou škodu.
Jedna z nejrozsáhlejsích firem uvědomila si hned nebla
hý účinek dojmu, který noviny bez inserátů způsobí a
dala text své obvyklé časopisecké anonce vytisknouti
v podobě 600.000 jrospektů, jež byly celou armádou
roznášečů po Berlíně rozhozeny. Ale jakého mimořád
ného nákladu vyžádal si tento způsob reklamy! Tisk a
papír pohltil 3000 K, mzdy roznášečům činily 2200 K —
celkové vydání píčeno tedy na 5200 K. Za celostránko
vou anonci v berlínských listech zaplatí však dotyčná
firma průměrně 3800 K, což tedy činí vůči »prospekto
vé« reklamě o 1400 K méně. Mimo to přihlížeti však

třeba k tomu, že pouhý prospekt mnohem spíše ujde
veřejné pozornosti a snáze se odhodí, nežli část velkého,
tisíci abonenty de mněčteného listu. Berlínská stávka tu
díž prokázala nade všecku pochybnost jasně, jaký neo
ceniteli“ význam má novinářská inserce pro všecek
obchodní ruch, v první řadě arci pro drobný prodej.

Prastará basilika odkryta v Římě. Pod kostelem
sv. Crisogna ve Travestere za řízení archeologa prof.
Parruchiho dějí se vykopávky. Tvrdí se, že zde již ve
4. století od papeže Silvia postaven byl kostel, jenž r.
731 bvl přetsavěn. Nynější vykopávky objevily basiliku
z nejstarší doby křesťanské. Byly nalezeny ostatky mu
čedniků. Též byly nalezeny klassické sarkofagy. Ko
stel nalézal se uprostřed privátních domů. Nalezeny též
podobizny ze 6. a 9. věku, mezi nimi medajlonky pa
pežů. Podobají se nejstarším a nejjemnějším mistrov
ským dílům v Santa Maria Antika u forum Romanum.

Obrovská stávka v Augiil. Anglie, jejíž většina děl
nictva počínala si dosud tak střízlivě, pobouřila celý
svět obrovskou stávkou, která začala stávkou dělníků
v dokách londýnských, a dnes může se řící, že v Anglii
zavládla stávka všeobecná, především ve všech průmy
slových a přístavních městech. Zvlášť k tomu přispěli
železniční zřízenci, kteři usnesil se zahájiti generální
stávku. Tim vstupuje 360.000dělníků do všeobecné stáv
ky. Jízdní řády pozbývají tím vší platnosti. V Liver
polu rozběsnila se stávka v krvavou bitvu, při níž bylo

na 250. osob, většinow strážníků, raněno;. krvavé: vý
tržnosti, se tu opakovaly 15. srpna, Dle těchto známek
celá Anglie vydána. jest na pospas revoluční stávce.
Následky jeví se především v. nedostatku petnavin,

Jak se u nás schvalují čítanky a učebnice. Prosba.
k JE. Gautschovia Thunovi,(Katol,koresmZem.rady.
katol. a Plova spolkr) Každý stát musí klásti váhu na
to, čemu se mládež učí.a v jakém duchu jest vychová
vána. U nás jest v té věcí; praktika, jaká, byla. za, do-.
by pánů Franců, o. níž vyprávěl Šebest, Brunner. Před
ložil censute svůj spis. o časových. poměrech. Z obavy,
aby spis nebyl konfiskován, dal mu název »Nebeljun
genlied«. Starý censor, čtoucí jen jedním okem, čte ví
ce dle smyslu, než dle litery, a domnívá se, že jest to
»Nebeljungenked«.. Co s tím »šmornem« pořád mají? Na
psal »schváleno« a tak. vyšla žíravá kritika ve verších
Šeb. Brunera. — S. učebnicemi,. s. touto zbrojnicí, rakou
ské mládeže, jest to hůře. O učebnici nepečuje nyní mi
nisterstvo a úřady, nýbrž teď se za. tím, účejem:etablu
jí spolky, které si objednávají u. jistých antorů učebni
ce, pomocí běhavých poslanců vychodí »schválení« a
vydají (s výdělkem) tiskem a vočkují své názory odpo
rující či 1. řádu vyučovacího mládeži. katolické, Jeden
a křiklavých případů uvedu, jako. hrozný výkřik vý
stražný pro všecky úřady, které mají bditi nad výcho
vou a jeji pomůckanu V roku 1888 měly »Polit, Frag
mente« proces pro velezrádu spáchanou. jistými větami,
Redaktor se před porotu dostavil a převzal zodpověd
nost a obranu, která v tomto, případě byla velmi lehká.
Redaktor vzal schválenou učebnici dra. Harmaka a ci
toval věty, které byly totožné s inkrimovanou velezrá
dou a měly »úřední« schválení pro školy rakouské!
Redaktor byl ovšem zproštěn obžaloby a proces po
tlačen. Tínt však není věc skončena. Koruna tomu škan
dálu postavena tím, že krátce po tomto processu vyšla
učebnice Harmakova v novém vydání a měla tytéž vla
stizrádné věty a novon »úchvale« úřadní — Tento fakt
není ojedinělý. Právě se pracuje na nových učebnicích
objednaných pokrokářskými orkanisacemi a jejich ú
chvala sc vyběhá u ministerstev a pornograf a anarchista
tam bude míti články s úřadní úchvalou Tak se obejde
zákon a vpasuje se duch do školství úplně zákonu od
porující. Rakouské kruhy a i církevní kruhy se pak di
vÍ, odkud tak málo vlastenectví a lásky kn křesťanství.
Když se může vyběhat úchvala pro čítanku obsahující
věty, že křesťanství se přežilo a návrat k antice že jest
potřebný, pak ať se nediví nikdo, že ubývá jak vlaste
nectví hlavně rakouského, tak úcty a lásky k svatému
učení Páně. Prosíme úřady za pozor při úchvale. Ministr
Oautsch svého času nařídil přehlídku kmihoven, v níž
bylo plevele a škváru dost. Nařiďte, Vaše Excellence,
také přehlídku učebnic, aby tam nebylo nic protirakou
ského, nic atheistického. K tomu máme my katoličtí Ra
kušané svaté právo. — Šebestián.

Třetí česká pouť do Lurd. Dp. J. Kaboň, redaktor
»Pravdy« ve Vídni, který rovněž se pouti této zůčast
ní, projevil ochotu postarati se u vídeňských Čechů
o neclehy pro některé poutníky, kteří v neděli dne 20. t
m. již dv Vídně přijedou. Uveřejňuje také v posledním
čísle »Pravdy«. že postaráno bude o 200 noclehů, ale
žádá. aby ti poutníci. kteří na nocleh ten reflektují, při
šli mezi 5. a 6. hodinou odpoledne dne 20. t. m. do klá
štera ve Vídni Ili.. Rennweg 63, odkudž si je vldeňští
Češi na byt odvedou. Důstojné farní úřady snažně se
žádají, aby poutníky ze své farnosti na tuto okolnost
zavčas upozornily.

Židovské království. Na sjezdu sionistů v Basileji
byla podána také zpráva o sionském hnutí v Haliči. Je
tam 10* sionských spolků občanských, 13 akademických.
V těch spolcích je přes 10.000 členů, z čehož na akade
mickou mládež vypadá 900. »Hebrejská Matice školská«
vydržuje v Haliči 30 ško) s 5000 žáky. Příspěvky od
posledního sjezdu činí 656.055 marek a celý majetek ná
rodního fondu sionského 2,544.629 marek. Majetek tento
umístěn jest většinou v Palestině (68 proc.). Zpravodaj
dále referaval o sionské kolonisaci v Palestině, ale z
jeho dat vychází na jevo, že židé ne příliš se do Pale
stiny derou a ve skutečnosti jsou spokojení novou za
slíbenou zemí, kterou si zbudovali v království Pol
ském, Haliči, Bukovině a Uhrách.

Co Edison prorokuje. ©Poslední číslo amerického
sborníku »Cosmopolitan Magazine«, jehož zástupce se
vybral na vyptávku k velikému vynálezci před odjez
dem jeho do Evropy, podává následovní proroctví Edi
sonova: Letadlo bude našin: synům nejdůležitějším do
pravnim prostředkem. Rychlost letadel nepoměrně vzro
ste. Bude sc létati rychlostí — 1600 kilometrů za hodi
nu! (?). Ovšem prý jen za podmínky té, že stavěči pří
strojů se vynasnaží napodobit spíše křídla hmyzu než
let ptáků. Jmenovitě od čmeláků se musíme učit, jak
létati bezpečně a rychle. Dále je přesvědčen Edison,
že nynější století se ještě stane věkem kovů. V několika
již letech prý bude lze vyrobiti tunu zlata za 125 K.
Proto neoddávejte se mamonu! Nábytek se bude dělati
pouze z oceli a domy budeme líti z betonu. Papír bude
nahražován tenounkými piátky niklu. Dovedeme-ll jej
náležitě připraviti. snese nikl tiskařskou čerň. Svazek
niklového papíru, dva palce tlustý, pojme 40.000stran a
nebude vážit více nežli 500 gramů. »Sám už byl prý by
Edison s to 500 gramů takových niklových listů vyro
biti asi za 6 K.« Veliké věcí očekává slavný vynálezce
od strojnictví. Dosud stroje sloužily k pořízení hmot,
kterým teprv ruka dělníkova musila dát tvárnosti. To
se všechno změní. Musí dojíti k tomu, že na jedné stra
ně stroje se vhodí látka. nitě a knoflíky, a na druhé vy
jde hotový oblek, v kartonu hezky složený. Také ti-.
skárny budou chrlit již hotové svázané knihy. Člověk



by však nebyl člověkem, aby nepokročilo také umění
ničití lidi. Dreadnoughty stávají se již překonaným sta
noviskem. Budeme se ničit na libovolnou dálku elek
trickými vlnami, podobnými bleskům někdejších bohů,
ale zdokonalenými. Ne jeden, ale celé svazky tisíců a ti
síců blesků prý vrhatí bude lze kdykoliv a kamkoliv.
Leč to prý zároveň znemožní posléze válku, která prá
vě tak zmizí se světa jako druhé zlo, chudoba. Za tak
nadějné proroctví mohlo by lidstvo býti Edisonoví 0
pravdu vděčno.

Břímě militarismu. Úhrnné výdaje na vojenské ú
čely, vypočítané na hlavu, obnášejí v rozpočtovém ro
ku 1911—12 v Německu 19.16 marek, v Rakousko-Uher
sku 10.55, v Italii 13.58. ve Francii 26.56, v Anglii 32.14,
v Rusku 8.57 marek. Dle výše zatížení obyvatelstva
vojenskými břemeny jest tento pořad mezi evropskými
státy: Anglie, Francie, Německo, Italie, Rakousko, Ru
ska. —

Jak se tužila olomoucká policle. Vyškovští »Orli«
šli dne 14. t. m. večer průvodem na nádraží. Třikráte
»zakročilí« olomoučtí policajti »ve jménu radnice« a za
kázali hudbu fanfar. Hudba přestala a +»Orli« začali
zpívat. Když přišli na most před nádražím, stáli upro
střed mostu 'cstentativně dva policajti. Postavili se proti
průvodu, rozrazili »Orlice« a nařídili »Orlům« rozchod.
»Orli« cdpověděli tím, že se rozestoupili a dvěma řada
mi přešli kol udivených policajtů za hřímavého zpěvu
písně »Hej,Slovaně!t« Obecenstvo odsoudilo počínání po
licajtů voláním »hanba« a »Orly« pochválilo voláním
»slávy«.

O souboji hr. Sternberga s hr. Karolylm sdělují se

se v jisté taneční slni v Prešpurku souboj na šavle mezi
hr. Sterntergem a hr. Karolyim. Boj trval asi 30 minut a
končil vážným zraněním hr. Karolyiho, jež mělo za ná
sledek prohlášení jeho neschopností. Sokové rozešli se
nesmíření. Hrabě Sternberg odejel nejbližším vlakem
do Vídně, hr. Karolyl prodlel až do večera v Prešpurku.
Mezitím byla mu rána sešita a obvázána. Hrabě Stern
berg odejel o 11. hodině k městskému nádraží, aby od
tud odejel rychlíkem do Prešpurku. Policie, jež se o sou
boji dozvěděla z novin. hleděla mu zabrániti, aby se
souboj odbýval ve Vídni. Proto obsadila tajnými detek
tívy Wohlebengasse a Allegasse, kde hr. Sternberg by
dlí, aby hraběte pozorovali. Proto hrabě vyslal svůj
autonrobil napřed a šel za ním pěšky, teprve na Karlo
vě náměstí automobil dohonil a usedl do něho. Za ním
nepozorovaně, nenápadně blížili se detektivové. Sekun
danti hr. Sternberga a lékaři odcestovali do Prešpurku
již ráno. Hr. Karolyi vyžádal si rovněž dva lékaře, kte
ří odpoledne z Budapeští do Prešpurku dorazili. Sou

hý zástupce byl sl. Rohonczy. Sekundanty hr. Stern
berga byli princ Alfréd Liechtenstein a princ Leopold
Groy. vnuk arcivévodkyně Isabelly. Přesně o půl 5.
počal souboj. Hrabě Hadík velel »v před!«. Šavle za
řinčely, skřížily se, kolem bylo mrtvé ticho. V tom do
stal hr. Karolyi od hr. Sternberga na plocho přes hlavu
rána, která se svezla na prsa. Hr. Karolyi reagoval,
prudčeji vyrazil a utok kcnčil podobnou ránou přes
hlavu. Hrabě Sternberg krvácel. Rána mu byla vymyta
a zalepena náplastí, načež bylo v souboji pokračováno
zlostněji a nenávistněji. Šavle hr. Sternberga zatla se
do hlavy hr. Karolyiho. Bylo veleno další souboj za
stavit. Hr. Karolyi měl rozseknuto ucho a přeraženou
tepnu. Byl prohlášen za neschopna dalšího boje. Hrabě
Sternberg rychle se oblékl a poděkovav svým sekun
dantům, odešel, ostentativně ignoruje poraněného Ka
rolyiho i jeho sekundanty. S kloboukem na hlavě, aniž
by se po skupině sokově ohlédl, opustil bez pozdravu
sál. Nejbližším vlakem odjel do Vídně. Hr. Karolyi odjel
v noci. Po souboji sešli se sekundanti a sepsali protokol.

Školské. Vc schůzí zemského výboru dne 16. t. m.
usneseno, aby se zařadilo Go zemského rozpočtu na r.
1912 jakožt) zemský příspěvek na obecné školství K
43,870.950. »Vaterland« odhaduje připravované zvýšení
učitelských požadavků okrouhle na 15 milionů korun

„ročně; praví, že jest potřebí učiniti dříve sněm dělným,
aby mohl žádané přídavky uhraditi novými daněmi. To
se ovsem rozumí samo sebou. Odolají nyní fanatičtí wol

"fiáni i --- nátlaku učitelů německých?
Poručuík pokrokářského učitelstva deset dní v kri

„mluále. | Bývalý učitel a nyní vydavatel a redaktor
»Školskélo Obzoru:, nejštvavějšího to pokrokářského
učitelského časopisu, p. Josef Hofrychtr v Něm. Brodě,

1911. desitidenní vězení. K tomuto odsouzen byl pro
hrubé tiskové urážky jíchž dopustil se vůči redaktoru
»Štítt: p. Frant. Šupkovi z Hradce Králové. Redaktor
Hofrychter téměř dva rcky neslýchaným způsobem na
padal redaktora »Štítu«, snaže se jej umlčeti. Dvakráte
těž pohnal redaktora Šupku před porotu. Když byl Šup
ka osvobozen, vynalezí plán jiný. Šupkovi měl býti roze
rván rodinný Život a soustavným Ššpiněním a podezří
váním činnost jeho znemožněna. Šupka konečně hledal

"ochrany u soudu. Leč byl několikráte odmrštěn. Ko
nečně míra hříchu se naplnila, c. k. krajský soud kutno
horský nebral více žádných ohledů a odsoudil vůdce
pokrokářského včitelstva na 10 dml do kriminálu. Ten
'to podníkl všemožné kroky, aby 10 dní seděti nemusil.
Obrátil se i k ministerstvu spravedlnosti do Vídně. Šup
ka byl vyzván, aby, mcžno-li, Hofrychtrovi odpustil,
Leč, sotva tak Šupka učíníl a u soudu prohlásil, že si

nepřeje, aby Hofrychtr 10 dní seděl, napadl jej Hof
rychtr znova. A tu c. k. krajský soud nedbal již ohledů
a Hofrychtr musel 22. července desitidenní kriminál na
Stoupiti. Šupka, jenž se strany Hofrychtra tolik byl

štván, kcnečně musil dostati zadostiučinění takovým
způsobem!

Republika portugalská před bamkrotem. Poznenáhla
se rozvinuje to hrozné a hnusné předivo lží, do něhož se
zahalili Jakoblni v Portugalsku, ale lže i zde mají krát
ké nohy. Nejsou lo Jesnité, kteří masky lže jim s tváří
strhují, nýbrž lidé, kteří s nimi až do nedávna drželi.
Portugalský republikán Christo, líče tamnější poměry,
praví: Monarchisté nemusejí se ani dost málo namá
hati s protirevolucí, republika je již v posledních tazích,
ona umírá bez výstřelu. boje není zapotřebí, ona zmírá
následkem anarchie, a hlavně z finanční zbědovanosti
následkem naprosté neschopnosti republikánů. ©Dluhy
Portugalska dnes již obnášejí 4.075 miliard peset (1 pc
seta jest 80 hal.) Ovšem, že monarchie zanechala po
sobě největší část těchto dluhů, ale republika jich ne
poměrně mnoho přidělala. Skoro se může tvrditi, že ne
dělala nic jiného. než že vyháněla Jesuity a ostatní ře
hole a dělala dluhy. Papírů bylo dříve v oběhu za
284,760.000 peset, nyní jich je za 395,000.000. Vedle toho
obchod stále klesá, cla vynášejí vždy méně. Cizozem
sko ostýchá se s republikou obchody vésti. Kupci lissa
bonští stojí před bankrotem. Republika, aby si z peněži
té tísně pomohla, prodává ve veřejné dražbě poklady
chrámů. Kathedrála lissabonská má prý těch pokladů
za 15 mil. peset. Dle úsudku Christa republika pracuje
sama co nejhorlivějik restauraci monarchie. Restauraci
monarchie povážuje každý za jedinou spásu země.

První přispěvek na provolání podepsané českými
poslanci o podporu českého školství dolnorakouského
došel spolku »Kornenský« ve Vídní III.-3, Strohgasse 45
od tři vlasteneckých vlakvedoucích. Umluvilí se před
časem, že za každou jízdu složí 2 hal. na české školství
dolnorakouské. Měsíčně činil tento dobrovolný příspě
vek přibližně u jednoho 1 K a dostoupily sbírky právě
9 K v čase provolání. Zaslali tedy příspěvek ihned a
získali jestě jinde příspěvek 1 K, takže odvedli 10 K.
Mim> to věnovali kupony podílů -českého domu ve
Vídni. Přejí si ve svém věnovacím dopise, aby se způ
sob ten ujal u více vlakových čet. Kdo bude násle
dovati?

V Českoslovanské záložně v Praze ve dnech 3., 4.,
5. a 7. srpna t. r. vykonána byla zákonná revise na zá
kladě zákona ze dne 10. června 1903 č. 133 ř. z. revi
dentem Jednoty záložen panem Františkem Stejskalem,
který podrobil ústav tento podrobné revisí a shledal vše
ve vzorném pořádku.

(Zasláno.)

Pan J. Hlávka, malíř círk. obrazů, Praha-Král. Vlsohrady,
Puchmajerova uj. 68.

S křížovou cestou jakož i s postním obrazem jsem
nanejvýš spokojen. Za jemnou a svědomitou prácí pří
jměte moje uznání.

Jelikož jsem předem věděi, že cena za obrazy nenl
vysoká, neočekával jsem takového provedení a proto —
bez úmyslu Vám poklony činit — pravím, že jsem byl
Vaši prací mile překvapen.

Před uměním se klaním a jak jen mi čas dovoluje,
sám se palety cnápu. Obrazárny zde v Americe, jak jen
se mi příležitost naskytne, pílně navštěvují; proto ne
jako pouhý laik mohu Vám upřímně to svědectví dáti,
že jste umělecký předmět uměleckým způsobem pro
vedl a to -- za velmi nízkou cenu.

Zasluhujete vřelého doporučení!

Rev. Ant. Gracík, rektor.

Duguesne, Pa. 11. července 1911.

Spojené Státy Severo-Americké.by m
DĚTSKÁ MOUČKA
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Hospodářská hlídka.
Politika s argentinským masem. Dle

N. Listů »gitaci pr> argontinské maso rozdmýchala
Vídeň.

fdeň svou drahou masgě si spů
srog..proljabekom polišikor. Že sak

z nerozprodaných zásob ve Yůdní. Lacinější maw0

přijala dvě resoluce, z nichř jedna šádá přívoz ar
gontinského masa, druhá zvýšení kontingentu erb
stého, tedy obrací se k Balkánu, kamž i Ubry
tíhnou. Uhři ostatně přece více přejí dovozu ze
Srbska než z Argentiny, ne z láskyk Brbům, ale
zpraktickýchohledů.TentodorozzeScbskamaj
vmoci asvýmvlívemho dovedouzastaviti či ob-í
meziti, arg-ntinský dovoz nikoli. Dovoz srbský pak
esníží cen masa tak, jsko dovoz argentinský. Za

dovoz argsntinský žádají Uhry různé náhrady. Jed
nou z nich mábýti: dovoliti vývoznílisty na mouku,
což jest obměnoustarého mlecíhofizení. Atu hned
co proti tomu ohradili mlynáři rakouští; za takovou
cenu, £a cenu zričení rakouského mlynářství nesmí
Vídeň chtíti lacinější maso.

Stav bramborů v Předlitavsku a Ně
meeku. Stav bramborů jest nejen v Rakousku, a
to v Čechách, na Moravě a Slezsku, nýbrš teké
v Německu ubohý. Následkem toho stouply již v Ně
mecku ceny bramborů ataké ceny bramborového
škrobu stouply o 8 K a zároveň ceny dextrina a
bramborového vyrobu. Velká část rakouských to
váren na bramborový škrob nebude pronedostatek
bramborů pracovat. (Část hosocdářských lihorarů
zásobujese nyní již melasou aobilím, aby bylas to
vyrábět líb. TabéHolandsko vočítá s menší úrodou
bramborů, takže vývoz do Francie a Anglie bude
letos velmi malý. .

Agrárnik © agrárnické počiivesti.
»Selské Noviny« (vydávané agrárofkem Alf. Šťast
ným, jež jsou orgánem »Hospodářského spolku Sta
rousedlých se sídlem v Plzni<) píší dne 1. arpna
úvodní článek »Čeští sedláci zabíjí český stav valský«,
v němžse praví doslova: (»Jeto snad knevíře, 00
tuto nadepsáno, ale ve skutečnosti tomu tak, Ča
skému stava selskému zasazují nejtěžší rány sedláci
čeští aco nejhoršího při tom je to, že tak činí
právěsedláciagrární, t j. sedlácináležejícístraně,
která dle svého programu má starati se, aby stavtenbylzac kdežtooničinívše,abyhopo
chovali! Toho se ovšem nemohl nadíti nikdo, že se

to bude díti, a če budou předáci strany sgrární
hrobaři stavu selského!< — Tedy zakladatel strany
agrární Alf, Štastný sám včlánku tom doznává, že
předáci wtrany agrární jsou hrobaři stavu selského!

Uborská paroelační bamka konalane
dávno svou ustavující schůzi V této valné hromadě
sám ministr financí Lukacs načrt: úkoly a pro
nového ústavu Jak »Finanční Listy« sdělují, (0,
že paroslačníbanka uherskáurčenajestk tomu,
aby nejen parcelovala latifandie (rozsáhlé pozemky),
ale spíše k tomu, aby udržela uherské gentry (malí
statkáři, většinou šlechtičtí), kteří jsou aš dosud
blavní oporou maďarské státní myšlenky. Tito malí
statkáři, kteří značně trpí úpadkem hmotným a
mravním, jsou všude a zvláště v krajích nemaďar
ských představ teli plutokracie (vláda bohatých, ka

italiamu), která ve všem všudy ovládá uherský stát

nováPOD n banka namířena jest také protinárodnostem,s jejichžstrany chystáss proti ní již
rozhodný odgor. Za takových okolností jest velmi
pochybno, zdali nový ústav, který bude požívati nej
větších výhod se strany státu, přispěje k posílení
uherského hospodářského žirota, aneb zdali bude
jednou r těch institucí, které jen uspíší úpadek
hmotný i mrávní vedoucích kruhů maďarských

Největší trb vepřového dobytka jest
besodporudnesvChicagu.Denněp apro
dáváse tamna 88000kusů, za týden 300.000a
za měsíc aš million kusů. Roční možno páčiti
na 10 milionů kusů vepřového d . "Během

42 let trvání jatek chicagskýchbyloporášeno aprodáno 247 millionů kusů. Drubým ým trhem
americkým jsou jatky v Kansas City, kde od roku
1871 byloprodáno 70 millionů kusů vepřového do
bytkaRočněse tamporáží dneske Smil vepřů.

Také podpora zemědělství. Jak .
níc' pokrokové hubili mšice, © tom vycházejí na
novo odstrašující podrobností Odporučení »Odoritu«
přední agrárnickou kapacitou cbmelařskou vytáhlo
chmelařim z krpsy mnoho peněz a — mšicím se
vedlo po stř.kání ješti lépe než před tím. Ale —
Odorit dáván pěstitelům chmeleza subvence z pro
atředků veřejných. A v ise »Venkovu« psal

kapacita Mohl do slora dne 16. dubna 1911: Pro.
středku toh:to ústav náš již po dra roky silného
vyskytování se mšice chmelové užíval téměř vý
bradně na všech chmelnicích a byl také pěstitelům
chmele doporučen. Všude, kde se sprárně poulil,
osvědčil se dobře .. . Jest tedy Odorit pětkrát lev

nější obou babákovéhbo,Mřikráto rolák guaesie astojí polorinu toho co em ova, k jejíš
přípravě třeba zvláštních míchadel a při tom ještě
snadno pálí. Jaká to znač:á úspora peněz při stříku
velkém! Při Odoritu však ušetří se ina čase, i na
Hěech, ježto jest snadno rozpustný.« Tato slova oti
štěna téžve zvláštním prospektu. Rozumí se, že ta
ková reklama poškodila značně prodej cenných che
mikalií protimšicových. Tu se táže odborný znalec
chmelařetvíSchneider (viz »Hlas Venkova« ze dno
12. t m.): »Byl znám panu řediteli obsah tohoto
prospektu? Působil při je'o oopsání? Dal jej roze
sílati chrelařským organisacím, aby se jím Hdili
pěetitrlé chmele při hubení mšic? Působil při tom,
aby Odorit re subsencí zemědělskou radou posky
tovaných byl zakupován a pěstitelům chmele zasí
lán. Jako jednatel Českého chmnelařského spolku



pro království České o tom všem věděti musil.
— A nyní výsledky: Odoritem stříkáno přesně
dle návodu, a mšice nezhynuly, dávka zvýšena a
nezhynuly zase; zmařen čas, který se nikdy více
nevrátil a vyhozeny peníze za střik a práci, opozděno
se v hubení mšic, a přece čteme v prospekta: Jaká
to značná úspora peněz při střiku ve velkém! Jrká

to strašná blamáž,pravím po zrelé rozva-e. Když mšice nechtěly outi po dávce Odo
ritu v prospektu Sledehaaná
spálen. Viděl jsem to na chmelnici p. Peška, dů
věr.íka streny agrární v Citolibach, který byl nucen
pruty se epálenými hlavamivytrhati a pravil mi, že
to bylo dob'e, že měl chmeloici nepřioranou, že za
vedl nové proutky ze země vyrážející, které spáleny
nebyly a ač je velký ctitel agrárnho poslance p. ře
ditele Mohla, vrátil se ke střiku guassinovým dřevem.
Vedle toho byla mi oznámena celá řada pěstitelů
chmele, kteří si stříkávím Odoritu chmol spálili. Za
tím účelem se neposkytují subrence z veřejných

prostředků. To jsou fakte, která se nedají vyvrátiti
ani sebe silnějšími výrazy, jichž pan ředitel Mobl
proti mé osobě užívá, bledě přesunouti otázku věcné
kritiky na pole osobních útoků.«

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 12. erpna 1911. 1 hl

pšenice K 18-50—-30-00,šita K 14*60—16'60, ječmene
K 00:00—00"00, ovsa K 10'60—11-30, prosa K C0'00 aš
00-00, vikve K 00:00—0000, hrachu K 00-00—00'00,
čočky K 17-00—00'00, jsbel K 38-00—00:00, krup K
28-00—000, bramborů nov. K 12:80—1300, jetel. semene
červ. K 000-00—00*00, máku K 4400, 100 kg žitných
otrub 14-—,pšen. otrab K 1400—00'00,1 kg másle
K 240—3800, sádla vepřového K 2-20—0-—. tvarobu
K 0-40—0:44, 1 vejceK 0:06—000. 1 kopa zelí K 0:00
až 0-0, 1 kopa kapusty K 4-00—800, 1 kopa drobné
zeleniny K 1:00—000, 1 kopa osrele K 0*00—000,
1 kopa petržele K 0:0U—0'00, 1 svazek mrkve K 240
až 260, 1 avaz. cibule K 0-60—80, 1 bl jablek K 0:00
až 0-G0, 1 hl hrašek K 00-00—00:00. 1 bečka třešní
K 2*40—2:60.— Na týhodní trh dne 12. orpna 1911
bylo přivezeno: pěenice hl 386, šíta bl 228, ječmene
bl 5, ovsa hi 210, pross hl 0, jahel hl 00, jetelového
semene hi 68:/,,méku bl 0, selí kop 0, cerele kep 00,
kapusty kop 15, drobné zeleniny kop 428, petržele
kop 00, mrkve avar. 150, cibule svas. 100, brambor hl
85, jablek bl 0-—, hrušek bl 000, třešní. bečak 50,
vepřů kusy 3, podevinčat kosů 600, kůzlat 00.

I Pospěš1!
si každý nakoupiti do úředně povoleného vý.
prodeje za příčinou vzdání se obchodu modního,
galant., veškerých příprav pro krejčí a švadleny,
kde baječně levně skoro

- zadarmo =
vše do tohoto odboru spadajícího v cenách

nejniích pokud zásoba stačí' | dostaneš I
Též kněžské kolárky a náprsenky lze nejlevněji
zaopatřiti u firmy

Fejgl dzByčišťě
Hradec Králové. Jiřikova třída.

XEEI X BSDX CBI X GBIX COIX

*Jan Horák,*
š soukenník
* v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci*
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

K důst. duchovenstva 'svědčí o poctivé ob
mího ryze křesťanského závodu za

X

sl.ze

ž dobu více než třice*iletého působení. 
Účiňte, prosim, melou objednávku na.

zkoušku. :
A arejemné látky na taláry.

Též na splátky bez zvýšení cen!

XE X662 XCBIX662XČBšeGCBDMGSDÍXI295888CL

letošní, se zárukou neporušenosti
—| v ceně nyní značně ©—

Girový účet u Ústř. banky Účet pošt spoř.
čes. spořitelen. č. 111.610.

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. č. ©. Il.

Zúrokuje vklady 4,*/,—4'/,*/,dlevýpo
věd: ode dae vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádan ky úplnébezplatně
a vklady na ně očiněné úročí 5*/, bez vý
povědi.

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň
důcbodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 31 července 1911K 557.474-43.

Poskytuje zápůjčky pa směnky8ručiteli
(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na ceoné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů za botové i
na aplátky, vyměňuje kupony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresora bezplatně.

Záložna podlébá povinné revivi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. nd 1/,3—5.

Klinika hodin
Hradec Králové
+ « Svatojanské náměstí «**

est nevůotevřený závod hodinářský, zlatnický

otisky, řízený na slovo vzatýmiodborníkyy.

V Klinice hodin seřizují se veškeré druhy
hodin kapesních i hodiny nástěnné — zvláště
pak lepší druhy, jako Glashůtte, Schafhausen
Omega, a regulují se ve 3polohách a to v každé
poloze zvláště. Objeví- li se chyba differenční,
odpomůžeme této vlastní naší methodou doté
míry, že nemůže se státi, aby hodinky pak šly
někdy dobře, někdy špatně, jak zhusta i u těch
nejdražších se stává a nikdo — ba velmi často
ani hodinář -— neví proč.

V Klinice hodin máme zavedenýtéž prodej
úplně nového zboží zlatého a stříbrného, získa
ného z pražských dražeb a zastaváren za pře
kvapující levné ceny.

Veškeré zboží je c. k. punc. úřadem opun
cováno. Staré zlato se kupuje a za nové vy
měňuje.

ŠSSSoS8elsl29048868

Nábytek z ohýbaného dřeva

Židle z ohýb. dřeva Křesla Dov různých úpra- od ... '—
vách ě K 310 Eřesako pomní

Stojanya věšáky Křesla0 ne T
z obýbaného Sedátka na šronbu

dřeva od K 20— od.. K 12—

a jiné, v nejmodernějším provedení

provádí

hrobky,

stálá

pro koželuhy, elektrotechniky atd.

Nejstarší a největší [závod
la českém severovýchodě.

Doporučujeme



Poděkováni.

inspektora dráhy v. v;

V povinné vděčnosti

Jménem celého příbuzenstva:

Josefa Irásková,
vdova.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syr vec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Malbu |

oken.kostelních,jk s RŮ |
PRAHA-I. JL TÝ vT cal

lonámět,divepř JONCSŠ x (A
kí

A9 8)FARNÍ
méstí pod „loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednodu?
šího aš k bohatému /r
guralnímu provedení a

Sice i se šelesnými
rámy, sítěmi, osuseními.
Veškeré rozpočty, skizsy 1 odborná rada bezplatné, beze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PEP- Nesčetná veřejná | písemnápochvalná usna !. "m

Založeno roku 1888.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímž levnější
ceny aš o 20%, než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a40 let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

inž. Lad.Malý, Ed. Špinar, Ad z Nagy

v Týništi n. Orl.
(Poblíž továrny Ad. Novotný a spol.)

[©
Provádí: Rozměřovánía ohraničování
pozemků, vytyčování sporných hranio,
zaměřování meliorač. odpadů a regulo
vaných toků, parcelační plánky pro
knihovní pořádek, zcelování pozemků,
arrondace velkostatků, proj kt. regul.
plánů měst a osad methodon trigono
metricko-polygonální, tragování silnic
a drah. — Firma zařídí se: Pro pro
jektování meliorač. plánů, kanalisace a
vodovody, regulace řek, opěrné hráze,
údolní přehrady, silnice a mosty. —

Vychovwávaci
Wa vyučovací

s o ústav :
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovanky škole odrostlé
ku vyučování liternímu, řečem, šití, stříhání,

vyšívání, vaření, hraní atd.

Prospekt so na požádánízašlo.

Krajina horská, volice zdravá.

Atelier pro církovní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba —Král. Vinohrady
Puchmejerova ul. 68.,

doporačuje veledůst. ducho
venstvu

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plechu v uměleckém provedení,

v ceně nejlevnější. :

Nákresy i vsorky franko. | Nejlepší doporučení.

(Centrála v Praze.

Eskont směnek | faktur
Úvěry všebo drubu ©—

Fillálka v Liberel.

a koksem.

==Vadia a kauce m
— Bursovní obchody



+

Městská spoř

Dívčí paodapopium
oísaře a krále Františka Josela I.

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
I ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších.— Zápis a přijímací zkoušk:y

konány budou dne 16.září t. r.
Týž ústav přijímá dívky školou povlnné od
6 roků na celé zaopatření. Povinnosti ško«ní
učiní zadost na čtyřtřídní cvičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

Y

za niž ručí:

L obce Vysokomýtská,2.všichni poplatníci, 3. roservní fond-a4.veškeráaktivaspořitelny.

.

1 Ghromolitografický ústav

+ :© a kamenotiskárna

Holeček £ Moučka
Hradec Králové,

prodloužená Čelakovského třída,

doporučuje svoje výrobky:

reklamní plakáty, kalendáře, litograf.
účty, dopis. papíry, memoranda, adresky,
navětívenky, snubní oznámení, antografie,
diplomy, viněty na zboží, obaly, vůbec
veškeré výrobky, spadající do «rafického

průmyslu.

Snahou naší bude, abychom svými
odbornými zkušenostmi P. T. pány
zákazníky jen moderními výrobky

levně a rychle obsloužili.

Vyhláška.
1. Dle nového hřbitovního řádu $ 70. vy

bízejí se majitelé náhrobních pomníků Bestarém
zádašním hřbitově dobřemlekém (kolem kostela),
r. 1874 zrošeném, aby do 30. června 1912, ohlá
sivše so předtím na farním úřadě, pomníky ty
a jiné ozdoby z hrobů svých odstraniti dali.
Nestáne-li se tak, náležejí pomafky a pod. záduší.

2. Dle $ 71. vybízejí se malitélé hrobelt a
stálých hrobů, kteří před tímto řádem ma novém

své právo k nim buď řádnou smlouvou neb jiným
dokladem rovněž do 30. června 1912 dokázali.

. Jinak bude zádoš s hrobem neb s hrobkou
volně nakládati.

Správa záduš, hřbitova v Dobřenicich,
dne 14. srpna 1911.

Augustin Movák,
patr. zástup“ e. farář.

u jiné sbraně úplně spolehlivé,
zaručené a zkoušené v cemách
úplně továrních má na skladě

Vojtěch Rážž,
prodej c. k. prachu, zbraní a střeliva

Hradec Králové.

Audeinlhtněé „dlnkuěhudlení,brákiě haiku hatií Máněué uthěníSetntvěhiníhuí tkráyé Mdnbučtdolké Čad MčnbuíAdd Jatmtní.bo |

ZALOŽEN R. 1868.

Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.

ZALOŽEN R. 1868.

ChuáněíMtnhdlastůlaňuůAutměníhudně

AAA

hlSlané“MubmdněMamd

AAAVa papírů. — Promessy. —

s nádražím. — Výhoda
0,
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| Předplatné na čtvrtroku 2K 60 h i» na půlrokudk—h
Číslo 34.

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CI uRapEcKRÁLOVÉ.|]

al r Provádíve
- Přijímá -1 Akc. kapilál: | Skeré ban

vklady na K 15,000.000.| kovní, směnárenské a ibur
knížky vkladní | ©Res. fondy: Jaovní obchody.

na úrok K 2,500,000- Eskont

4 4 0 8faktur.. měnárna.
ke 4kb| may: | zápěníma©

. Na účty dle Praha, vápno, sádra,:
ujednání. Jičín, strojní oleje, '

- ©Semily, -| petrolej a cukr
| - Tornov, 

C Krakov.

Právo národa.
„Dne 17. t. ni. sedm vysokých hodnostářů, kte

ří zmalí klíče k sedmi zámkům české korunovační
klenotnice, sešlo se v kapli sv „Václava (v dómu
Svatovítském) přehlédnouti stav klenotů. Otevře
na korunovační komora a shledáno, že jsou koru
novačsí klenoty v nejlepším pořádku. Nalezena na
dubovém podstavci velká dřevěná skříň gotického
tvaru. Byla sice zavřena, ale nikoli na klíč. Po a
tevření dřevěných křídel nalezena železná poklad
na dvogkřídlá, opatřená sedmi zámky, k nímž ho
dily se právě ty klíče, jimiž byly otevřeny železné
dvéře korunovační komory. Po postupném otevře
ní pokladny byly vyňaty tyto předměty: koruna,
žezlo, říšské jablko, korunovační plášť se štolou
a manipulem, pak pás a polštář, sloužící koruně za
podklad. Korunní komora byla vyčištěna a pak
zase všecko uzavřeno

Zpráva o tomto kontrolním aktu ve všech my
slích upřímasých Čechů mocně oživila vzpomínky
na slávu naší země, kdy ještě naše korunovační

nd měly cenu praktickou,| tisíceronásobněvětý.
Jinde korunovační klenoty ukazují se všemu

lidu, který při patření na ně posiluje svou národní
hrdost. U nás klenoty pevně zamčeny na sedm
zámků, dvéře zapadly — a to právě v roce, kdy
se oživá již č'yřicetiletá památka císařského re
skriptu. Právě dne 12. září roku 1871 vydána ku
sněmu království Českého památná listina, v níž
se čtou i tato slova: >Majíce v paměti statoprávní
postavení koruny České a jsouce Sobě povědomi
slávy a mocí, kleréž tato koruna Nám a předkům
našim propůjčila, mimo to jsouce pamětlivi neo
blomné věrnosti, s kterou obyvatelstvo země Če
ské každé doby trůn náš podporovalo, uznáváme
rádi práva tohoto království a jsine hotovi, toto
uznání přísahou Naší korunovací obnoviti.«

Význam toloto památného reskriptu pro do
bu nynější různě se posuzuje. Někteří Čechové
1za valně změněných poměrů přisuzují mu význam
pouze historický. Jiní pokládají reskript za pro
fev politiky budoucnosti. Ale ať již jest jakkoliv,
tolik jest pravdou nepopěrnou, že před čtyřiceti
lety národní naděje byly daleko růžovější přes
velkou krisi, než jak se utvářily po marném dlou
holetém zápase nyní. Již deset let před vydáním
reskriptu (5. dubna 1861) osvědčily osoby stavov
ské v Čechách presidiu zemského sněmu, že bu
dou dbát utvrzení moci a velikosti společného moc
nářství, dodávajíce však: »Pokládáme s druhé
strany dle cti a svědomí svého za nezbytnou po
vinnost, jelikož stavy království Českého pova
Žujeme ne za držitele přednosti a výsad osobních,
nýbrž za schovatele a opatrovníky práv zemských,
prohlásiti se zde veřejně a slavně, že skutkem
tímto neujali jsme aniž ujímati můžeme právům a
svobodám království Českého a nepřetržitosti
jeho bytu, posloupnou řadou státních aktů státo
právně zaručeného.«

VHradci Králové, dne25. srpna 1911.

Na tomto osvědčení padepsáno 5 osob stavu
duchovního, 22 pánů a 3 rytíři. R. 1870 přistoupila
k témuž osvědčení celá kurie velkostatkářská.

Přirovnejme tehdejší náladu k nynějším smi
řovačkám národnostním, které se vlekou pod do
jmem odnímání i těch drobtů, jež nám před časem
vymohli Staročaši.

Jest zapotřebí, abychom si stále byli vědomi,
co naše království znamenalo, když v Praze ko
runovace skutečně byly slaveny. Nutno jest sou
stavné poučování a nikoli husitsko-liberální utajo
vání. Kdo nejlépe utvrdil práva království naše
ho? Na to nestyšíme téměř nikdy z úst liberál
ních důkladnou odpověď, protože se naši odpůrci
vyhýhají jak jen nohou, aby nemusili pochváliti
vřele Otce vlasu Karla IV. To byl muž, který vý
znamu našich korunovačních klenotů lépe poroz
uměl než všichni jeho předchůdci (vyjímaje pouze
děda jeho Václava II)

Za Karla samostatný a svrchovaný stát Český
zmohutněl tak, že se stal nejmocnějším politickým
činitelem v Evropě. Karel užíval i hodnosti císař
ské k lepšimu utvrzení práva statoprávních listin
českých. Dle Zlaté bully Karlovy, stvrzené na
dvou říšsko-německých sjezdech r. 1556, ustano
veno, že král Český náleží mezi sedm kurfiřtů,
kteří mají právo voliti krále Německého; a mezi
kurfiřty světskými náleží první místo králi Če
skému, »poněvadž jest korunovaný a pomazaný.«

Zlatá bulla stanoví dále, že žádný obyvatel
zemí koruny naši nesmí býti poháněn ani v civil
ní ani v trestní pří k soudům mimočeským. Od do
mácího soudu královského není dovoleno odvofá
ní k soudům cizím, jmenovitě k soudu císařské
mu. Kdo by se k soudu mimočeskému odvolal,
ztrácí svou při. Královský soud český měl zkrátka
představovati vrch světského práva nad korunou
Českou.

'Ustanoveno, že králové naši mohou kdekoliv
ve svých zemích raziti minci stříbrnou i zlatou.
Mohou také od jiných knížat, hrabat a jiných osob
v říši kupovatí aneb jako dar neb zástavu brá
ti hrady a statky. Držebnosti, jichž takto v říši na
budou, budou držet: svobodně, jsou-li svobodné
a právem manským, jsou-li to léna. Po připojení
jich ke království Českému mají z nich odváděti,
co dle práva náleží, říši Německé. Byl-li tudíž král
Český jakýmsi manemn říše Německé jakožto dr
žitel manských statků německých, to mu nebylo
žádným ponížením jakožto králi Českému. Naopak
připomenuté právo zákupní rozmnožovalo českou
mot v Německu.

V příčině poradních sjezdů kurfiřtů stanoví
bulla, že se mají konati každoročně v některém
městě říšském. Leč sněmy a soudy odbývány
vždy v některém městě říše Německé — nikdy v
Čechách a na Moravě, ani když byla Praha sídel
ním městem císařů Německých. To také výmluvně
svědčí o tom, že naše vlast pokládána za zemi le
žící mimo hranice skutečné říše německé. Zlatá
bulla o povinnostech krále Českého k říši Němec
ké jen potud se zmiňuje, pokud tyto povinnosti byly
spojeny s jeho manskými statky v Němcích.

Dr. Kalousek jádro Zlaté bully (pokud mluví
o Čechách) shrnuje takto: »Dle toho byl stát Český
svrchovaný, správa jeho vykonávala se dle do
mácích zákonův a obyčejův samostatně, s cizími
pak mocnostmi zavírali panovníci Čeští smlouvy
a spolky i podnikali války zcela neodvisle, neuzná
vajíce nikde žádné moci, která by jim v tom brá
nila. Císařové Řimští nevykonávali v státě Če
ském nižádné moci panovnické, ani soudní ani
správní, nepřicházeli sem leč ve válce, neměli zde
žádných měst, statků neb jiných držebností, jež
by mohli rozdávati aneb v léno udělovati, aniž
zde měli jakých regalií (královských práv) a práv
investitury (uvádění do úřadu) k prebendám du
chovenským. © Hotovosti válečné císařové nikdy
zde nevypisovali, daň říšská níkdy nebyla uklá
dána Čechům ani na Moravě, zákony říšské, krom
jediné Zlaté bully Karla IV., zde neměly platností,
aniž která mezinárodní smlouva, kterou říše u
zavírala s cizími panovníky, nevztahovala se kdy
na korunu Českou. Stát národa Českého byl svr
chovaný a samostatný. Co mu k tomu dříve schá
zelo, aneb co bývalo na sporu, to doplnil a upev
nil Karel IV.c (České státní právo 40-41)

Ročník XVILInserty se počítaj i levně, !
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Náš stát byi tehdy svrchovaný a samostatný
a za nepatrné závazky měl i vliv veliký na osudy
říše Německé. Moll provozovati daleko pronika
vější politiku zahraniční než nějaký moderní kon
sulát státu sebe mocnějšího.

Nynější rozsah zemí koruny České netvoří
ani polovinu té velké plochy, na níž se rozkládala
samostatnů říše Česká za vlády Otce vlasti. By
strou diplomacii a vítěznými boji Jan Lucembur
ský a Karel IV. uvedli všecka slezská knížectví
v manskou odvislost na koruně České, Král je buď
udělil některému knížeti v léno, nebo je dal spra
vovati jako kraje vlastní svým hejtmanem. Marka
Budišínská a Zhořelecká čili Hořejší Lužice při
vtěleny ke koruně naší přímo. Dolejší Lužice při
pojena k České koruně císařskou listinou 1. srpna
1370 v Praze, v níž ustanoveno, že odvolání od
tamějších soudu smí se dftí pouze ke komoře krá
le Českého.

Konečně r. 1373 připojil Karel k Českému státu
samo kurfiřtské markrabství Braniborské. Roku
1374 na žádost sainých německých stavů branibor
ských ustanovil, že se nemá toto markrabství od
České koruny nikdy odciziti. Zajisté jest pro nás
velikou ctí. že sarno nynější sídelní město Němec
ké (totiž Berlín) tehdy ochotně se podřizovalo vlá
dě Karla IV. A tak náš stát sahal na severu téměř
až k moři Baltickému, na západě se vrýval krajem
Sulcbašským hluboce do říše Německé, skoro až k
sousedství Norimberka.

Za Karla a Václava Praha se hemžila cizími vy
slanectvy z Italie, Francie, Uher, Polska, Německa,
Anglie atd. Nyní, stateční Čecháčkové chvbají se
radosti až k zemi, když do Prahy přijde účkolik
studentů francouzských, starostů — maďarských.
kupců — tureckých anebo volnomyšlenkářů — ži
dovsko-vídeňských.

Hovoří se na všech stranách, co Hus chtěl; co
však před ním skvělo se u nás v plném lesku,
o tom se mlčí. Pláče se na Bílé Hoře nad velikou
pokutou, kterou byl stižen náš národ, ale mlčí se
o době veleslavné, kdy bystré hlavy české rozho
dovaly nad osudy říše Německé. Křičí se proti Ví
dni, ale neřekne se, že tatáž byla malou »bcí, kdy
Praha královnou střední Evropy. Vříská se proti
militarismu, ale neobrátí se ten list dějin. na němž
psáno, že statečný rytiř Karel bez používání stá
lého vojska upevnil železnými svorami práva ko
runy České.

Tyto myšlenky táhnou myslí při vzpomínce
na korunovační klenoty a reskript. Bývávalo! Ne
ní možno nyní zastaviti kola nového vývoje. Ale
histerické vzpomínky nás nadchnou aspoň k pev
né, vytrvalé práci, abychom dostali aspoň taková
jazyková práva ve vlastní zemi, jakým se těší kmen
německý. Vždyť přece za Karla prohlášen jazyk
český u nás za panující a Němcům přikazováno,
aby se učili česky. Tolik dosáhnouti též posud
možno, aby úředníci, učitelé a jiní inteligenti ně
mečtí neměli větších práv než naši bystří krajané.
A o to také musíme usilovat stále, aby na účet na
šeho království neobohacovaly se nezřízeně ze
mě jiné.

Radikálním křikem mnoho nezmůžeme, ale
svorná a vytrvalá, uvědomělá práce i v nynějších
dobách zlých mnoho prospěje. Musí aastati vě
domění skutečné, protože vzájemné štvanice, l
měle živení výklady kusými a strannickými, pro
spívají jenom našim národním odpůrcům.

A o to žádati budeme nadšeně, aby se ukazo
valy lidu našemu každý rok korunovační klenoty,
náležející této zemi. Vždyť se v Čechách ukazova
ly našemu lidu i císařské památky říše německé.
Tolik snad nám popřáno bude, abychom vzpomín
kou na radostnější minulost oživili naději i na Šťast
nější budoucnost.

Wolné listy.
Člověk, kůň a pes. V >Čase«< nedávno uveřej

nili na přední straně listu svůj obvyklý sloupeček,
jeiž opatřili nadpisem: Tropické vedro. A nebyla
to bájka o člověku, koni a psu, jak na příklad psá
val Zahradník, nýbrž filosofická úvaha, pravíme:

; čistě filosofická úvaha po způsobu realistickém.



Věc sama ovšem nestála by za zmínku, ale uvá
dime ji proto, že myšlenky tam uvedené míněny
byly vážně a že karakterisují realistické filosofy.

Aby vzbuzena byla pozornost čtenářův a my
sli připraveny na řešení velikého problému o člo
věku. koní a psu, pisatel s veškerou vážností du
cha konstatuje: »Výjev odehrál se 'nedaleko od
nás, ale uprostřed Prahy, na Ferdinandově třídě
v neděli odpoledne, kdy s azurového, hlubokého,
bezoblačného nebe sálal úpal slunečních paprsků. .«
Po tomto úvodu bylo ovšem úlohou čtenářů, aby
vyvalilí oči, zatajilí dech a pozorně vyposlechli
výjev, který se udál uprostřed Prahy, na Ferdi
nandově třídě v neděli odpoledne. Nuže: >Po dlaž
bě pobíhal pes, ohař, s vyplazeným jazykem. Sku
čel a těkavýma očima hledal pomoci. Pojednou
zastavil se před veřejnou pumpou, zasazenou na
okraji chodníku, poděl níž stojí řada kočárů. Voz
kové dřímali na kozlících, někteří stáli ve stínu
domuv a hovořili. Pes začal výt a poskakovat před
čerpadlem. Tulil se ke každému chodci a zrakem
volal o trochu vody. Počínání psa upozornilo ně
kolik osob. Jeden z kočů se smiloval. Vzal nádo
bu, z níž napájí koně a natočil psu vody. Zvíře
smáčelo v ní svůj vyschlý jazyk přímo divoce. V
té chvíli zařehtal vedle stojící kůň a hlavou obra
cel se ke psu. Kočí podal vody i svému koni, který
stejně chtivě pil (to si myslím, pozn. sazeče) z té
hož kbelíku. A zatim, co obě zvířata ukájela svou
žízeň, jiní nabírali vody do sklenic a pili také z
téhož zdroje. Pili lidé, kůň a pes... Scéna tato
působila na nás hlubokým dojmem. Byl to zjev
primérní solidarity člověka se zvířetem.«

Po té filosofický badatel z »Času« učinil mohut
ný rozmach po celé Evropě, zjistil, že tropické
vedro jest současně na náměstí Concorde v Pa
říži, na Ringstrasse, Breiterwegu, pak se vrátil
ke člověku, psu a okni na Ferdinandově třídě, aby
učinil tento závěr: »Extrémní zážeh slunečních pa
prsků probudil v hloubi niter bytostí zapomenutý
pocit, jenž spojoval je všechny na počátku tohoto
světa, cit téhož organického strádání a téže po
třeby: Scéna ukojení žízně člověka, koně a psa
byla jeho projevem.«

Jaké triumfální vzezření asi uhostilo se na
tváři pisatele! Jaká hloubka ducha, jaká jemnost
v pozerování nejmenších podrobností v životě u
tohoto realistického redaktora! Jde ulicí, vidí pí
jícího člověka. koně a psa, a hned se'v něm ozve
zhuštěná historie všech organismův a primérní so
lidarity člověka se zvířetem.

Žasněte nad obrazem prvých tvorů, který
nám odestírá. Kdo jsi byl takovým nevědomcem
a myslil jsi. že člověk, pes a kůň pijí teprve dnes,
přečti si sloupec v >Času« a uslyšíš, že kůň, pes
a člověk pili vodu hned od počátku.

A jaké bohaté vědomosti z různých analogií
života se nám po tomto objevu otevírají! Jdeš na
příklad na procházku se svým režonem. Spustí se
liják, a protože jsi zapomněl doma deštník, ohlí
žíš sc, kam bys se uchýlil. Hle, tam slovanská lí
pa. Pospišíš pod její košatou korunu, a tvůj režon
schouli se ti u nohou, neboť jest mu déšť také ne
příjemný. Uslyšíš nad sebou ptačí štěbetání. To
v koruně několik vrabcův a jiní ještě k nim přilé
tají. aby se ukryli. Nepřemýšlel jsi posud nikdy,
co to znamená, že lidé a zvířata vyhledávají 0
chranu od deště? Abys věděl, to jest zjev primér
ní solidarity člověka se zvířetem, ovšem rostly
li již tehd“ lípy a pršelo-li. Ostatně, kdybys měl
o těch lípách a o tom dešti ve svých vědomostech
nějaké mezery. zeptej se na to redaktora z >Času.c

Kdvž malý klučina, batole se po zemí, sáhne
si pro vařené brambory do mísy, z níž nasycuje
se pes s kocourem, pozoruj, jest to také zjev pri
mérní solidarity člověka se zvířetem, což můžeš
již tvrditi s plnou jistotou; člověk hned na počátku
musil zajisté jísti, pes a kočka žráti, neboť jinak by
jich na tomto světě nebylo. Rozvíjej tuto nit. kte
rou ti podal realistický myslitel, pří každém zjevu
podobném a budeš filosofem. Za základ svého fi
losofování však musíš míti vždycky ten paměti
hodný zjev, který se udál nedaleko redakce Ča
su, uprostřed Prahy, na Ferdinandově třídě: člo
věk. kůň a pes pijí vodu, když mají žízeň... .

Vůdce Stránský. Nadaný tento člověk stal se
v minulých letech politickým vůdcem Moravy,
protože včas advokátsky rozpoznal, že pádem
strany staročeské přišla doba, v níž by se mohl u
platniti. V Čechách odstraněním Riegra, na Mora
vě smrtí Fandrlíka a zatlačením jiných význam
nějších politiků z veřejného života bylo možno
uchytiti se lidem, kteří měli obratný jazyk a smě
lost. Že politický vůdce má míti také povahu, zá
sady a mravní opravdovost, — tyto požadavky
za nevyspělosti našeho veřejného života zejména
na Moravě nebyly brány ještě v úvahu.

Tak se stalo, že za trvalého hromování na
stranu staročeskou vyšinul se v popředí muž, kte
rý staré požadavky národní uměl dobře pověděti
radikální mluvou. Vždyť ona politická záměna
staročechů mladočechy udála se jen přesvědče
ním, které davům lidovým bylo novinami uměle
vštípeno, že staročeši jsou slaboši, a že jest třeba
tedy do Vídně poslati lidi rázné a odhodlané.

Na Moravě mezi radikální lidi náležel dr.

které původně byly hlasatelem nové mladočeské
politiky a které později, stavše se úplně osobním
orgánem dra Stránského, plnily úlohu svoji tímu
že bránily každý jeho přesaet a každou kříklavou
nedůslednost.

Tíůn politika národní byla vystřídána politikou

Vezmeme-li v úvahu, že k obchodní: stránce byla.
připojena v osobě dra. Stránského i náladovost,
pochopíme, proč dr. Stránský v celkové politice
české nejen neprospěl, ale také proč: jí. škodil. A
škody zajisté dějí se všude tam, kde velikých vě
cí užívá se jako zástěry k osobním prospěchům,
kde zřejmé a obecně platné zásady se každé chví
le lámcu a kde mravní opravdovast jest míčem,
který žongléřskou obratnosti přehazován jest z
ruky do ruky.

Nedávné volby a vzniklé z nich.spory na Mo
ravě osvítily dra Stránského světlem kterým byl
dlouho hledán a nad kteréž nemůže. býti světla
již intensivnějšího. Veřejnost naše sice byla stá
lým svědkení chameleonství politického vůdce Mo
ravy, ale co nyní přišlo, jest odporný kynismus
a obchodní spekulantství, které plije na všechny
nejživotnější zásady a. základní národná pravdy.
Vizme! Dne 17. května r. 1907 ve svých >Lidových
Novinách« prohlásil: »Mloc a vážnost českého: ži
vlu na říšské radě, beztak již značně ohrožená so
ciálně. demokratickými úspěchy, byla ly vítěz
stvím sociálních demokratů v užších volbách, do
nichž se tito téměř v 50 českých okresích dostali,
na dobro zničena. Považovali bychom taková dal
ší vítězství nejen za těžké poškození, ne-li dokonce
za zkázu veškerého politického vlivu pokrokových
středních vrstev českých; považovali bychom je
za ochromení oposičního tábora, v němž se musí
soustřediti česká delegace proti vládě bar. Becka.«
Dr. Stránský dokonce postup proti sociálním de
mokratům karakterisoval jako krok národní sebe
ochrany.

A letos tentýž dr. Stránský za národní se
beochranu označil zase vojbu sociálních demokra
tů přes všechnu zřejmost, že jejich vzrůst oslabu
je moc a vážnost českého živlu na říšské radě a
přes to, že katoličtí poslanci brali se ku předu vždy
v řadách ostatních delegátův a zachovávaň dis
ciplinu, jak ji národní zájmy společného klubu
diktovaly,

Roku 1907 vyhlásit zásady a vložit do nich
takořka svou duši a pak r. 1911 tyto národní a
politické pravdy spoličkovat, k tomu jest potřebí
— odvahy člověka. který smělým čelem životní
zájmy národní potřísní a zradí svým obchodním
prospěchem, a jehož plemenná povaha nenf pří
stupua ideálům.

Kde komu jest tedy zjevno, že dr. Stránský
důvěřivé Čecháčky na Moravě dlouho napaloval,
a že z něho, posavad politického vůdce, vyloupil se
otevřeně vypočítavý mnaterialistickýkupec.

o

Masaryk. A přese všechny tyto hříchy chce
býti dr. Stránský politickým vůdcem i « budouc
nosti. Snahy jeho jsou. podporovány stranou po
krokářskou. která dovede všechno omluviti a omý
vati. To vše jest ovšem možné jen u nás, kde Ma
saryk všechny pojmy popletl a spřeházel. Masa
ryk také důstojně k zástupům dra. Stránského se
přeorzanisoval a na táborech, schvaluje volbu so
ciálních demokratů, kteří nejen drobí moc a váž
nost českého živlu na říšské radě, alt: kromě toho
i svými kollektivistickými snahami jsou odpůrci
středních stavů, jež jsou základem národa.

Masarykovi a Stránskému jde © prospěchy
socialistické, protože oba znají cíle a přání mezi
národního zednářského židovstva oba dva hlásají
za hlavní věc boj protiklerikální, a národní potřeby
ať jdou k ďasu! Masaryk šel sice samostatně, ale
nyní. kdy jeho divise jest rozbita, po rozličných e
tapách. jaka kdysi maršálek Ney z Ruska utíkají
cí, vrhl se v náruči dra Stránského. Oba se našli,
protože k sobě náležejí. Tito dva političtí vůdco
vé hájenim toho, čeho český rozum a české svědo
mí brániti nesmí a nemůže, urychlují vývoj vě
cí a vyjasňují poznání, že jejich boj proti klerika
lismu jest platbou z národní naší pokladny, která
bez toho německými vládními systémy vybrána
jest skoro až do dna.

A rozumí se, že oba dva političtí vůdcové
tváří se, jak jim běží o blaho národa a jak sami
proniknuti jsou přesvědčením o důležitosti a ve
likosti své práce a politiky. Na př. Masaryk mluví
nejnověji dokonce o hospodář.-sociálním radika
lismu. Že vypustil z úst opětně jen nový obrat bez
obsahu, nasvědčuje jeho poměr k hospodářství
židovskému. Masaryk demokrat každým coulem
ztrácí všechru demokratickou odvahu před.židov
ským kapitálem, ačkoliv sám prohlásil, že všech
na nadměrná moc a síla stává se nezdravým ari
stokratismem. Masaryk podněcovatel hospodář
sko-sociálního radikalismu krotne jako beránek a
mění se v zarputilého konservativce a šosáka vů
či spoustám, které působí v sociálním životě de
spotismus židovských peněz.

Té:o židovské moci kapitalistické musí Ma
saryk děkovati, že nedávno nebyl přibit Národní
mi Listy. Když totiž Masaryk mladočeskému listu

a Kramářoví namítal kapitalistickou. politiku, re
daktorům Nár. Listů sice svrběly dlaně, ale ne
mohli ránu. Masasykovi oplatiti poukazem, že on
sám a celá jeho strana ve službách. židovského
kapitálu vězí až po-krk. Nebylo možno toho u
činidi, protože samy Národní.'Listy musí. míti k

do klerikálů, hází jinými na hlavu výčitky o kapi
talismu a sám nerealisticky mlčí:o nevyřízené o
tázce židovské, ačkoli jest neustále hlučně. upo
zorůován, aby se o ní dle svého: hospodářsko-s0-:
ciálního radikalismu rázně a usčitě vyslovil

Pravíme, že Masaryk. mlčí nerealisticky. Re
alistický program značí u nás-všímati si všech vě
cí, mítí o nich jasný úsudek, vystihovati všechny
závady a. usilovati o jejich odstranění. Židovský
kapitalismuspak neníani závadou,nýbrž jistě pří
mo neštěstím, jest strašným obrovským lisem, kte
rý hospodář, nás tísní, mačká a. důsledky svými u
platňuje. se nepříznivě proti námi v politice a v 0
tázce nár. To všechno bije do očí, trká a Masaryk:
k tomu nerealisticky a nepokrokově učí. To jest
závislost a atročení. to jest zásada. hospodářsko
sociálnícn prospěchů národních, ta jest zbabělost,
která jest títm:větší, čím více na: druhé straně. ú
točí se protii klerikalismu.

Masaryk, vždy pohotový v pochodu proti kle
rikálůr, nese:teďy na zádech těžký nanec židovský,
a všichni jeha pokrokářští stoupenci, domnívajíce
se býti duševirě svobodnými, jsou dbkormlýrm ne
volníky tím, žu nesou každý svůj ranec s nim. Ty
to rance jsou sžírající satyrou a neustálou žalobou
proti bojovníkum o sociální spravedlnost a bla
hobyt pracujících vrstev.

Samo sebou se rozumí, že Stránský jest právě.
takovým národním hospodářem jaka Masaryk, ne
boť i on jest pln rozhodnosti proti nebezpečerství
klerikalismu, ale současně nemocen hluchoněmotou
vůči nebezpečenství židovsko-němechkého kapita
lismu.

Političtí vůdcové, které třeba pojmenovati.
neboť každé přiblážení ku pravému jménu má ce
nu a působí zjednodušení poměrů. Jest- ta jed
nou pravé jméno, věc stává se známou a obec
ným majetkem. Tož tedy: političtíí vůdcové se
zednářskými odzmaky, bez národních barev a se
židovskými kazy.

*

Co nemůže: plovat, klesá. Mezi. pokrokářský
mi vychovateli usiluje o proslulost učitel Žižka.
Nežli objasníme, jakým umem se tolto. dodělává.
jest nutno, abychom stručně zopakovali některé
odpovědi zkoušesých žákyň pokrokového paeda
gogia v Přerově. V zeměpise si mátly světové
strany, nedovaty jmenovati hranice rakouských
zemí, v Mexiku mniuvíse převahou česky, maše ří
še má 120mil. obyvatel a více lidí nežli Rusko, na
Moravě žije 38 mil. obyvatelů, žíkyně neznaly
hlavních měst v evropských státech, ve Slezsku
sídlí Malorusové a v Černovicích ruají bulharskou
universitu. ... Ale dosti té kočičiny, kterou po
krokoví vzdělavatelé jsou tak špatně: naladěni, ja
ko ješitná dáme, když ráno vidí v: zrcadle nehez
kou bradavici ma svém nose!

Každému. jen poněkud uvážlivému člověku o
patrnost by radila zachovávati naprosté ticho, ale
pokrokář, protože se považuje: za nejchytřejšího,
musí blamáž jen rozšlapávati. Proto také učitel
Žižka mluví. Nezdar svádí na katolíky, podotýka
je v velkct určitostí, že žákyně ony mají širší
rozhled, nežli divky ústavů Klerikálních. Za tento
výrok zasluhuje učitel Žižka. pomníku s nápisem,
jenž by musil býti pořízen konkurenční vyhláš-.
kou, aby dobře přilehl.

Jinak můžeme souhlasiti s výrokem páně:
Žižkovým, ovšem jen s hlediska pokrokového způ-.
sobu myšlení, jehož zásluhou jest, že se u nás dolů:
řítí všechny vědomosti, zvyky, myšlenky a věci,
a že: se. ve zmateném víru točí a řvou. Redaktor
Času Dušek u soudu řekt, že pravda jest pojem.
velmě široký, a výrok tento, v praksi pokrokářské
tak často uplatňovaný, jest nám klíčem, abychom
mohli porozuměti záhadnému výroku Žižkovu..
Pravda jest tedy pojmem roztažitelným, má svůř
zdvih a pokles, své vrcholy a nížiny. Žákyně po
krokového paedagogia přerovského užily této pří
ležitosti a roztahovaly pravdu hodně dořfi do ní
žin, rozšířily jí na hranice negace a dospěly až
tam, kde pravda pravdou býti přestala. A v tom
to ohledu učitel Žižka vše dobře vystihl, napsav,
že přerovské žákyně mají širší rozhled nežii no
sluchačky ve školách klerikálních. Jenže by ne
měl býti učitel Žižka tak pohodlným a ponechá
vati nám vysvětlování svých výroků, které veřej
nosti jsou tak těžko srozumitelny a které by snad
mohly leckomu schystávati humornou zábavu,
kdyby věc nepojala se dle principu volné školy,
volného myšlení. a dle zásady, že pravda jest po
jmem velmi širokým. Všichni lidé, kteří posavad
myslili: »klesá to, co nemůže plovat«, přičiněním
pokrokáře Žižky stali se svědky jednoho z nejpo
divuhodnějších stavů, v jakých se kdy kulturní lid
stvo vidělo, že totiž nevědomost jest v životě před
ností a že skytá širšího duševního rozhledu. Ge
niální tvořitel paradox, Viktor Hugo, jest věru pro

Ú učiteli Žižkovi člověkem, jenž chodí jen po chůách.....



Jeden z obou jistě Ihal. Doklady o prazvlášt
ním umění počítacím strany agrární nemnoží se
toliko v hospodářských družstvech. Také na ji
ném poli stále přibývá nových dokladů, jakou zvlá
štní sčítací metodu agrárníci mají za své nové
pokrokové pravidlo. O manifestaci soc. demokrati
cké v Hieřmanově Městci, která se pořádala dne
20. srpna, napsalo si dne 21. t. m. »Právo Lidu«:
>V HeřmanověMěstci jest okresní výstava...
Při příležitosti této výstavy konaly se tu manife
stace strany agrární... a o týden později také
manifestace stran kartelářských ... Ale dnešní
manifestace naší strany předstihla daleko obě dvě.
Heřmanův Městec byl dnes dostaveníčkem sou
druhu z celého 60. okresu. Účast byla na poměry
města přímo obrovská, což imponuje tím více, u
váží-li se, že v tutéž dobu konali soudruzi na Ku
nětické Floře u Pardubic tábor lidu pro celé Par
dubicke „Do Heřmanova Městce přišli nebo při
jeli dnes soudruzi až na Šest hodin daleko .. . Už
časně 7 rána sjížděly se povozy ze vzdálených
obcí. Všechny byly bohatě ozdobeny zelení, pro
pletenou neobyčejně vkusně rudými stuhami, kvě
ty a prapory. K deváté hodině bylo rozsáhlé ná
městí heřmano-městecké našim lidem naplněno.
Kam oko pohlédlo, všude samá proletářská tvář a
samý rudý karaflát. .. Naše manifestace na vý
stavě v Heřinanově Městci vyzněla také jako mo
hutav protest proti násilí a bezohlednosti strany
agrární a znamená značné posílení naší strany na
Chrudimsku a Čáslavsku.«

A co »Venkov<? Dne 22. t. m. psal zase o ma
nifestaci soc. demokratické takhle: >... ukázalo
se, že taiv strana v 60. volebním okresu není tak
silná, jak se chvástala . . . Dokladem, jak poměr
ně slabí jsou sociální deinokraté na 60. volebním
okresu, byl právě nedělní tábor v Heřmanově
Městci. Jaký to ohromný rozdíl mezi nezapome
nutelnými agrárními dny v Heřmanově Městci dne
6. srpna a ubohou nedělní manifestací sociálně de
mokratickou, kdy při manifestačním (?!) průvodu
napočteno 1064, pravíme jedno sto šedesátětyři
čtvřstupů, čili 676 osob!! Ubohost a Hasko toto
hleděti zakrýti soc. demokraté výmluvami, že se
konal tábor lidu na Kunětické Hoře a že prý nikde
nemohli dostati povozy. Ve skutečnosti jest neděl
ní tábor lidu dokladem, na jak vratkých nohou sto
jí vítězství sociálně čemokratické v 60. volebním
okresu.«

Srovnávejte řádek za řádkem referát soc. de
mokratický s agrárnickým a naleznete zde úžas
né rozpory. Tedy — jeden z obou denníků lhal ji
stě a sice několikanásobně. Anebo — což jest ve
lice pravděpodobné — lhaly denníky oba. A kte
rý více? Již dle šroubovaných frásí možno za to
míti, že více lží uveřejnil denník strany agrární.
A ze 164 čty řstupů napočítal — 676 osob! Dovede
li přes celou řadu protestů znovu a znovu falšo
vati docela citáty z jiných listů, pak také se ne
zalekne ani lhaní jiného, které tolik nekřičí.

Semitský vděk. Kam se utikali židé, když jim
bylo zle? Někdy byli ve středověku pronásledo
váni, když jejich lichva, falšování zboží a mincí
překročovala všecky meze, takže odnášeli hněv
lidu židé bohatí i chudí. Jindy vznícen proti nim
boj i z mvlných pověstí pří vypuknutí epidemic
kých nemocí. A tu obyčejně židé hledali ochranu
na předním místě u hterarchů a na druhém u svět
ských vládců, kteří byli katolíky nejhorlivějšími.

Jakmile se jim trochu lépe vedlo, již se sta
věli útočně proti křesťanstvu, tam, kde se jen po
někud dalo. Na př. Václav IV. po znamenité ho
spodářské správě Karla IV. došel tak daleko, že
se u židů zadlužil až po krk. Proto ovšem židé v
Praze velice si troufali. Když r. 1389 o pašijovém
týdnu kráčel kněz s Nejsvětější svátostí kolem
židovských domků, byl tolik od židů kamenován,
že musil rychle utéci. Z toho veliké rozechvění a
hrozné pobíjení židů.

Na hierarchy středověké židovstvo naříkati
nemůže. Sama papežská stolice nejednou důrazně
židů se zastala proti rozhněvanému množství.

A za věku nového. R. 1848kypělo v pražském
obyvatelstvu veliké hnutí protižidovské, které na
bývalo podoby stále hrozivější. Tu sám tehdejší ar
cibiskup vydal veřejné prohlášení, které otiskl ny
ni sám židovský >Rozvoj.« Vyhláška měla skrom
ný titul: >Prosba Knížete Arcibiskupa.« A pod ti
tulem tato vřelá slova:

»Povedlo se zlomyslné dráždění, zde v hlav
ním městě, i v některých místech venku, nepřátel
skou mysl proti obyvatelům israelským vzbuditi,
kteráž se již nebezpečnými pohrůžkami na jevo
dává. Tento smutný výjev musí každého příte!s
obecného pokoje velmi zarmoutiti, mnohem více
pak každého křesťana a nad to služebníka církve
bolestně dotknouti; neb jest mu se obávati, že
mnozi tento zlý úkaz za následek náboženské zší
lenosti vykládati. a tedy nedůstatečnému vycviče
ní v náboženství, aneb dokonce i církvi přičítati
budou. Protož vidí se mi za potřebí, jak z ohledu
na prospěch obecného pokoje, tak i z povinnosti
svého biskupského ouřadu, tu snažnou prosbu na
vše křesťanské katolické obyvatelstvo mé diecése
vznésti, aby jeden každý v okresu svém, dle mí
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směru pusobil. Láska, láska ke všem lidem bez
rozdílu náboženství, jest hlavní přikázání naší sva
té víry, kteroužto ctnost nám každý zákonodárce
náš, slovem a příkladem co nejsnažněji na srdce
klade. Vyzývať nás všech v podobenství o milo
srdném Samaritán. k milování každého člověka,
řka: Jdi, i ty učiň též! Kéž by tedy toto božské
slovo všecku rozhořčenost mysli proti jinověrcům
zapudilo, a všecky ty, jenž jsou dobré vůle, k o
chraně pronásledovaných sjednotilo; tak aby ne
byla víra naše pro dávané pohoršení pohaněna,
nobrž aby byla našimi z křesťanské lásky ply
noucínu skutky zvelebena.

V Hod Boží Velikonoční, dne 23. dubna 1848.
Alols Josel,

arcibiskup.
Krásná, v pravdě křesťanská slova. Který

list židovský však nyní snaží se krotit nejsurověj
ší útoky soc. demokratické proti katolíkům? Vždyť
židé tleskají hromadně i těm, kteří zcela zřetelně
vybízejí k hrubému násilí na katolících. Kdo to měl
velikou 1adost, když v Barceloně byli vražděni ka
tolící surověji než zvířata? A byly tam vražděny
přece i jeptišky, které život svůj zasvětily službě
neinocných -- i židů. Kdo vytruboval tak hlučné
fanfárv usvědčenému původci krveprolití? Kdo be
zectnými Ižemi pomlouval katolíky španělské za
to, že Ferrer byl odsouzen vojenským soudem? A
nejhůře rafinovaná zloba se representovala tím,
že požidovštělé kruhy pořádaly štvavé schůze,
na nichž byli pro smrt Ferrerovu mrskáni i kato
líci, kteří Španělsko viděli jen na mapě. Představ
me si, jaká humanita by v Evropě zavládla, kdyby
zde bylo tolik židů, kolik křesťanů. Mladoturecký
režim jeví před židy velikou úctu, ale na křesťa
nech makedonských páše barbarské násilí. A pře
ce tam ještě židé neovládli všecko, třebaže velko
vezír celý se chvěje při rozmarech židovských
bankéřů. To současné velké protežování židovstva
a hunské trýznění křesťanstva, jak se nyní jeví,
píchá do očí každého, kdo posud není slepý.

Měl snad pražský arcibiskup při své veřejné
prosbě nějaké osobní zájiny? Musil se židů bá
ti? A přece dokázal. iak hluboce pocítil jádro kře
sťanské humanity. Poučení jeho nechť svítí dlou
hé věky netolika katolíkům, ale i židům. Kdyby
křesťané neprojevovali větší snášelivost, poddaj
nost a trpělivost než židé, nikdy by se ani zdaleka
židé nedomohli tak veliké moci, jakou nyní mají.

Politický přehled.
Předehra k dohodování. Kníže Frant. Thun, místo

držitel království českého 22. t. m. nastoupil dovolenou.
Původně měl pobýti několik dní v lšlu, ale cestovní
plán náhle změněn a kníže do Išlu pojede až 5. září.
kdež bude přijat panovníkem ve slyšení a podá zprávu
o: zamýšleném opětném zahájení vyrovnávacích porad.
Před audiencí u císaře setká se kníže Thun s předse
dou ministerstva bar. Gautschem, a brzy na to vrátí
se do Prahy, kdež vejde ve styk s vůdčími členy obou
národností, čímž budou zahájeny předběžné vyrovnáva
cí konference. Účelem jejich jest jediná, ryze formální
schůze českého zeínského sněmu, na níž má dojíti k
volbě a prohlášení berní a národnostní komise za stá
lou. Poslední ministerská rada vzhledem na smiřovací
konference usnesla se na termínu k obnovení činnosti
parlamentu, takže říšská rada sejde se až v říjnu. Ne
budou-li do té doby pražské porady skončeny, hodlá
kníže Thun o to sc postarati, aby sporné otázky svěřeny
byly stálé komisi. Porady smiřovací nebudou tedy pře
rušovány obnovením činnosti říšské rady.

Úsudky z Čech o národnostním vyrovnání, Ústřed
ní výbor strany nár. soc. prohlásil, že strana nár. soc.
nestaví se proti národnostnímu smíru, týž však jest mož
ný jen ne základě absolutní rovnoprávnosti obou národů
a českého jazyka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
a výslovné nedělitelnosti Čech, jak v zákonodárství, tak
ve správě. Ku provedení jazykové rovnoprávnosti jest
kompetentním jen zemský sněm, ovšem volený rovným
hlasovacím právem, —.Posl. dr. Baxa prohlásil, že Češi
jsou ochotní vyrovnati se, ale jen na základě nedílnosti
království českého a rovnoprávnosti obou kmcnů bez
jakéhokoliv obrnezení. Češi nepřipustí za žádnou pod
mínku rozdělení země, ať už ve formě hejtmanství nebo
jakékoliv jiné.

Obstrukce v Uhrách proti branné předloze trvá.
Vůdce obstrukce tajný rada Justh vyslovil se, že opo
slce není pro Žádný kompromis v otázce branné, chce
tuto brannou předlohu za každou cenu zmařit, poněvadž
ukládají se Unrám nesnesitelná břemena. Předloha má
z denního pořádku zmizet a má se napřed provést vo
lební oprava. Předseda ministerstva hr. Khuen-Heder
váry naproti tomu očekává, že oposlce přijde k jinému
názoru o obstrukci, která se v celé zeml a i u stoupen
ců opposice setkává s nesouhlasem.

Masná otázka. Maďaři se svými požadavky za po
volení dovozu argentinského masa na celé čáře odmít
nuti, z čehož hrozí povstati oboustranný hospodářský
boykot. Ve vídeňských kruzích mluví se o boykotu u
herské mouky, slaniny, vína atd. V tom ohledu Uhry u
trpěly by větší škodu než Rakousko, poněvadž rakouské
výrobky jsou v Uhrách dávno ilž boykotovány.

V Portugalsku prohlášena ústava ve své definitivní
formě. — Velké vzrušení vyvolal útok na vězení v

Limonacio, který měl pry za účel 400 vězňů v něm u
místěných osvoboditi. — Rozluka církve od státu pro
vádí se tu násilné. V Cimbře zatčení byli 4 kanovníci,
mezi nimi i 80 letý stařec, nikoliv snad, že sepsání cír
kevního jmění chtěli zabránit, ale proto, že se inventury
nechtěli súčastnít. Republikánští násilníci tedy přímo
nutí odsouzené, aby svůj vlastní ortel podepsali. Němec
ko. Rakousko a Italie dosud republiky portugalské ne
uznaly a to proto, že dosud ani Anglie, Francie a Špa
nělsko oficielně republiky neuznaly. Německo pak u
zná republiku. až tato zaručí nedotknutelnost jmění kon
gregací.

Spor o Marokhu vleče se dále, ježto Francie nabízí
Německu malé odbytné. Francie žádá totiž od Němec
ka nepochybné uznáni svých práv v Marokku a slevení
z německých požadavků na území francouzského Kon
ga. Francie byla původné ochotna přestoupiti Německu
své území na Kongu, ale z obavy před rozčilením v
zemi svou ochotu umenšila. Zkrátka Německo žádá po
řádné +zpropitné« jako vždy, když Francie někde svou
posici posílí.

V Albanil na zápádním pobřeží tureckém Sice za
vládl pokoj. zato nastává vření mezi Arnauty v okolí
Diakovy. Tito žádají také slevu daně z bravu. Nebude-li
jim povolena ve stejné výši jako +Latinikům-, katolic
kým Albáncům, pak vypukne povstání. Tak hlásají do
Cařihradu. z

Rusko-německá dohoda v otázce perské podepsána
v Petrohradě 19. (. m. Podle ní vzdává se Německo

za to zabezpečuje si volnost obchodu a zajišťuje si, že
nové dráhyv Persii budou připojeny k německé dráze
bagdadské. Mimo to bude se Německo moci zúčastniti
svým kapitálem ra stavbě těchto drah.

Sociální besídka.
Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva

se sídlem v Hradci Králové. © Od 1. ledna do AU.
června vyplaceno na podporách: v nemoci 6002.92
K, v nezaměstnanosti 1197.K, podpora pohřební a
právní 333.13 K, mimořádné podpory 43 K, stěho
vací 45 K. Celkem tudíž za půl roku 7621.05 K.
Nových členů přibylo 558.

Vybízíme snažně všecky katolické kruhy, aby
co>nejvíce mladou tuto organisací dělnickou pod
porovaly. Ve Všeodborovém sdružení našem jest
velmi dobře o katolické dělnictvo postaráno. Cen
trála není zaopatřovacím ústavem pro agitátory
nebo představenstvo. Práce se sdružením spojená
vykonává se zde obětavě zdarma, takže naše děl
nicevo není nuceno udržovati »vždy potřebné e
xistence«, jak iest tomu u ruzných sdružení nepřá
telských. Zkušené představenstvo nezanedbává ni
čeho, co ku zdaru sdružení slouží.

A tak místo různých rad, jež se v posledním
čase vyskytly, nejlépe se prospěje našemu sdru
žení účinným spolupusobením. ©Všelikých úsudků
již bylo dosti. Nuže, nechť se dokáže upřímný zá
jem © sdružení také prací nesnadnější a plodnější.
Vyžaduje to povinnďst křesťanská i vlastenecká,
aby naše dělnictvo čilou pílí katolických pracov
níků bylo chráněno před příbojem soc. demokra
tickým, aby se nedalo vláčeti neplodnou demagogií
sobců a služebníků velkokapitálu, a při tom aby
přece svých práv dosáhlo. Jestliže jsou konserva
tivci proti Štvavému třídnímu boji. nuže. mají do
brou příležitost postaviti se demagogickým prou
dům na odpor podporou dělnictva toho. které se
hlásí pouze k tomu, co mu plným právem náleží.
A kdo nepodporuje takové zcela rozumné Imutí,
ten sám zaviňuje, že na některých stranách bují
demagogie nejprudší. Nuže, představenstvo plní
své povinnosti zcela dobře. Nic jiného tedy není
potřebí, než aby jeho pilná práce byla dostatečně
podporována též od jiných, protože každý uzná, že
jedny ruce nezmohou všecko, zvláště když někde
dělníci od kruhů pavolaných ani slovem nejsou po
učení o existenci naší dělnické organisace. Vzhůru
tedy k práci. ať co nejdříve dohoníme Moravu,
která i v totato směru postoupila značně ku předu!

Sociální demokracie pro nepřímé daně. »|kov
noste v čís. 167. ze dne 19. srpna píše: »My víme,
že zem potřebuje prostředků, víme též, že se bez
nových zdrojů příjmů neobejdeme a že i dělnictvo
ať přímo neb nepřímo bude část břemen na sobě
cítiti.< -—-Sociální demokracie, která dosud se ne
přímým daním vzpírala, přijímá konečně i tyto;
pomalu všecka svoje agitační hesla sama prohla
Šuje za hrubé balamucení lidu.

Agrární učenost. »Mor. Venkov« píše, že Halič
je zemí šlechty a kněží a proto že je v tak ubohém
stavu. Pravdou je, že Halič je ovládána tisíci ži
dovský.h pijavic, které ožebračí šlechtu a lid. Týž
list má za zlé, že v Bosně jsou trapisté, františká
ni a pod. Kdyby v Bosně nebylo těchto řádů, tedy
země podobala by se pustině. Přečetli si někdy a
grárníci, jak obrovskou práci zemědělskou trapisté
konají? Některý pohlavár agrárnický za celý život
na poli se tolik nenapracoval, co trapista za jediný
týden. Podivná láska agrárního listu k těm, kteří
jako nejvytrvalejší zemědělci meliorují nejhorší pu
stiny a močůálovitá místa!
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Křesťánský
Kalendář obsahuje velice poučné články

politické, vzdělávací, praktické pomůcky, zá
kony, a vše od našich pracovníků, jako:
vsdp. Dra Šulce, vsdp. Dr. Fr. Reyla, pp.:
Fr. Šupky, J. Hradeckého. Předčí svým pe
strým obsahem veškeré kalendáře dřívější.

Podobizny jsou tu: J. Eminence kardiná
la Skrbenského a vsdp. Dra Horského.

Vázau jest elegantně v celoplátně.
Cena 70 hal. při hromadných objednávkách.
Jednotiivý 80 hal., poštou 90 hal. Na jedno
tlivý může se zaslati obnos | ve známkách.

Žádáme. by objednávky činěny byly co
nejdříve a každý zavčas sl kalendář zaopa
třil.

Objednávky přijímá JOSEF POLÁK v Hrad
ci Králové, Adalbertinum „redakce tohoto 1
stu neb Biskupská knihtiskárma v Hradci

Králové.

[ Rřesťán. sociální |
O0zpěvník O
má maiti katdý hřesťan. sociál.
Obsahoje ve | křesí. sociál.

lsně české,O: é a Báry
na výrobní poltovkého

34 hb,a vkusně vázaný Dí haj.
objednati lze za holové u

3.Polákav HraduKrál.Aduberfinga.

Zprávy2 206 dj
organisač.

Nový Hradec Králové. Katolická jednota v Novém
Hradci Králové pořádá ve prospěch zdokonalení knihov
ny v neděli dne 27. srpna »U Dušků« zahradní koncert.
Začátek ve 3 hodiny odpoledne. Dále jest na progra
mu: Koulení v kuželky o cenné předměty, tombola.
Vstupné 20. hal. Ku hojné účasti se příznivci uctivě
zvou. Těšíme sc, že bratrské organisace z okolí nás,
pocti svou návštěvou. Tedy na shledanou dne 27. srpna
v hostinci »U Dušků«. Zdař Bůh!

Důvěrníci a organisátoři křesť. soc. XII. kraje! Dna
8. října t. r. koná se odborný kurs hospodářský na Vá
clavicích! Program: O 6. hodině ráno zahájení kugsn
mší svatou. Pak v restauraci přednáška vdp. dra. Ji
ráka »O0hospodářském sdružení českých křesť. země
dělců a práci v odbočkách«. Společný oběd. (Přibřášky
k ní nutno učiniti cO nejdřive!) O 2. hodině přednáška

spolcích«. O 5. hodině přednáška vdp. dra. Jiráka:
»Družstva«. Přihlášky k tomuto nejvýš důležitému kur
su nutno činiti co nejdříve. S kursem nejsou spojeny
žádné veliké výlohy a proto nechť každý máš pracov
ník jistě se dostaví! Každá organisace nechť vyšle
alespoň jednoho svého člena! Účastníci tečnického kur
su dostavte se do jednoho! Veškeré dotazy zodpoví a
bližší informace ochotně podá: Krajinský sekretariát
»České strany křesť. sociální« v Hronově nad Met.

Sdružení české mládeže křesť. soclálsí se sídlem v
Hradci Králově spolu s okreshím sdružením mládeže
na Hradecku pořádá dne 28. září 1911 pod protektorá
tem slavného obecního zastupitelstva v Bukovině uČer
nilova národní slavnost svatováclavskou. Pořad: V ne
děli dne 24. září stavnostuí divadelní představení v
sále pana Pultra ve Velké Skalici: »>KBohu, vlasti a
rodné půdě«. Obraz 7 venkovského života o 4 dějstvích
od A. Bognera-Ahasvera. Sehraií členové skupiny vel
koskalické. Ve čtvrtek dne 28. září ráno o 7. bod. bu
diček. O ''10. dopoledne fadění průvodu u spolkové
místnosti v Bukovině, průvod ke kříži, kdež slavnostní
kázání bude míti vldp. Fr. Jeřábek, farář z Čibuze; mši
sv. sloužiti bude vsdp. J. F. Seidl, bisk. vikář a děkan z
Černilova. — Po mši svaté velký tábor lidu na návsi,
na kterém promluví za obecní zastupitelstvo bukovin
ské pan starosta Kvasnička. »O významu úcty svato
václavské v dobách nyuějších« promluví ústřední sta
rosta dp. J. L. Petrásek. Potom rozchod a oběd. —
Odpoledne o '/s2. seřadění spolků u domu předsedy mí
stní skupiny pana Černého. odkudž průvod přes vlsku
do blízkého lestka, kdež lidová veselice. O všestrannou
zábavu postaráno. Tombola, buffet, kavárna, hostinec,
pošta, jizda na loďkách, veřejný vzlet balonem, výsta
va aeroplánů, rathous. tanec, koncert, čarodějnice, Ci
kánky atd. Večer o 7. hodině věneček v Bukovině. v
sále hostince nana Hodka. — Vstupné odpoledne v před
prodeji 39 h, u pokladny 40 hal., do věnečku jinoší 1 K,
dívky 50 hal, — Přátelé! Letošní naše manifestace a
slavnosti ukončujeme národní slavností svatováciav
skou: to, co bylo nám vodítkem v minulých dnech, co

křesťanské — vnitřní naše přesvědčení — to svaté
přesvědčení vell nám 28. září ukázati neohroženě svojí
příslušnost ke křesť. socialismu. Přijďte všichni, mladí
přátelé, junáci i děvy, přijďte dospělí, mohutnou účastí

činěné.Heslemnašichstoupenců.budit:.28..září.v-Ba

střední výbor mládeže..

-| Sdružení mládeže kžesť..sociáiáživ| okrese: vysako
mýtskémuspořádá dne.27. t.. m. poučný výlét do Ma

Bůh! —

ších měst českého -severovýchodu, uspořádána byla dne

běh slavnosti, jakož i nadšená nálada: zřejmě. dokázaly,
že katclický lid nikterak Štvanátemii naň; pořádknýmmi:
zdolati se nedá:a- na myslž:neklésá,. naopak,že ohěta-
vost, neohroženost. i chať ku další práci v lidu našem
stoupá. — Celé: město) vzalo na: se. sikvnostní. hám. T6
měř se všech. domů. vlály pestré: prapory,. dodávajíce:
slavnosti zvýšeného. lésku.. — Dopolědne: zúčastnili se
shromážděný lid slavných slážeb- Božích.. Účast: byla: 0
brovská, prostranný kostel'lid pojmoutí: nemobl. | vyšel
slavnostní kazatej' vsdp. dr;. Hř..Šult: na. náměstí, aby:
zde lidu slovo, Boží hlásal. Kázal na thema: »Proč má
me Pána Ježíše: nadě: všecko milovatii. — Po mši: svaté:
byl rozchod. O 1-hod. odpoledne Konalů se konference:
důvěrníků.Tétozůčastnilose: přespůl'druhéhosta nad
šených harcovníkůu — Ve2: hodihy: uspořádán Byl!ma
lebný a obrovský průvod: přes: město, Dle sčítání: krá
čelo v průvodu 4400 osob,.z:nichž dobrou třetinu:tvořila:
mládež. Většina: dívek použila nármdního. kroje. — Pro
storná děkanská zahrada. byla v pravém slava smyslu:
nabita. Více než 6000 osob- kupilo: ge zde;. s; toužabnastii
čekajíce na přednášky. populárních; řečníků. ve hnutí. ka
tolickém. —. Sjezd. zahájili horlivý. Kaplan. novoměstský
dp. Cihlář. Nadšenými slovy. vítá. všechny. přítomné,.
zvláště pak vsdp. kanovníka:dra. Šulte,. wdp. dna. Hor-
ského, pana: red. Šupku, sl. Kosařovu a přítomné: dva:
c. k. komisaře. Uvítání řečníků přijal lid; burácašícím: po
I. místopředsedou p. Jas. Kovář: z Hronova, IF..místo+
předsedou p. M. Typit z: Týniště, zapisovatelim: p. V..
leskem. — Čestným předsedom sjezdu. zvolem wsdp..kar
novník dr. Šuk, výkoaným pamJan Čančara z. Provoge,
Zima z Bíl: Újezda, —- Místo. pana. Šamalíka, jenž se
omluvil, promluvil >: politické: situacik vsdp:. dr. Šult:
Týž mistrným způsobem vylíčil (zbědované: stávajíší:
politické poměry v zemi: Lidi trpí hospodářsky, kultur
ní boj je na obzoru.. Nutno pracovatii na: katolickém: pad
kladě ku měpravě. Útočí se- na nás. Než nebojme se ni
koho, jen: Pána: Balta!' Řečník koněl výzmen Ku, vyto
valé práci. (Dlouhotrvající, potlaslt) — +0 hpaposáf..
ských adázkůch:,jsa ovacemi ústílán,.patrová. vdp..
dr. Horský. Poultazuje ma smutná zjevy ve středních
stavech. Uvádí, itdo: je přivodil; a naznačaje prostředky..
jimiž.kw nápravě pracovati nutna Končí aa všeobecného
nadšení: — Pan red: Šopkovii případk úkol: pnomluviti
»O ceganisaci: mládeže. Je-lí: jakákolíw erganisační. prá
ce velenntná, jest onganisování mláceže prací nejpo
třebačjší. Nepřátelé wšech. odstínů snaží se mřádež. zi
skati. Organizování: mládeže nesmí; zůstati v- rekou jed
natlivů, my: všichni: pečovat? musínme,aby v každé víš
ce byla reřůdež organisovina. Než mejem oeganišomat,.
nýbrž též vychovávatit Olomamcký siezd, sesterská
Morava ekázaly nám. cesta; následejme jit Nutno vy
chovávati mládeě k poctivosti, pravéme křesťanskému
pokroku. Psalo se, že JU června zvítězit zde pokrok.
Není pravdou! 20 červmazvítězit zde podvod, klam a
penízet (Bcařlivý, dlouhotrvající potlesk.) Řečnk kos
čí s prosbos, aby s organisováním mileže ihned všede
soustavně se počalo Řeč přijata s mentuchajícím po
tleskem. — Slečna L. Kosařová promluvila »O vzdělání
žen«. Katolické ženy dnes povinny json přimknonti se
k řadám mužů a pracovati na obrození: lidské společ

-nosti Zvítězí-i moderát pohanství, kdo tim nejvíce u
'trpí? Jistě křesťanské ženy. Proto dnes, kdy jménem

»pokroku« vnáší se do' lidu nevěra a s ní moderní po
'"hanský život, musi kitolická žena napiati všecky: síly,

nebyl u nás ubit. Slečna: končí výzvou k neohrožeností
a'klidí ňadšené ovace. — K pozdravu promluvil vzlet

ným způsobem dý. Hlaváček z České Skalce. Telegra
fické projevy bošlali: vdp. dr. Kordač z Prahy, p. Jiří
Orlickýz HradceKrálové,Ústředísdruženímládežev
Hradci Královéa p. B. Drda, c. k.soudce. — Po.ukon

a p. red. Šupka. Mládež připravila jim srdečné ovace. —
Nutno poznalnenati, že pokrokovéživly' opětně — což
vývolálo bouřlivou veselost —'uspořádati chtěly »trac

| průvodr a strictábor«. C. k. hejtmanství to však za
| Kázalo. Toho veřejně titoval. redaktor Šupka doktádaje,
že +irictábor< povolen býti měl, neboť nic tak' pokro
Kové "živlý' nesésměšňuje, jako právě Jejich »trucprů

byody“; bři tom rak'hnutí naše těmi »trmcprůvody«na
bývá pravého významu a vážnosti. — Zdařílý sjezd no
" vóměstský vzpružil národní: katolické Anutí při pru

ských hranicích, ale''současně dokázal nepřátelům, že
marné jsou všechný vžteky hehřátel — a Že jejich »po
krok< a sosvětu« Hd důkladně proňlédá a již jim nevěří.

" "Pddkrkonošské odbočky a skapiny Všeodbor. sdru
>žení křesť."dělntcrva pořádají v neděli 27. t. m. odpol.

tábor lidu v Libitátě, na němž promluví vsdp. dr. Fr.
Šulc z Hradce Král. a p. P. Matoušek z Hronova. Po.
refetátech úšsleduje první vefejné cvičení '»Orfa«. Od

»Orikr.dětěráttůspolků zm iZlo staro
sty,. pli: čemž.se- zvolí okrslibvý: výben.

Giirakový.stát»Orla<ve Sléupnitii© Lihomyšle
koná.se v neděši:dne 3. záštiO 1ihal, odpal.perada
náčeltíků »Orlk«..delegátů. spolků. za: přítommesti žup
ního, starosty, při čemžse: zwolfiokrellový: výber. Od
pol.. jest. zároveň. veřejné cvičení >Artůs«ze:Silsguice, Li
tomyžik;.Aajezdu a Prosečer

m km

| Zprávy
místní a z kraje.

7 Aidnasozeniky Jeho Velíšesstva: sláveny Byly se
>zvláštoáět : léskemmoNa domech. .vlály. četné.: prapury.. Dne
17..tm. v. 8.hatin večer.kapela. 18xpěš..pzku hrála
slavnostní. čepohití. V páteka časně. ráno) vyhrávala po
ulicích:zdejších. udiček, přisměmžse- ezývala. slavnostní
střelba. V 10-hozin sloužil v.kathedrálkím. chrámu: Jeho

Exec. náp. biskup dr. Joset: Doubrava: pontifikálné mšě
, atom:za. četné:assistence,za přítommeati.Kati kapito
"ly a jiného kněžstva a velikého ppětu: úřednictva stát

ního) i: artonomního, repnesentantů. školství, různých
spolkůa Korpurací.Zpívánaladně. známá Miillarova mše..
Po) mšiisvaté: zapěno Te Deum :a.paké hymna. rakouská.
— W8Hodin: za velikéholdsku přítomna:bylh zdejšípo

-sádka pelhí; mší sv. na lukách za rmedagogičm,. po níž
uděleno) poželinání Nejsvětější svátosti.. Vojenatá. kape

„la hráku mistrně případnémelodie. a: střelba dowušovala
- slavnostní, dojem.

Zpeávy dibcésní. Jmemovániijsow: pam Hřant. Tomí

ček. vik. sekretář, os. děkan ve Welkém:Úříně,. správ
; aem: vikariátu rychnovského, pann'úěiétn:C]imelíček, vik..
[ sekretář. děkaa v DolníchKrálovitích,. správcem víka
| niátu Králbvického, pan (Frant. Vřštera,. lišit.. omtář, fa
; rář.v.Žižalicjích,vik. sesketářem. — Ustanevení jsou pp.:

| Eduard Švanc, kooperaáor v Doltrém; za adiministrato
Im v Ryclnově n. Ka; Frant: Branc; Kooperator, za
i admitistratnna ve Skunbově u -Hábrů, Fiant. Wacek ko
operator zm administrašora v Přavonítě;. Frant. Daněk,
j kaplám v, Pecce, za kaglana dooZřuče,.tat. Macek, ka
' plam ve Smardově 2azkaplana:dů Pecity,. Jas. Bičiště,
: Koaperatoc v Deštnéna za koep: do Kůnštátu, Ludkik
Moláček, Kaplan v Eosenici, za. kaplana: de Nížkova,

. Iba. Plxoška. admipistrator w Košetíkích, za kapihna
da Čechtic. — Neomysté: p. lén: Širaký za koom. do

, Daštnéha. p. Frant. Olabáček:za: kaplana: da Zbrasikuic,
: m. Jos. Vesyka za kaplana do Hoěvčevsí — V Pána
zesnuji: Jan Šmika,faráf v Hhvkováttih. zemř. dhe 4
| gnpna: 1921 (nar. 1883, vysvy. 1897). — Uprázdnězů: ml
: star: KMížiice,fara nábož. metie, od I. sepna, Hhěvko
| vice, fara nábož. maticeodj 5. srpna. EPIL.

Weschůzi měšýské rady;w Hradci Králové, konasé
dne 10. t m., učitěna byla tato usnesené: Za sírku v

hobnesto 131 K. nájněnou pp>.Bos. Muntem a B. Adlerem

Ctiapecké výchovay česká: zemské komise pra ochranu

l dtjeit a péči o mlfsdežv král Českém w Hradci Králové,

|; k: uctění pamážky tohoto.. ilkož i ae dar 100Kx věmova
| mý pi Barb. Komárkovme k uctění památky jejího
| manžela, p. Sm. Komárjla, ve prospěch místních chu
' dých, vzdají se- díky. — Firmě Holman, Jindae a spol.
-uděleno byl- mawoleník oplocené pozemku urjejí továr
ny, nově piikampeného. — Žádast Záložny,ze ev. pře

-vzetí správy: a praex. práva madání „založenéhove 
prospěch sojnašlého čitme téhož ústavu, PprPŘ. přísluš- .

„aíka fdejšíí vůdce,posteunena bylaměst. zastupitelstvu.,
— Stižnost pů Pr. Mabricové, maj. doma.čpo 255 v Ko-..
menskéhojtětdě do pevolovacíhovýměra jehaž předmě-.

:lem jest povolení mědvorní přístavby: na: dwoře dom,
č. p. 27 m L. Taussiga, zašle se okregnámu výboru. —

-Přijata byla offerta firmy Manych a. Jelem. na dodání:
cementových rour pro prodloužení kanelisace na konec
Pospišihovy: třídy. — Vzato bylo nenvědami, že c. k.
okresná hujtmanství: udělilo. předběžibé:povolení ku pět
kopání díšské silnice za účelem položení kabelu. —U.
dětena byli.:bóvojeníka připojení:domů čp.493, 132,
72 300 na elektrovoiinos síťna účet: majišelů zmípěgých
domá pn. Fr. Přibyla,Fr. HolubaJ. lfindiičky,Jar. Lud

. víka. a -domu. pí. Anny. Staňkomé:na Pražském před
městi.—Veschůzidne21.t. m odhlasována.tale msne

„seni: Ježta dusavadní:|. kostelník-katů. kostela sw.Du
cha: pan Tichý zemřel, vyplšese konkurs na mésto III.
kestelníka.— PodporovánaDude akce směžujíník za
mwedeníosobat dépravy pří uaku- nákladním, :vyjíždějí
elm. z-Hradce o 12 hod. 28 mia. v.noci, čímž umožněna
by byla účast obecenstva z Třebechovic,Týniště, atd.
na kulturních a: zábavních. podmicích ve zdejším městě

pořádaných. — Žádost m.JM. Razíma, hovžinskéhov
domě čp. 385 na rozšítené komc. postoupena byla živ
nostenskému cdboru a žádost p. R. Hacbora, maj. les
ních školek, sa povolení ku sbírání semen z listnatého.
stromoví v obvodu města, postoupena byla odbora 0
krašlovacímu. — Úřednictvo obecní a obecních podaiků
„přihlášeno(bude sa členy Nemocenské pokladny sou
kromých úředníků pol. okr. KrálovéhMadeckého. — Pa
nu K. V.. Skuherskému, majiteli domů čp. 470 a 471 v

. Karlově:třídě, utožemo.bylo. aby se postaral o vypum
pování hnije! vody se sklepů těchtodomů, jakož i o to,

| abypodobnánepňistojnostseneopakovala.—Obecnímu
úřadu na Pražském:Předměstí. podána budo. žádost za
svolení k umístění transformační budky na svahu ©

- tární silaice Litomyšl Jióla-Ruraburské u »Špice« na po
zenek obecní. — Návrhy Hiditelství c. k. vyšší reálky
pro rozpočet na rok 1912-posloupeny byly technická
banootáři k vyšádření — G, k; mistedeěitelatvím sehvá:



lbný. tarif pro živnost povoznickou pro zdejší město u
vede se zdejšímpovoznfkůmve známost. —Výkazpokl.
hotovosti ze dne 16. srpna vzat byl na vědomí. — Pro
vazochodci Dom. Třískoví uděleno bylo povolení k
uspořádání 4 produkcí na Malém náměstí.

Zájezd vídeňských Čechů do Hradce Králové po
stránce finanční. Přehled příjmů: Výtěžek divadelních

představení K 515.04, korvnová sbírka ve městě 992.0,
purkmistrovský úřad v Hradci Králové 200 K, studující
obchodní akademie a obchodní školy dívčí 120 K, okr..
výbor 100 K, obec Svobodné Dvory 100 K, sbírka pří

přátelském večírku v Grandhotelu 51.11 K,Záložní ú
věrní ústav 50 K, rybářský klub 30 K, stolová spojegčnost
»sTakytak« 22 K, právovární měšťanstvo 20KIspolék
člšníků »Otakar« 20 K, Spořitelna 20 K, stol. spolčnost
»Krákora« 20 K, tělocvičná jednota »Sokol« 20 K, filiálka
České banky 10 K, obchodní gremiam 10 K, sbor do
brovolných hasičů 10 K, spolek akademiků »Dobroslavs
19-K, třetí živnost. společenstvo 10 K, Záložna 10 K, Ži
vnostensko-čtenářská jednota 10 K, z vkladní knížky
»Komenského« doplněno 14.25 K, čtvrté živnostenské
společenstvo 5 K. Celkový příjem 1769 K 80 hal. —

Přehled vydání: Pohostění a: ubytování dítek 271.56 K,
ubytování ostatních- účastníků“208.08 K, zapůjčení kro
jů pro divadlo 125.40 K, hudba 70 K, tiskopisy 40.20 K,
sbírání příspěvků 30 K, ostatní drobné výlohy 24.56 K.
Celkové vydání 769.80 K. Do Vídně zasláno hotově 1000
kor. — Poněvadž okresní výbor odeslal již v tomto ro
ce spolku »Komenský« ve Vídni 1100 K, činí letošní dar
Hradecka české Vldni dosud 2100 K. Další sbírky bude
konati výbor na venkově v době podzimní. Veškeré
příspěvky pro Hradecko české Vídní přijímá a potvr
zuje Boh. Ryba, ředitel měšť. školy dívčí v Hradci
Králové.

-Ředitelství ©.k- ústavu ku vzdělání úěitelů v Hrad
-ci Králové oznamuje, že zápis do I. ročníku po prázd
ninách koná se dne 15. září 1911 od 8—12 hod. Zkou-'
škypřijímací. vykonají se 15. a 16. září t. r. Za dispens
stáří. přijímá ředitelství žádosti do 25. srpna 1911.

: Z městského průmyslovéhomusea v Hradaj Králové.
Vycházka za účelem prohlídky koželužské továrny pp.

„J. a A. Nejedlých v Kuklenách koná se v pondělí dne
28. srpna. Sraz pp. účastníků před novostavbou musea

+0 půl 9. hod. ráno. Vycházky, která koná se ku přání
společenstva obuvníků, mohou se zúčastniti vedle ú

častníků musejního kursu zbožíznaleckého příslušníci
všech živností kůže spracujících i obchodníci kožemi. A

- Zahájení kursu o strojích pro malé živnosti, jich za
vádění, obsluze a udržování odkládá se „a pondělí dne

25. září t r. Přihlášky do 20. září přijímá správa mu
sea i knihovník v čítárně musejní.
„ Kyálověkradecký »Orele cvičil dne 5. srpna ve Žďá-.

éře n Týniště a 20. t. m. v Kostelci n. Orl. V obou mí
$tech založeny odbory.

Program koacertů »Pěvackéhosdružení pražských,
začitelé« dne 10. září odpoledne a večer: Pro koncert od

polední: I. Láska a touha: 1. K.Kotařovic:'>Naše pl
"seň«. 2. Jar. Novotný: »Dárek z lásky«, »Vracování od
"milé.< 3. B. Hegar: »Královna Berta«, 4. J. Suk: »Varaž-
"dínský bán«. II. Nálady a pohádky: 5. R. Strauss: »Lá

ska«. 6. S. Tanějev: »Notturno«. 7. P. Cornelius:
»Starý vojín«. 8. J. B. Fórster: »Polní cestou«, TIL Vý

křik: 9. V.'Novák: »Opuštěný«. 10. Pr. Spilka: »Pište
si, jakchcete«. II. B. Smetana: »Píseň na moři«. 12. J..

Malát: »Hólka«. — Pro koncert večerní: I. Láska a,
touha: 1. H. Palla: »Má 'láska«. 2. K. Hoffmeister: »0-.

"samělá«. 3. 'A. Dvóřák: »Mileska travička«. 4. B. He
" gar: »Pohádka o bílých 'lilifch«. TI. Nálady a pohádky.:
5.2. Fibich: »Tichá noce.6..0. Sibelius: »Zlomenýhlase.
OT.M. Roger: »Srpnová moce. 8. K. Ooldmark: »Šťastná
*plavba« III. Výkřik: '9..:J.'B. Fórster: »Svatý Václave«.

lo. £m. Macan: Z *Písálotroka«. 11. V. Novák: »Dva
náct bílýchsokólů«. 'P2. U.Matát: »Sedlák«.

Výročál zpráva-c 'k. vyšší reálky za školní rok:
"1910—1911obszhěje:"Drihý doplněk ke květeně Hrad-'
ce Králové" Podávají ing.'K. Prokeš a prof. VI. Vlček. —*

„Na ústavě působilo 30 učitdiských sil. Žáků bylo 403,
7z nichž'2 privatislé. Všichni byli Češí-vedle 1 Poláka;“

"lých býlo“54, prostě způsobltých 283, nezpůsobilých 49,
' opravu mělo“28 žáků. Škólně vyneslo 8115 K, různé ta
xy2211 K, FS stipendistů brato 918.40 K.

Okrašlovačí:spělek v Malšovicích pořádá za sou-|
»činnosti -virfstňíchspělků tuto neděli dne 27. srpna o 4.

hod. odpol. v sále hostince pama Matějky dramaticko
hudební dýchánek.“Na programu proslov, hra na piano a

nětické »Hbičička- atd. Po vyčerpání programu se tan
"čí připiaňě "pana Olsaře.. Toilety domácí. Vstupné. o
soba.42,hal.,: rodina 72 bal.

Wbupání-do kdetole.£-Mouchovast námsděluje:
V-noci:zpondělka na úterý vloupal se do zdejšího ko

:stěla zloděj, kle«mtetšlo mu to za to; ukradl v sakristii
14 hal. a,z pojladničky pro. ghydé 28 hal. Vše ostatní
zůstajo. neodnešeno, ač zloděj měl různé „předměty v
rukou.sCeláŠládež je zajímava- eýinobení,-jakým se
stala. Královéhradecké četnictvo upozornilo již před
delší dobou -farní duchovenstvo pouchovské, aby bylo

ostražito a nenecháválo na moc v kostele nebo V 88
kristil nic-zvláště cendého, jelikož kostelní krádeže le
tos od jara na různýchmístech byly spáchány a bylo se
obávati, "že zloději navštíví takč. pkolí naše. Nádávno
poškozena „nedostavěná kapličkaúz; Nofberký. Dýchov
ní pouchovští odnášeli proto (ještě před upožorněhím c.

(k. četnictva) různé cenré věci po službách Božích, a
vt = ptehran- »

né opatření pro sakristii, takže do kostela jeho dveřmí

vniknouti nelze. A 'tu překvapuje, jal sl zloděj- věděl
rady. Nedobýval se do kostela kostelními dveřmi ani
okny. To by mu nebylo umožnilo vchod do sakristie;
z jejíž vnější strany mimo zámek ještě: zvláště dvéře
jsou upevněny, ale vloupal se do sakristie a odtud do
kostela. Podivno jest, že zloděj šel na krádež touto ce
stou: patrně věděl, že jen odtud se tam dostane. Zloděj
Seltedýnakrádež z ulicedosakristieaodtuddo ko
stela. Sakristie stojí v bezprostřední“ blízkosti lidských
obydli, a dvéře sakřistle massivní z daleka od silnice
zřetelně jest viděti, takže zloděj vydával se u veliké
nebezpečenství, zvláště uváží-ll se, že několik kroků
odtud bydlí strážce hřbitova a jiní sousedé, a že to

sakristií jest totiž předsíň, jež má dobře uzamčené dvé
ře. Tyto první dvéře otevřet paklíčem, neporušív zám
ku. Tak vnikl do předsíně sakristijní, z níž vedou do
sakristie železné dvéře. jež se těžko otevírají klíčem.

. Zde měl zloděj patrně těžkou prácí; svítil si sirkami:
(na zemi rozházenými) a vylomil násilím železnou trub
ku do zámku, načež zámek tak rozkroutil, že týž po
volil a vstup do sakristie byl volným. Tam zloděj zna
lecky zkoumal, co by vzal. Vytáhl ze dřevěné skříně
dva kalichy, jichž kněží užívají ve všední dny, a pro
hlédnuv sl je, nechal je nedotknuty i s patenamí na
stolku státi. Podobně vybral ze skříně nádoby na svaté
oleje, otevřel pouzdro, v němž byly uzavřeny a nechal
le všecky státi nz stolku, netknuv se svatých olejů. Též
prádlo kostelní a roucha mešní nechána netknuta, ač
u samé skříně visel pěkný bílý sváteční pluviál se zla
tu portou. Zloděj vzal jen 14 haléřů, daných den před
tím na otčenášky, a zanechaných na mísce ve skříni.
Nyní šel do kostela, ale měl ještě jednu překážku: dvé
fe mezí sakristií a kostelem. Silnou opěru zloděj od ka
menného futra pozvedl, odstranil (jen z této strany bylo
tím možno hnouti) a potom se pustil do zámku, s něhož
ulomil silnou železnou vrchní desku, načež odrazil za
věrák a dvéře si otevřel — byl v kostele a šel rovnou

zdi vytrhl a otevřel. Bylo v ní 28 hal. Věru, celá ta
práce nestála za to. Vše bude státi oprava železných
dveří, vlastně jich nové zámky, ač ani tato škoda ne
stojí takměř za řeč. Svatostánek zůstal netknutý, anebo
otevřel-li jej zlosyn, uzavřel jej zase tak opatrně, že
delze pozorovati, že by čím bývalo hnuto. Všecky sv.
hostie (l4 malých a 1 velká) zůstaly ve svých nádo
bách netknuty a nádoby též; jen víko na ciboři nedrželo,
patrně je zloděj neuměl. zasaditi,. proto jen je položil
na kalich, ač je.možno, že snad, samo nějak se uvol
nilo, neboť pan farář Filip Jan Kopečný ví zcela určitě,
že v:pondělí posv.. přijímání dobře víko na ciboř dal,

: upevnil a sv. hostie spočítal. — Kdo vloupání a krádež
tuta spáchal? Dosud mevíme. V. noci, v níž se krádež
stala, potkali strážníci od Hradce na Pouchov jdoucího.

: muže asi:GOlstého,.jenž jim udal, že jde na Josefov. Bylo
prý to kolem půl noci, tedy v době, kdy se krádež sta
la, neboť v tu.dobu bylo slyšeé štěkot psů z fary az

"okolních demtků. Zdá se však, že krádež spáchal člo
věk, jenž minulý pátek několikrát před polednem pro

"cházel kolem fary a kostela, dosti nápadně si prohlížeje
"opravy a práce, jež se v len čas na kostele a na faře
dály. Na muže toho upozornil pan: farář zedníka pana

-Pavla, praviv: »Co ten tady obchází a. okukuje? Kdy
byste zde nebyli, byl by asi! iechtem ke mně přišel, ale
teď si netroniá.« Také kostelník pan Čepek pozoroval
muže toho a bylo mnonápadným, proč několikrát místy

„těmi přocháví-aokolních domků i zahrádek si pátravě
'všímá. Po chvíli- muž ten zmizel — ale byl by určitě;
poznán od jmenovaných pánů. Bližší jeho popis udali
četnictvu.

"Ústava Jiráskova v-jirosově. Přední náš románo-:
"pisec, novělista a drámiatický spisovatel Alois Jirásek, '
dovršil 23. t. m. šétlesál$ rok svého života. Za tou pří
"činou připravilo fněsto Hronov svémm Vzáčnému rodá
ku'nelfčénou oslavu. Celé město odělo se v neděli ve“
'lavnosthíháv,Sčetnýchdómůvlálytéhoždnečerveno
bile prapory a Ke slavmosti sjelo se vlaky k sešlo ne

okolí. Po 10,'Noů. dopol. bromlavi) Vlavnostní řeč tid.'
"Fr. Šubert; načež inístní spolky před bytem Jířásko
vým uspořádaly dostaveníčko. Všemi těmi ovacemi do-'
jat, promluviloslavene«: sám k shromáždění. Odpoledne'
konán na náměstí veřejný koncert a večer skončena
slavnost osvětlením: města a ohňostrojem.

„Záyratec. V den 17, srpna t. r. shromáždilo se zdé|

byčejtésmnožství:odčgnstvajnějeůŽ hýržsto okoli, nýbrž i z obcí Vzdšlenějšíchkolem "Čáslavě leží
cích, zejména z Potěř a Bračic, aby přítomností svolí
poslední poctu vzdalo Josefu Šrámkovi, jinochu to/ jen?

účastnív $k dne 16. července t.r. tábora. lidu kžesťánskósoclálního v Bračicich, byl tam kopytem poplašeného,
koně tak těžce na nlavě poraněn, že vzdor neprodleně|
pomocí, již se mu dosialo operací v nemocnici čáslav
ské, i vzdor pečlivému ošetřování tamže po dobu ce- |
lého měsíce, vě Štůří IS let s odevzdaností dovůle Všě
mohoucího klidně gkonal. Mrtvola žěsnulého Převezena
byla z Čáslavě do rodiště jeho Závratec, klidáé dědiny
pod Lichnic aby odtud k poslednímu odpočinku na.
hřbitov sv. Kříže u Ronová nad Doubravou mohla býr |

ti uložena. Za timto účelem již záhy před určenou do
bou dostavila se mimo zmíněné občsnstvo četná sdru:.
žení ;meládeže.katolické, aby: byla; účastna pohřebního
průvášjů, jel vedl veledůst. pán Ant, Schreiber, vikář|
ze Žleb, spolu s důst. pp. PP.Frant. Kůšťákem,farářem, |

Imposantní pohřební průvod, jakéhož dosud Závratce
neviděly, Imul se oc 10. hod. dopol ku hřbitovu, kde
po smutečních dlavných 'boboslužbách, vykonaných ve
hfoitovninmichráma:Páně;právě ©polednípo vzletnéa
hluboce.-dojiímavé: feči, již proslovil. důst. pan P. Fr.
Kašťák, duchovní správce: Ronovský, spuštěna v láno
semě Takev, obsahujíci : tělesné pozůstatky nadějného
Jinocha,jenž státi. se měl kdysi nástupcem těžce zkou
šeného otce, jehož v Zaměstnání rolnickém. účinně již
nyní s porozměním 3 u pravow láskou k povolání.pod
poroval. Seslzamé upřímného soucitupod dojmem pře
svědčujících-'stow'důst. pana řečníka,rozloučilise pří
tomní v hlubokém pobnutí s rovem, jenž skryl opráv
něné naděje zarmoucené rodiny!

UbělnéPříbram na Chotěbořska. Pod timtotitulem
uveřejnili jsmé zprávu, ma Kterou pan K. Hadinec, pošt
mistr v Malčí, posílá: rám opravu úřední podle $ 19.:
»Nenípravda, že jsem byl v Uhelné Příbrami v té době,
kdy šel tamnější pan farář raopatřovat ale pravdou je,

faráře s velebnou svátosti nepotkal; není také pravdou,
že jsem v té době, kdy lidé poklekali, prohodil: To jsou
hloupí lidé, když se klaní před kouskem placíčky, ale
pravdou je, že jsein se tak nikdy nevyjádřil, a maje vě
domosti o předpisech církevních a světských -v tako
výchto záležitostech povinost svou jako katolík pří
potkání kněze s nejsvětější svátostí jsem vždy vyko
nal.. — Uvefejnili jsme všecko doslovně s pravopisný
mí zvláštnostmi. Předkládáme ta slova i těm čtenářům,
kteří pana K. Hadince dobře znají a zvláště tomu, kte
rý se vyjádřil, že by chtěl na své sdělení složiti přísa
hu. Zatím se tážeme, od které chvíle nadšený přítel vol
nomyslitelských tiskopisů projevuje přesvědčení upři
mně katolické, jak by se dle opravy zdálo.

Čtvrtý sjezd esperantistů z východních Čech koná
se v Heřmanově Městci tuto neděli dne 27. srpna. Aka
demie v representačním sále výstavním započne o 2.
hod. odpol. Program velice poutavý a pestrý. — Propa
gační oddíl sjezdu na volném prostranství před podiem
na výstavišti o 4. hod. O velikých úkolech Esperanta

.pojedná stručné pan Kudrna. Jaká jest libozvučnost E
Speranta, pozná se z recitace některých ukázek. Reci

tuje pL Růž. Rozmarinková. 'O prospěchu, jaký po
skytuje nyní Esperanto. pojedná slečna M. Melicharová.
Jednací řeč sjezdu česká i esperantská. K esperantským
textům stručný výklad vždy předem. V sále represen

tačním volně přístupná bohatá esperantská výstavka
po celou dobu výstavy,

Dr."Hnidek' znovu sí ulevit. Najednou hájil víru —

útoky proti lidem věřícím. Když při zemských volbách
soc. demokraté proti lidu 'věřícímu vedli silné filipiky,

(dr. Hnidek byl klidný. Ani to ho z klidu nevyrušilo, že
"jeho stoupenci letos, hned v sousedním okrese horlivě

odporučovalí kandidaturu soc. dem. úředníka proti po
čtivému věHicímu' sedlákovi. Ale teď se staví tak, ja
koby chtěl víru mermomocí utvrzovati „mezi těmi, kde
toho naprosto není potřebí. Proč jenom již dávno svou
horlivou nábožensko-paedagogickou činností neobmyslil
své volnomyšlenkářské voliče? Ti toho měli přece nej
více zapotřebí. Ale nechejme zatím stranou politické tá
borya podivejmese na pouhé lidi. Mohl jiti poctivý soc.
demokrat,úvědomělý a správedlivý agrárník nebo na
šinec k volbám v-jednom šiku s ,nenapravitelnými pod
vodníky, kteří převraceli právo a pravdu s největší
držostí na ruby? Ještě před užšími volbami v agrární

dilně vyšly k obalámucení našinců letáky, v nichž s ra
finnvaným úskokem“ podepsání »Důvěrníci křesťansko
sociální« a »Katojický volební výbor«. Ovšem tyto kor
porace ani tušení neměly, coza ně obstarávají agrární,
ci. K vůlí tomu, aby Hnidek zvítězil hlasy tolik mrska

. velikými plsmeny: »Katolíci! Vaší hlavní povinností jest
dbáti toho, aby naše katolická věc nevzala úhony! ...
Proto, volíčové křesťanští, proto, věrní synové církve
katolické, dne 20. června v užší volbě volte proti soci
áhídemokracii! Tak vám káže povinnost' náboženská.
Ani jedinýkatolický hlas největšímunepříteli katolické
víryl« —.A ten léták možná spisoval volnomyšlenkář,
zapsaný v „evangelické matrice. Ovšem s hadí chytrostí
neudáno,vkteré: tiskárně ten leták spatřil světlo světa.

Dle papíru a tiskuvšak snadno bylo uhodnouti. Tak si:
požínali tedy, pane Hnídku, nejhorlivější stoupenci va9

i Dopustilíse tak člikéhopodvodu,že falšování směn
ky. jest „proti tomu ničím,Hned najednou (věděli o po

ry, když potřebovali nutně našich hla
sů.A předtím řečnili tak, Jako by anl útočnost soc. de

„mokracie,nemohlá nijak náboženství uškoditi — A což
teprve. ten“ hanebný Jeták proti Šabatoví před prvou

„volbou!Slušný volič. nevěděl, zda jest někde v zemí
civilisovaně nebo mezi Turky, když četl pohanské ha

nobení Šabatovo a Pvoucí lží. Víte dobře, pane Hnidku,
jak leták (vytištěný v rolnické tiskárně v Praze) lhal,
že Šabata byl zbaven volebního práva, že jako bývalý

-starosta nesložil účty, že nedovede hájiti zájmů vlast
„ních. Dobře víte, jak bezectně Ihal týž leták, že prý
Jsme »s. Luegrovci smluvili žavedení státní němčiny«.
Lež,která byla stokrát vyvrácena, opakovala se znovu;
a znovubylv letěku otištěn falšovaný výrok z »Čecha«,
8š,sme.tofalšovánítolikrátnapranýřpřibili.Neomale
nost kriminálního lhaní šla tak daleko, že leták doslov
m „sděloval 0. nás: »Vaše strana schvalovala protičeský

č ; ixmannův, jímž se čeština vypuzuje z Vídně,

a KáňemBláhou, katechetou © Ronova, J Novákem,
slanců, která. byla, věnována ve prospěch vídeňských
menšiní, Máme uvádět doklady další? Fysícký hnus
zalévá nitro při čtení dalších lží. Agrární agitátoři ne



šetřili ani takových primitivních pravidel spravedlnosti,
jaká by zachoval bosenský Turek! A takové řádění
měli jsme ještě svými hlasy pak podporovati? Celá
povaha nepoctivého kšeftu volebního ukázala se v plné
nahotě, když tentýž tábor stavěl se současně jako za
stance církve na Chrudimsku v té chvíli, kdy zase z
největší zloby hned vedle soc. demokraty velice hájil.
Když se to našincí dověděli, řekli si: »S těmi lidmi jít
nemůžeme, ať si již přikládají titul jakýkoliv, ať se na
zývají agrárníky, či volnomyšlenkáři, či katolíky nebo
židy. Naší povinností jest takový bezectný kšeft ze všech
sil potlrati, i kdyby nám z toho nevzešel užitek žádný.
| mezí agrárníky jest dosti poctivců, i mezi nimi jsou je
ště lidé věřící, dobromysiní. Až ti seznají falešnou hru
skrytých podvodníků, samí by nás kárali, že jsme to
mu obmyslnému kšeltu pomáhali. Taková praktika vo
lební znamená zákeřné trhání mandátu přímo od úst.
Proč si ty hlavní nepoctivé šlágry proti Šabatovi necha
li agrárníci naposledy? Proč s nimi nevyrukovali agitá
toři na schůzích proti Šabatovi do očí? Věděli, jak by
dopadli. A proto se nejhorší pomluvy otiskly tenkráte,
když se vědělo, že před volbou jest na ně odpověď fy
sicky nemožná.« Teď, kdy jsou podskoky připomenuté
naší veřejnosti zřejmy v plné nahotě, opatrný agitátor
strany by raději o volbách pomičel, aby si poctiví lidé
(1 sami agrárníci) hned nevzpomněli na ty hrozné pře
činy. Ale dr. Hnídek si pokoje nedá. Uražená ješitnost
ho svádí k novým útokům proti těm, po jejíchž zádech
se chtěl vyšpihati k mandátu. Dovolte, pane Hnídku,
agitátoři, kteří slepili proti Šabatovi tak úžasné lži, ma
jí ještě právo učiti někoho volební morálce? Proč jste
ty úžasné nepoctivosti nepokáral vy, který se stavíte
jako zastance vyšší katolické morálky? A v pravý čas?
Vězte, že stojíme bděle na stráži; proti švindlům podob
ným budeme bojovati znova, ať už se k ním odváží a
grárník anebo sociální demokrat anebo kterýkoli člo
věk jiný. A s námi půjdou i spravedliví agrárníci, kteří
nyní s bolestí pozorují, jakou obětí bezuzdných intrik se
stali. Chceme mír, ale čestný a poctivý. Dojde-li pří
ště snad v našem okrese k užší volbě mezi agrárníkem
a sociálním demokratem, nebudeme se dlouho rozpako
vati, bude-li kandidál agrární aspoň trochu snesitelný,
i kdyby znovu agrárníci jinde popichovali své lidi k vol
bě sociálního demokrata proti našinci. Ale o svá práva
občanská otrokářským karabáčem se olupovati nedáme
od nikoho a bude-li kandidovati dr. Hnídek znovu, svých
hlasů mu zase nedáme. To přece pozná každé malé dítě,
máme-li se rozehřáti pro kandidáta takového, kterého
jásavě velebí volnomyšlenkářští židé v době, kdy na
katolictvo z tolika stran se drze útočí. Jest nám satis
fakcí a potěšením, že netoliko agrární jednotlivci, ale |
některé agrární časopisy samy starají se o nápravu
ve straně proti živlům neužitečným. Nedovedly agrární
tištěné nepoctivosti zkaziti tudíž bodrý venkov tak,
jak si přály. Jest tu siluá oposice zdravého jádra a s
tou katolický zemědělec vejde v případný kompromis
snadno, protože právě naší tužbou jest, aby pro štvaní
agrárnické venkov se nestal rejdištěm šesti nebo osmi
stran. Ne-li plná jednota, aspoň rolnická oportunita! Ale
neúprosné odsouzení těm, kteří tolik haněli katolické se
dláky Adámka a šabatu!

© 2(Různé zprávy.
K šedesátinám Jiráskovým. Národní rada če

ská zaslala Al. Jiráskovi tento projev: »Slovutný
mistře a vzácný příteli! K šedesátým narozeninám
Vaší Slovutnosti dovoluji si projeviti jménem Ná
rodní rady české 1 jménem svým vlastním nejlepší
srdečné blahopřání.V těchto významných pro Vás
chvílích vzpomíná celý český národ, jemuž Jste
byl zasvětil všecky své snahy, příkladně činoro
dého života i práce Vaší. Národní rada česká jako
představitel veškeré české národní společnosti bez
rozdílu smýšlení považuje za milou svou povin
nost ve chvílích těchto dáti průchod citům plného
a nejupřímnějšíno uznaní a vděčnosti, lásky a od
danosti k Váni. slovutný pane, za veliké duševní
poklady, které Jste byl věnoval skvělými spisy
svými našemu národu, za vzácnou posilu a trvalé
povznášení mysli českých k ideálům dobra a krá
sy, za neocenitelné, mistrovské Vaše obrazy z dob
slávy i hoře a nových zase červánků naděje těž
ce zkoušeného národa našeho. Za všecko to přij
měte. slovutný pane, díky nejsrdečnější. Kéž vše
chen ušlechtilý idealismus Váš, Vaše vřelá láska
vlastenecká a Vase mistrné péro ještě dlouho při
nášejí našemu písemnictví plody ceny tak pře
vzácné a nehynoucí. Kéž jest Vám však také do
přáno dočkati se ještě lepších dob našeho národa,
bojujícího ve staré vlasti naší za národní existenci
proti zlovůli i ostatní nepřízní poměrů: v tom —
doufám — byla by pro Vás, slovutný pane a pří
teli, nejlepší odměna celoživotní práce Vaší, kte
rou Národní rada česká tak vysoce oceňuje. S 0
pětným přání mvšeho dobra, trvám v dokonalé
úctě přátelsky Vám oddaný za Národní radu če
skou:Dr. Podlipný, předseda.

Nové penize rakouské. Na místo starých zlatníků,
které pomalu mizí z oběhu, mají býti vydány jako ná
hrada za »zlatky« — dvcukoruny, které byly by střed
ním penízem mezi korunou a pětikorunou. Z jednoho
kilogramu mincovního stfíbra (835 dílů stříbra a 165 dí
Jk mědi) bude zhotoveno 100 kusů dvoukorun. Úprava
nových peněz bude v celku stejná s nynějšími zlatníky,
až na označení názvu peníze. Bylo by třeba vydati pa
pírové pčilkoruny místo nemotorných stříbrných ko
Ječek.

Mateřská láska. Mrs. Regina Waldorfova z Fila
delije zranila se na ukazováčku pravé ruky rezavým
hřebíkem a prst musil ji býti následkem otravy krve
amputován. Lékaři jí vsak slíbili, opatří-li si prst jiné
zdravé ženy, že jej vštěpují na její ruku. K insertu v li
stech přihlásila se pí. Minuie O'Herinová z Chicaga a
prohlásila, že je ochotna obětovati svůj prst, bude-li
ji náhradou vyplaceno tolik, co by stálo řádné hudební
vzdělání její óleté dcerušky.

Všellcos. V prvé polovici t. r. vrátilo se pouze přes
Bohumín 83.000 vystěhovalců do své staré vlasti a sice
pro neutěšené poměry v Americe. — V řece Dyji na
Moravé následkem nizkého stavu zmírá velké množství
ryb, jež se rahromadily v stavu Loneského tou měrou,
že zamezovaly miňchod vody k mlýnu. Na 40 metr. ctů.
mrtvých bylo jich odtud odstraněno a zahrabáno. —
Illetá Američanka jménem Mary Trawick Procho
rová žije v malém doniku v Bartově ve státě Georgla
se svojí 90letou dcerou a ?2letými vnuky. — V pokladně
Spojených Států jest nyní 510,000.000 dollarů v hoto
vých penězích. Ohromné toto bohatství jest také pří
slušně střeženo. — Momusterská rada ruská usnesla se
zadati stavbu válečaých lodí pro loďstvo Černého mo
fe pouze firmám ruským. Svůj k svému! — Zemřelý
ředitel cukrovaru Čech K. Kubeš odkázal velké obnosy
ve prospěch dobročinných institucí. Na př. 30.000 K na
podporu techniků, 50.06 K na prospěch jednoročních
dobrovolníků, 24.00 K fondu českých škol, 30.000 K
Praze pro syny cliudých dělníků, 24.000 K pro chudé
svého rodiště, 40.000 K Národohospodářskému ústavu a
mnoho jiných menších edkazů. —-V Černovicích zatčen
byl pověstný americký cbchodník děvčaty Sem Ram
son, který sta nebchých zašantročil jíž do vykřičených
domů v Arnerice. — Cholera v Terstu vymizela. — Ka
tolický sjezd polský kona se 27. a 28. srpna v Přemyšlu.
Mezi jiným jest na programu zřízení centrály pro katoli
cký ruch v Haliči. — V Cortině v Tyrolsku na mane
vrech dlící Češí s Němci pustili se bajonety a šavlemi
do sebe. — Setnina vojska měla co dělat, aby zápasící
rozehnala. 32 vojáků jest těžce raněno. — Staré stříbr
né zlatníky jíž v brzku zmizí úplně z oběhu a budou na
hrazeny dvoukorunami. Z kilogramu mincovního stříbra
bude raženo 100 dvoukorun, z vichž každá bude vážiti
10 gramů. — Skupina německých kapitalistů nabídla
turecké vládě, že vybudování veškerých projektova
ných nových drah převezme německý průmysl za těch
že podmínek. které poskytuje průmysl francouzský.
Němci chtějí takto opanovat vsude. — V Terstu 22. t.
m. propukla stávka tramwaycvých zřízenců, kteří se
domáhají zlepšení svých poměrů. — Posl. dr. Baxa
vyloučen ze strany státoprávně pokrokové.

Na katolický učitelský ústav v Praze-Bubenčí se
brali pp. K. H. Ježek a Fr. Plaček, kandidáti učitelství,
při pouti v Nové Pace v klášteře dne 15. srpna t. r. 73
K 58 h. Dále při pouti na hoře Tábor u Lomnice n. Pop.
dne 4. června t. r. scbráno pp. Ig a K. Ježkem a p. K.
Kobrlem 11 K 40 h. Při pouti v Boskově u Semil dne
2. července sebráno panem Ig. Ježkem 10 K. Za tuto
příkladnou obětavost pánům sběratelům co nejsrdečněji
děkujeme a všem občtavým dárcům, kteří přispěli na
toto záchranné dílo českých katolíků, voláme upřímné
»Zaplať Bůh!«

Stávkové hnutí v Anglil. Generální stávka v An
glii zdála se skončenou, když mezi železnič. společnost
mi a dělníky učiněna byla dohoda; ale poněvadž společ
nosti neměly se k splnění požadavků, stávkuje se dál.
Třebaže železniční zřízenci v Liverpoolu většinou vrá
tili se do práce, přece ještě přes 75.000 dělníků želez
ničních stávkuje, zvláště na severovýchodních hraní
cích, a z téže částí vstoupili do stávky dělníci v dolech,
počtem přes iíkLOJU0osob. Následkem přerušení dopra
vy zastavilo práci na neurčitou dobu i několik ocelá
ren. Při výtržnostech v Tredegaru, Rhymwy a ij.vyple
nili pobouření dělníci napřed domy židovské, protože
proti židovské obci jest rcztrpčení již dávno k vůli vy
soké činži: později obyvatelstvo, rozhořčeno také dra
hotou potravin, nastalcu železniční stávkou, napadlo ta
ké jiné domy. Dle zpráv z minulého týdne utrpěly do
pravni společnosti pě: milionů korun škody na dopravě
osob a 15 mil. kor. na dopravě zboží; jiných škod způ
sobeno na 6 mil. Počet padlých činí 24 osob, těžce ra
něných 20.

'Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

své uměleckypracované oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

9 G jeskyněs P. M.
Lurdskou, —

kititelny,=
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boší hroby. —

kříže

Paramenta.

dgnáce V. Neškudia Syn
(protokolovaná úrma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hodkudiy, (eráře ro Výprachticich)

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

výrobní závod
Švšech kostelních paramentů.
s spolkových praporů a kovového náčiní
i Cenníky, vzorky i roucha hotová ma ukásko

“ se ma požádání franko zašlou.
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Za místo hospodyné
na faru prosí slečna 42.et4 z řádné venkovské
rodiny, ve vaření a veškerých domácích prácech.

úplně obeznalá.
Již na podobných místech vypomábala.

Ct. nab. pod znsč. „A. K. 14“ do admin. t. L.

Ghromolitografický Ústav
a kamenotiskárna

Holeček 4 Moučka
i Hradec Králové,

prodloužená Čelakovského třída,

doporučuje svoje výrobky:

reklamní plakáty, kalendáře, litograf.
účty, dopis, papíry, memoranda, adresky,
navětívenky, snubní oznámení, antografie,
diplomy, viněty na zboží, obaly, vůbec
veškeré výrobky, spadající do grafického

průmyslu.

Smahou naší bude, abychom svými
odbornými zkušenostmi P. T. pány
zákazníky jen moderními výrobky

levně a rychle obsloužilí.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod avůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

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

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

bez nároku na cestovné.

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

ORE*>Závod založen r. 1898. "Ig

C. k. místodrž. konces.

informační "UB
wp- kancelář
PAVEL BAYER,

Hradeo Králové,
podává

zprávy o uvěrahodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.



letošní, se zárukou neporušenosti
v ceně nyní značně

Čís. 9378.

Konkurs.
Na základě usnesení městské rady

ze dne 21. Srpna 1911 obsadí se při
kathedrálním kostele sv. Duchav Hradci
Králové

místo I, kostelnika
proti idenní výpovědi, oběma stranám
volné.

Týž povinen bude složiti kauci
v obnosu K 200,

Žádosti s případnými doklady po

nému úřadu purkmistrovskému.

Purkmistrovský úřad
král. věnného města Hradce Králové,

dne 22. Srpna 1911.

Starostův náměstek:

Telegram
Hotel »Litovele dříve »Victoria« stane
se dojista dostaveníčkem všech hostů
lázeňských a příchozích do Luhačovic,
Rozšířen je l:tos talk, že poskytne hostům
vše pohodlí. Opatřen je elektric. osvětle
ním, ústředním topením, domácími kou
pelnami. Pokojů 48, kavárna, kulečník,
piano. Největší sál luhačovický s pře
krásnou vyhlídkou, velmi vhcdný k pořá
dání koncertů, sp Ikových schůzí, taneč
ních zábav. Znamenité lit>velské světlé
i černé. Proslolá domácí kuchyně. Povoz
p'i každém vlaku. — Tekfon čís, 4.

Byt | strava při delším pobytu
MY*>za amíženom cenu dle dobody.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům +ovolujesi dope
raějiš veškeré kostelní nádoby a
užším a to: mo ..rsnce, kalichy
cibáře, nádobky, -6nky, pacifikály,
svícny, lampy, telnice, kropenky
atd. své olasní výroby, předpisům
církevnm vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci avohnizlatíastříbříneboprotido
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílé na u
kázku franko v. závoznosti koupě.

. Všes0 posílá posvěcení.Prdes ruční.

Sad ,
oh) křlšků,postýské,nárt A an é

orotony, tabačěrký jídelnímážiníse stříbra pravéhoIčínskéhovšdynaskladě.
Stare slete, stříbro adrahobemybupuje za nejvyššíosm)

JAN STANĚK,
paslř a oloelour

Praha I, ul. Kareliny Světlé, čis. 19. z.

Kupujte a objednejte si na rok 1912
naše velké lidové kalendáře

MÍR“ a „VENKOVÁN“
Gena po 1korané,

a kapesní kalendář „VENKOVÁN
oena 60 haléřů, kteréž v polovině srpna 1911
vydá nákladem svým „Tiskový výber české stra

n křest. 500. v (nakladatelství časopisu„Nový Věk“). Lidové kalendáře „Mír“ a „Ven
kovan“ budou objemné s řadou obrázků a po
vídek od nejlepších našich spisovatelů s prakti
ckými pokyny pro domácnost, hospodářství atd.

Velký kalendář „Mír“ přizpůsoben bude
zájmům obyvatelstva měst a míst průmyslových,
velký kalendář „Venkovan“ věnován bude lidu
venkovskému, kapesní kalendář „Venkovan“
určen je pro mládež a pro členy a fuakcionáře
odboček „Hospodářského Sdražení“ a haiffei
senez. Jeden tucet velkých kalendářů „Mír“neb
„Venkovan“ účtujeme 8 K, půl tuctu 4 K, menší
počet po 1 koruně,

Jeden tucet kapesních kalendářů „Ven
kovan“ účtujeme 6 K, půl tuctu 3 K, menší
počet po 60 haléřích.

Kalendáře naše svým obsahem, svou lácí
a praktičností předčí letos všechny kalendáře.
Objednávky na kalendáře „Mír“ a „Venkovan“
již dnes přijímá „Tiskový výbor české sírany
křesťansko-sociální v Praze I. (oakladatelství
časopisu „Nový Věk“) Velká Karlova ulice č. 8.

Čistý zisk z našich kalendářů plyne na
účely strany.

Z jednotlivých obcí objednávejte hromadně,

J. F. Langhans,
©. a k. dvor. a kom. fotogral

v Hradci Král., Adalbertinum
M“ převzal"Ia

od c. k. dvorního fotografaJULIARUSSA
v Hradci Králové

fotografický závod.
Veškeré zakázky vyřizují sa pouzeV ADALBERTINU.

9 © ©
Račte si psáti o vzorky

firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo

MB „„Wzájemnost“ mm
©“ v Hronově Čís. 1806 “U8

Vývoz lněného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZEfÍKY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

mp“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho
ohvalných u.nán:. — Objednávky v ceně přes 2J K ssl.

láme vyplaceně. 1 balík 40 8 zbytků vkusně rozdružených— za 18 K. =—==—=-—+
Obdržíte te nejlepší! Mřesť.-sociál. podnik 1

Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradce:Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mče sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLCI.
Mnoho poohralných dopisů po ruce.

Dívčípasdagoptum
eisaře a králo Františka Joseta I

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
[. ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších.— Zápis a přijímací zkoušky

konány budou dne 16.září t. r.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
6 roků na oelé zaopatření. Povinnosti ško:ní
učiní zadost na čtyřtřídní cvičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

Vychovávací
a vyučovací
s o ústav =
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovanky škole odrostlé
ku vyučování liternímu, řečem, šití, stříhání,

vyšívání, vaření, hraní atd.

Prospekt se ne požádánízašlo.

Krajina horská, volice zdravá,

JJ

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
v Hradol Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

příjímá vklady na kníšky

za 4:0) až 59b
"úrok a to dle výpovědi

gap“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. 1

Jan Kyšpin, gé
(J. Sylvaterův

syr vec, nástupce)

V úvěrníspolečnost

S
M

a R S)P
jh

pá
op— umělecký závod — | 9

romalbu© ZZS

okenkostelních,ný p W
PRABA-I. BY 9 JÍh

JŘSŘ
8. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. zOnové blíže Ma
lého náměstí, dříve pře:
49 roků na Malém na
méstí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému /i
guralnímu provedení a

sice i se Šelesnými
rámy, sítéma, vsaseními.
Veškeré rozpočty, akussy | odborná rada bezplatné, boze

všízávaznosti ku definitivní objednávce.

PRD"Nostotná veřejné | písemnápochvalnáesná ( il
Založeno roku 1368.



Weekkec edk
, První královéhradecký

olektrostrojní závod pro průmysl kamenický

Vyhláška.
1. Dle nového hřbitovního řádů $ 70. vy

bízejí se mafftekénáhrobních pomnílé ma starém

firmy zádušním hřbitově dobřenickém (kolem kostela),
1 . r. 1874 zrošeném, aby do 30. června 1912, ohlá

ej 0 eže V radci :Král sivšesepředtímnafarnímúřadě,pomníkyty
| o [ a jiné ozdoby z hrobů svých odstraniti dali.

provádí Nestane-lise tak, náležejípomníkya pod.záduší.
£ = 2. Dle 5 71. vybízejí se majitelé hrobek a

!pr áce hřbitovní stálýchhrobů,kteřípředtímtořádemmanovém
„hrobky, -| zádešním hřbitově dobřenickém jich nabyli, aby

pomaíky, Jpamětnikdesky za ceny, nejlevnější. své právo k nim buď řádnou smlouvou neb jiným
stálá dokladem rovněž do 30. června 1912 dokázali.

Jinak bude záduš s hrobem neb s hrobkou, r o »

výstava hotových náhrobků j | volněnakládati

zo jvbachúrohtjkamenů | Správa záduš, hřbitova v Dobřenicich,
X

[E dne 14.srpna ii.

Emanuel Wodička, Augustin Novák,
patr. zástupce. farář.

Nejlepší nákupní pramen pro P. T. pány
truhláře, čalovníky, mramorové desky na
nábytek, zařízení pro uzenáře, řezníky, desky

pro kožeiuhy, elektrotechniky atd.

|
:

=—m—

Nejstarší a největší [závod
na českém severovlýchodě.

VARHANY
elektro-pneumat., pneumat. mechanické, jen
nejdokonalejší soustavy.

m : . Salonnivarbany | vsejmenčímpo
: 4 x vedení, i |

IEEE EEE POPP HARMONIA+ sosetar,všedůkladně z nejlep

Cenníky zdarma.

©) © = šíbo materiálu pracované, jakož opravy a la
. r rv Provádí: Rozměřovánía ohraničování dění co nejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Technická Kanoelář| 5272; il Paštika,ř . a

OChNICKA Ataakáms RADYro Bohumil Paštika,knihovnípořádek,soslovánípozemků, otavitelotví varhan a harmoail
d lkostatk « kt. .

lat. Lad.Malý,Ed. Šplnar, Ad z HOT Ono Oi anodou tino v Staré Boleslaví.
ov. metricko-polygonální, tragov ní silnic Bospočty s návrhy Nejlepší odporučení.

v Týništi n. Orl. | 35m mint pánů,kornima» Pátimaa naka. JNU Zárukapod
Ď Ň , vodovody, regulace řek, opěrné hráze Zařizování pneumatic. hry a rejstř. ku slarším zacho

(Pobliž továrny Ad. Novotný a spol.) údolní přehrady, silnice a mosty. — valýmvarhanám mechan. co nejjednodušejia levně.

-A
| Ů + ba +
A9.VAVAV190.VA010,04k] A P dl odnětídnohudbahl RAA dh ám PPh dhdd ds

| ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV č
ZALOŽENR.1868 V HRADCI KRÁLOVÉ. zaLoževR.1868.|
Akciový kapitál K 15,000.000"—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—. Reservní fondy ca. K 2,400.000-—.

Filiálky: v Jičíně, v Krakově, v Praze, v Semilech v Turnově, v Chrudimi a ve Slaném.

ČDSulniuClnuAuto)hd

7ladíkatodaMune

daataíal

“

UHELNÁ CENTRÁLA — ž

: v < Přijímá vklady na běšný účet, vkladní knížky a pokladn. poukázky na úrok 2
k JY' 44

Daň důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní kníšky a složní lístky poštovní epořitelny sdfrma.

! SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY. OHM
Koupě a prodej cenných papírů ukládacích, losů, rent, dovis, valut atd. i

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR. “
keré obchody do bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho drabu. — Financování podniků ;

Erokadnícha průmyslových. — Vadja a kauce. — Eskont faktur a směnek. — Bursovní rozkasy Da :
1ěe všechsa mista. — Stavební úvěr. — Obchod cokrem surovým. -- Výměna kaponů. — Inkasso tažených s

pepírů. — Promessy. — pBrva cenných papírů. — Zálohy na cenné papíry a zboží. — Seky. — Akkre- ě
- ditiky. — Rembonrení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho nt k
| Akdelišer rpojemoželezniční kolejí s nádražím. —Výhoda rosxpedico. —Intormační odášlení. —Jemen, P

O vápno, sádra, strojní oleje,potrolej aoukr. pa p

č
63

ž

dodává véžkeré drahy uhlí. — Anglický, bolylský, vesttálský a slezský zmthrasit, KOK) slezské a srateňovieké. — Belkety. ii— pražské ul. ě

“ Yeloťon:Hradec Králové č. 9 a 29,-Praha č. 4508, Semily č. 21, Turnov č. 27. :
Telegr. adresa pro centrálu, jakož 1 veškeré filiálky: »Kralobanka«. č
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Maritel: Politická druzetvo Wjskovév Hradel Králové — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antenía Pochmoa. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradot Král.



Příloha
Veřejnost náboženství dle anrárnká,

(Dokončení.)

IV. Jestliže přijata jednomyslně i s výkladem
katolického kněze Kroihera u agrárníku zásada,
že náboženství jest věcí soukromou, tím se ne
změrmla ani v nejmenším pravda, že náboženství
jest ze všech společenských zájmu věcí nejveřej
nější. Gdhlasovali si prazvláštní zásady francouz
ští a portugalští zednáři, vymyslili si ruzné »zá
sady. Jakobíni. Ale resolucemi ani nejhlučnějšími
nedovadli sprovodit se světa pravdu.

A tak kdyby si agrárníci odhlasovali cokoli,
zustane pravdou, že náboženství tam, kde jeho
platnost opravdu jest uznávána, řídí veřejné kro
ky netoliko jednotlivcu, ale i celých společností.
Přikazuje všem rodičum, jak se mají chovati k
dětem. všechněm dipiomatům, jak se mají ujíma
ti potlačovaných malých národu, všechněm vojá
kum, jak mají zacházeti se zajatci, všem učitelům,
jakým směrem mají vychovávati dítky svěřené,
určuje poměr všech věřících ku kněžím, poměr
soudců k provinilcům atd. A toto vymezení veřej
ných vztahu jest něčím soukromým?

Jestliže říkají agrárníci, že náboženství jest
věcí soukromou, proč tolik často citují veřejně Pí
smo proti těm katolíkům, o nichž se jim zdá, že
veřejně jednají jinak, než jak jim to »soukromé«
přesvědčení přikazuje? A jestliže se jim líbí Pí
sno aspoň tenkráte, když mohou něco z €Vart
relia zacitovati proti katolíkům, proč si nevšim
nou, jak Starý i Nový Zákon prohlašuje nábožen
ství za věc nejverejnější, před níž blednou všecky
ostatní zájmy společnosti lidské? Kristus přiká
zal, aby apoštolé kázali na světle, co jim praví
skrytě. Kdo by Ho nechtěl vyznati před lidmi, bu
de na věčnosti potrestán. Kristus kázal zcela ve
řejně ve Školách a synagogách přes veliké prote
sty farizeu. Před soudem odkazoval se na svoje
veřejná kázání. A což svatí apoštolé? Raději se
nechali krutě trestati, než by přestali kázati v je
rusalémském chrámě. Byli tedy tak stateční, že v
budově, která úředně patřila židovské veleradě,
kázali proti cílum a snahám členů téže velerady.
Jestliže řekl Kristus: >Ven ze škol vyženou vás«,
tu předpokládal jasně, že dle jeho příkladu také
skutečně sami apoštolé ve veřejných školách o ší
ření evangelia se pokusí.

Zkrátka bylo by zbytečným nošením dříví do
lesa dokumentovati v tom smyslu dále. Písmo
mluví na tak četných místech tolik zřetelně o ve
řejném právu náboženství, o povinnosti veřejného
a hromadného Vyznávání víry, že ani stře
dověcí kacíři neodvažovali se na svou ochrani
pronášeti smělon zásadu o soukromosti nábožen
ství. A pokušení k takovému úskoku měli při těž
ších poměrecit daleko větší než moderní liberá
lové, -

V. Jestliže aagličtí katolíci se domáhají práv
k nejvyšším politickým úřadím, mají k tomu prá
vo potud, že v Anglii jest značná šást obyvatel
stva katolického a že mnoho úřadů bylo katolí
kům dříve po násilných náboženských převratech
uloupeno zcela bezprávně ve prospěch vládních,
protiřímských šplhavců. Ale katolíci tam se nede
rou do škol navšlěvovaných výhradně dětmi pro
testantskými, neobsazují tam protestantské fary,
nevnucují se na protestantské kostelní kůry, ne
rozkazují duchovním protestantským, co mají ká
zati. —

A že žádali také změnu přísahy korunovační?!
Plným právem, protože v žádné jiné zemi nebylo
náboženské vyznání korunovační přísahou tolik
uráženo jako v Anglii, Oprava té přísahy však jest
požadavkem nezbytné spravedlivosti, kterou by si
jiná vyznání v Evropě již dávno vymohla, kdyby
proti nim. korunovační přísaha tak hrozně mlu
vila. Proto zmínka jest a byla v agrárním letáku
naprosto zbytečná.

VI. Leták praví, že jest soukromou záležitostí
každéio člověka, má-li hlubší nebo menší pře
svědčení náboženské a Že »žádná politická strana,
ani stát nemůže zde zakročovati jednoduše proto,
že jí schází k tomu moc a prostředky.« To jsou
zase slova sloužící k něčemu jinému než ke kon
statování skutečnosti. Je-li někde větší vlastene
cká společnost, nesnaží se ze všech sil, aby pro
budila podřímující krajany k větší vlastenecké a
gilnosti? Smí jí odpovídati liknavý krajan. že jest
to jeho naprosto soukromou záležitostí, má-li men
ší či větší vlastenecké cítění? Prospívati národu
ze všech sil a míti vždy bdělý vlastenecký cit po
važuje se za samozřejmou povinnost, za věc cha
rakteru, Vlastenectví nesmí zůstati jenom >v srd
ci« a to ještě jakkoliv.

Není při náboženství něco obdobného, i když
se netážeme Písma, které v tom ohledu mluví ve
lice jasně? Náboženská liknavost nebo docela Iho
stejnost už proto není věcí soukromou, jsou-li za
chváceny náboženským podřimováním kruhy šir
ší, má to obrovské následky pro veřejnost hned,
jak svědčí historie lidstva až příliš hlasitě. A že

by veřejnost si neměla hlavu lámati nad věřícími
liknavými nebo pochybovačnými, proti tomu sil
ně protestuje jak Hus, tak Komenský, Chelčický,
Blahoslav, Rokycana a jiní nekatolíci, kteří se těší
u agzrárníku veliké úctě, Násilným puzením (dle
návodu |lusova) ovšem by se těžko stala nápra
va. Ale velikou nepravdou jest, že by bylo pro
společnost jedno. má-li kdo hlubší nebo menší ná
boženské přesvědčení.

A což vliv politických stran a státu? Vždyť
přece neříkáme, že by měl stát zastávati úkol bi
skupů, správců církve! Proto jenom nemásti po
jmy! Ale to si přejeme, aby bylo poskytnuto cír
kvi tolik ochrany proti fanatickým nepřátelum,
aby se molla volně rozvíjeti. O to tu jde. Chceme,
aby stát a politické strany nevyháněly nábožen
ství ze školy, aby nesebraly církvi majetek nutný
k hražení náboženských potřeb. aby židé neroz
hodovali, kde má býti usazen který farář nebo do
cela biskup. Nepřejeme si. aby samovládně roz
hodovali o obsazení far agrárníci, kteří jsou nej
lepšími přátel volných myslitelů, ukazujíce se v
kostelech jen k vůli »polapení v řeči.« A příslušné
záruky nám žádná ze stávajících mocných stran
politických dáti necutěla, ač agrárníci vědí, jak
říšská rada často o církevních záležitostech jedná.
Proto katolíci jako veřejní poplatníci, jako své
právní občané si utvořili politickou stranu vlastní.

A že politické strany. nejenom mohou nyní
mnoho do otázek náboženských zasahovati, nýbrž
také velice často zasahují, to přece vědí sami a

věcí soukromou. hlasovali, aby mohl veřejně řá

Walhrmunduv. Tak praktikovali svou novou zása
du. dle níž má býti náboženské přesvědčení kaž
dého občana chráněno. Jest chráněno tenkrát,
když na veřejných schůzích a v knihách základní
pravdy katolické víry jsou provázeny. jízlivými
posměšky? Jest chráněno, jestliže na žádost soc.
demokratů katolík již proto jest vyháněn z fabri
ky, že se účastní katolických bohoslužeb? A což
když pokrokáři docela se odvažují dekretovati, že
učitel katolický, který se vzpírá vstoupiti do pro
tikatolické organisace, nesmí obdržeti místo řídí
cího? Proti nejpoctivějšímu úředníkovi pořádají
protikatolické strany divoké štvanice, jakmile se
o něm dovědí, že má hluboké přesvědčení ka
tolické,

Kdy pak za takových příležitostí zvedla a
grární strana vzhůru prapor své zásady? Ta mo
derní snášelivost politických stran vůči katolikůni
vykrvstalisovala se tak. že rozhodný katolík i pří
stávající zákonné ochraně zakouší pravý očistec.
Kdyby se hlásil ku kterékoli jiné straně, měl by
pokoj.

VI. Neizbvtečnější jest agrárnické upozor
nění, že sami hierarchové, mající vírilní právo, ne
rozvinuli v zemském sněmu otázku náboženskou.
Zemský sněm zabývá se přece výhradně otázka
mi národnostními a hospodářskými. A představte
si, zda by za křiku a ran Wolfovcu mělo jazyko
vé hlasování hierarchů. kteří spravují obě národ
nosti, praktický, utěšující účinek a zda by naopak
největší šovéni si chytře neučinili ze stanoviska
hierarchie záminku k prudším proticírkevním ú
tokům. Vždyť j:ž úvní říkali, že se nemá kněz vů
bec plésii do politiky. Jak by bylo teprve potom?
Ovšem že. až se ukáže rozhodná potřeba, budou v
ohledu obrany náboženské na sněmu hierarchové
na svém místě. A kdyby se tak ani nestalo, bude
to snad dikazem, že šlapané náboženství jako věc
nejveřejnější nepotřebuje veřejné ochrany?

A tak vidíme, jak námitky agrární proti obran
nému šiku naší politické strany rozplývají se v
niveč, jakmile se na ně jen trochu klidným uvažo
váním posvítí.

'I Pospěš 1I
si každý nakoupiti do úředně povoleného vý
prodeje za příčinou vzdání se obchodu modního,
galant., veškerých příprav pro krejčí a švadleny,
kde baječně levně skoro

vše do tohoto odboru spadajícího v cenách
nejnižších pokud zásoba stačí

I dostaneš I
Též kněžské kolárky a náprsenky lze nejlevněji
zaopatřiti u firmy

Fejgl 4 Byčišťě
Hradec Králové. ©Jiřikova třída.

Věru Židé mají značný počet časopiseckých
sluhů, kteří mají za úkol zalepovat soustavně lidu
zrak, aby nepozoroval, která velmoc jest nejvliv

nější, kdo vlastně potají v zákulisí spřádá nisky
dalekosáhlých převratu a překvapujících sociálních
nesnází. Čím více peněz židum přibývá, čím vydat
něji židovský kapitál rozhoduje o výsledcích mini
sterských úrad, tím více placení sluhové Židov
stva vytrubují alarm proti »příšeře klerikalismu«,
Ale takova hra s lidem stále klamaným dlouho tr
vai nemuže.

Posud ovšem dařilo se požidovštělé demaKo
gii dosti dobře. Málokterý boháč muže své obrov
ské jmění tak chytře před zraky lidových mas
skrývati jako velmož bankovní a vubec peněžní.
O statkáři širé okolí dobře ví, jakým jměním vlád
ne. Vždyť jeho lány polí leží před zrakem všech
kolemidoucích. Rozloha statku šlechtických a cir
kevních, z nichž často více mají správcové než
majitelé, a z kterých celé zástupy lidí jiných berou
užitek, také jest snadno patrna. A podle velikosti
rozlohy pudy kladou se na majitele příslušné a
někdy třeba i přemrštěné požadavky. Kdo však
dovede dobie vyzpytovali cesty. Do niciž se roz
šiřuje jmědí peněžníku v hotovou Kivinu, která za
chvacuje a drtí dříve, než postižené kruhy Si Vzpo
menou na opravdovou obranu?

Vždyť © rozmachu a tisnivém vlivu kapita
listu nevědí někdy dobře ani ti, kteří jsou od nich
odvislí, nebo kteří s nimi mají styky obchodní. Po
vedlo by se jinak tolik obratně zosnovaných ban
kroiu necitelným kapitalistum, kdyby bylo možno
véseí veřejnosti aspoň přibližný přehled © stavu
jejich jmění? Náhlá zrádná překvapení odvážných
spekulantu omračují každou chvíli evropskou ve
řejnost. A při tom bývá při krachu nejlépe tomu,
kdo ztrátu jmění med předem ohlašuje, kdo jest
totiž bankrotářem. Obratný spekulant místo povti
vé práce celá léta studuje, jak se dá vo dobře u
tajiti, které účty při ohlášení úpadku má předloží
ti, které zničí atd. A po bankrotu začne spekulo
vati ještě stučleji a veseleji,

A jak vystupuje | bankéřský milionář ve vě
řejnosti? Chodí v prostém kabátku jako malý ú
ředník, bydlí třebas i v domku nepatrném, dvěma
služkánu latí tolik, jako obyčejný měšťan, na pod
niky dobročinné nebo jiné veřejné platí tolik jako
kterýkoli jiný člověk z lepších kruhů.

Pokud si za své peníze nezakoupí větších mo
vitosti, nem oblěžován větší řadou prosebníku než
průměrně zámožný občan jiný.

Tací kapitalisté také dovedou se velice šikov
ně postarati, aby se o jejích jmění mnoho nemlu
vilo. Často teprve náhlá, nepředvídaná smrt a pří
buzenské soudy po ní odkrvií poněkud clonu Z
napěckované werthcimky. Ičepresentace veřejná

nější. nejlacinčiší režie. kterou vyžadují peněžní
obchody, jest lak nepatrná. jaká není m žádného
majitele větších nemovitosti, AČ jest sucho Čí mos
kro. ať přijdou kroupy Čí mrazivý vítr, peněžní
koví se rodi stále. .

V přícině záležitostí veřejných muže kapita
lista užíti celého vlivu svého kapitálu Či pouhé
části jeho a to chytře za kulisami, muže vystoupí
ti proti svým odpůrcům taině nebo veřejně jak
mu libo. Nemusí se plahočiti po sehuzích k vuli pře
mlouvání občanstva. Svěří druhé osobě. (svému
spolehlivému důvěrníkovi) část peněžitou, která
jest vlastně jenom nepatrným procentem jeho imě
ní. A důvěrník se již postará. aby přijatý obnos
byt rozdělen zase taině na ta místa, kde se nei
praktičtěji uplatní,

Pod snaskou lidovosti pak vítězí politika Skry
tého kapitalistv. který chodí každý den kolen 0

telským úsměvem, jako by. se vubec. veřejného
ruchu neúčastnil,

Moci vojenské dá se užíti jen měrom ohmeze
nou nejruznějšími paragrafy a ohledy. Moc politi
cká podléhá steré kontrole, soudní moe jest přes
ně vymezena celými svazky zákonů. Ale kapitali
sm dá se upotřebiti nejruznějším zpusobem K nej
různějším cílům. Čím Kristovo učení kde více vy
prelhává ze srdci, tím ochotuějí lidé náboženského
idealismu zbavení jsou hotovi sloužiti za kapitali
stický žold čemukoliv, i kdyby to byl opak toho,
co před chvílí (opět z chlebařských důvodů) ve
řejnž zastávali.

Nvní se třesou ministři před jedním kapitali
stou více, než před Šiky nepřátelských vojsk. Fi
nance státní jsou v tak úzkém styku s obchodem
peněžníku, poměry sociální i hospodářské staly se
vlivení kapitalismu tak komplikovanými, že to, co
dříve rozhodovaly veliké krvavé bitvy, nyní roz
hodují kapitalisté, kteří již tichým vzdorem do
vedou ochromiti pravidelný vývoj celých států.

Na to má býti lid soustavně upozorňován, že
moc člecity rodové stále více mizí před mocí šle
chty peněžní a že v nynějším čase deset šlechticů
dohromady nemá tak veliké moci jako jeden ban
kéf. —

Nechť místo měření, jak velikou rozlohu pů
dy kda drží, hledí se spíše k tomu, jaký mají bo
háči čistý roční zisk a co mohou a snaží se po
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držeti z ročních duchodů pro sebe. Jinak bude všu
de stále plno osudného nedorozumění.

Nuže, kdo má tolik peněz, že zdražovati může
libovolně nejduležitější potřeby k živobytí? To ne
jsou přece ani biskupové, ani obyčejní statkáři,
ani šlechtici. Jsou to lidé, kteří si nemusí hlavu
lámati přemýšlením, jak docíliti na poli největšího
výnosu. co platit šafáříím, hospodářským správ
ctí, dělníkům, hlídačům.

Jakmile zavadíte zrakem o bursu, banky, jak
mile se inluví o uhlobaronech, kartelech kožních,
petrolejářských, lihovarnických, železářských atd.,
vždycky slyšíte valnou většinou jména Židovská.

Jak lito lidé se »assimilují«, jak dbají potřeb
toho lidu, z něhož se obohatili, jest obecně známo.
Věnují-li učco ve prospěch obyvatelstva nežidov
ského, stává se to tenkráte, když vidí nezbytí a
když pozorují, že nepatrný dar přináší jistě veliké
úroky nevo rozmnožuje-li židovskou moc. Výji
mek jest velice málo.

Není věru žádný div, že ve středověku církev
zapovídala vůbec úroky z peněz půjčených bráti.
Filos.f Comte praví: >Ačkoli se dostalo průmyslo
véjau ruchu se strany církve katolické přijetí zvlá
ště příznivélio, přece tato bránila zůrokování ka
pitálu, proti čemuž kněžstvo jako proti lichvě s
kazatelen horlilo. »Kdo chtěl bližnímu půjčiti, měl
plnou volnost, ale nesměl se domnívati, že ze skut
ku tělesného milosrdenství smí si učiniti zdroj tuč
ných příjmů bez práce. Kapitalismu přistříhávána
křídlu dříve, než jimi hrozivě zamával. Ale libe
ralisn'us zavinil dalekosáhlé peněžní převraty v
neprospéch těch, kteří svědomitě pracují.

V nynějším čase ovšem nemožno se vyhnouti
úrokům. A také tyto berou se v záložnách a jinde
k účelům dobrým. Veřejné národní podniky peněž
ní jsou vydatnou obranou právě proti lichvě, proti
nesmírnému obohacování kapitalistů na úkor lidu
pracujícího. Ti, kteří skutečně v peněžních ústa
vechk každodenně pracují, dostávají přesně odmě
řený honorař, odpovídající celkem vykonané prá
ci. Nebýti ústavů takových, pak by strohý, sobec
ký kapitalismus těch, kteří pracují do kapsy vlast
ní. ovládl! v brzku všecko rukou nejželeznější.

Jestlize tolik sociální demokraté básní o veli
kém, dalekosáhlém užitku převratu násilného, my
katolíci jsme přesvědčeni, že zdravý vývoj a pil
né, přirozené opravování hospodářských nesná
zí jest nejbezpečnější cestou ku skutečnému o
zdravění sociálních poměrů. Nechceme bouřlivým
hnutím převraceti násilně, protože při takovém ná
hlén vzplanutí myslí nakupí se celá hora nespra
vedlivost: a obohatí se ve zmatku lidé, kteří jsou
třebas horšími sobci než ti, kteří byli potrestáni;
domohou se velikého vlivu despotové, kteří dří
ve dovedli svou pánovitost chytře maskovati de
mokratickými hesly.

Prostředky zákonitými bude možno výstřel
ky kapitalismu obmezovati. Jestliže se stanoví zá
konité, jaká nejmenší mzda přísluší dělníkovi ně
kterého oboru, pak také jest možno stanoviti, do
jak vysoké míry smí se obohacovati ve státě jed
notlivec. Jestliže hlavními věřiteli ve státě jsou
židé, bankovní podniky, které vládnou svým kapi
talismem léměř absolutisticky, pak zajisté musí
býti dovoleno státu pečovati o to, aby se sprave
dlivýn způsobem ze zajetí soukromých finančníklů
vymanil, aby své potřeby nemusil hraditi pod pod
mínkou placení milionových úroků osobám a pod
nikůn soukromým. Platí-li se nyní obrovské da
ně i z malých podniků, vyžaduje-li při převodu
nemovitého majetku stát veliké taxy, možno žá
dati, aby i přecházení velikých peněžitých obno
sů na lidi jiné bylo zdaněno soustavně a přiměře
ně. Jestliže sedlák někdy v daních a v placení
úroků při největším dření div se neutopí, mohou
býti uloženy větší povinnosti těm, jichž jmění pře
sahuje inilion korun. Takový milionář pro větší
daně zajisté nikdy nepřijde na žebráckou hůl.

Podobných ochranných prostředků proti stá
le stoupající moci kapitalismu bylo by plno. Jen
upřímně chtiti!

Ale dříve do říšské rady musí se dostati lidé,
kteří nebojují proti kapitalismu pouze ústy, ale
kteří jsou opravdovými zastanci lidových práv.
Nejzřetelněji svou neupřímnost prozrazuje takový
demagog. který i nyní — po tak strašném zkla
mání ve Francii a Portugalsku — dále povykuje,
že klíčem k dokonalému lidovému blahobytu jest
zabrání církevního jmění, který předkládá lidu ne
svědomitě bajky o nadbytečném jmění papežské
stolice, snaže se práci kněžstva vylíčiti jako výdě
lečnou lenost. O takovém demagogovi předem
možno říci určitě, že nechce viděti pro stromy le
sa a Že jest sluhou skutečného kapitalismu, potíra
jícího skrytě ale soustavně práva těch, kteří pra
cují poctivě.

ZÚROKUJE VKLADY
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Humanita peněžních velmožů.
Žádná instiluce, Žádná společnost nevykonala

v příčině humanity tak rozsáhlé reformy, tak ve
liké skutky obětavostí, jako katolická cirkev. Sle
dujte dějiny nemocnic, chudobinců, ústavů pro
slepce, hluchoněnté, dějiny pádu otroctví — a se
znáte, fak pracovala církev, s jakým trinmfálním
výsledkem církev místo stálého řečnění příkro
čovala ku krásnému dílu. A přece Žádná jiná spo
lečnost netrpí takové soustavné kopance od po
židovštělého tisku, který má humanitu v ústech
neustále.

Jak si počínají kapitalisté, kteří shromáždili
ve svých rukou miliony, be i miliardy?

V »Daily Telegraphu« v minulých dRech by
ly otištěny některé podrobné úryvky poslední vů
le zesnulého vídeňského barona Rothschilďa.

V odstavci »dobročinné odkazy« Rothschild
ustanovil takto: »Mám četnou rodinu a z této mé
poslední vůle bude nutno státu 'zaplatiti veliký
peníz, a proto musím štědrost svou omeziti. Tolik,
co dal můj bratr Nathaniel, nemohu dáti já. Vysto
vuji přání, aby dva miliony korun byly vyplaceny
na podporu chudých náboženské židovské obce
vídeňské, v jejííinž předsednictvu jsem byl. Ze své
ho podílu ať baron Alfons, můj syn, vyplatí 400.000
kor. pro vídeňský židovský špitál, který nese jmé
no »Špitál baronky Bettiny Rothschildové«. Dále
odkazuji 100.000 K svému prokuristovi Moritzi
Blumovi, po 20.000 K svému domovnímu správci
Jakubu Markowitzovi a řediteli mých statků Han
nabergovi. Úředníkům bankovním a na panstvích,

celoroční plat, byli-li jenom 5 let u mne, tedy plat
šestiměsíční.<

Následuje pak odstavec o rozdělení jmění pří
buzenstvu. Tedy muž, který dle okrouhlého od
hadu nejpilnějších pozorovatelů odborných měl
jmění na tři miliardy (t. j. 3.000 milionů korun), od
kázal chudým a nemocným poměrně velice málo
a při tom měl na mysli výhradně své souvěrce.
Vyplacení i těch dvou milionů korun při tak o
brovském jmění bolelo Rothschilda „zrovna tak,
jako když majitel 3.000 K uštědří někomu dvě ko
rnny.

Dále na účely vědecké, mírové, universitní,
vzdělávací neodkázal nic. A přece měl peněz da
leko více. než co činí jmění celé církve v Rakou
sku. Kněží i z peněz těžce nastřádaných založili
obrovský počet studentských nadací, university
a jiné školy zakládány z imění církevního — Roth
schild však pamatoval skoro výhradně na své pří
buzenstvo a na Židy, z jichž peněz se neobohatil.

A testament jeví se i jinak ve světle velice
zajímavém. Rothschild totiž odkazoval pouze to,
co se nedalo před úřady skrýti. Mluvil v testa
mentu o penězích k zdanění přiznaných, o palá
cích, obrazárně, koních, kočárech, dolech, slévár
nách. A tak testament sestaven tak, jakoby se od
kazovalo pouhých třicet milionů peněz. Nějaké
hotové peníze totiž přiznati se musily, aby úžas
dědicům spíš neuškodil než prospěl.

Jinde, v méně zámožných domácnostech ob
chází se poslední vůle tak, že před smrtí místo
vypočítávání všeho dají se spořitelní knížky z
ručky do ručky některému dědici bez úřední as
sistence. Jen aby se nemusila platiti značná daň
z dědictví!

Jakými cestami postupují napořád cesty mo
derních peněžních spekulantů, o tom v posledních
dnech přinesly noviny zase hojnost poučných
zpráv. V Pešti k vůli mocným židům se posud
trpí bursovní hra s obilím, ačkoli dle rakousko
uherského vyrovnání již dávno měla býti odstra
něna. Agenti obilní Rosner a Falud, jichž závazky
jdou do milionů. najednou se prohlásili za insol
ventní (sdělili úředně, že nemohou platiti). Rosner
odejel do Vídně a nechce se vrátiti, ačkoli právě
nyní jest tolix potřebí, aby svým umem vysvětlo
val. Překvapení. které následovalo u zájemníků po
odhalení tohoto hospodářství terminových ob
chodníků, bvlo na pešťské burse tak veliké, že
nebylo možno po dvě hodiny pro rozčilení bursu
zahájiti.

O požehnání vítkovických železáren pro naši
národnost a český hospodářský rozvoj přináší sa
mo >»České Slovoc tuto zprávu z Moravské O
stravy:

>Našim vedoucím kruhům jest zajisté dobře
známo, že největším naším utlačovatelem na O
stravsku jsou železářské závody vítkovické. Nele
pší-li se poměr národnostní mezi námi a Němci v
náš prospěch na Moravě, nese na tom hlavní vi
nu okres soudní Mor. Ostrava, v kterém dominují
tři německé lidnaté bašty — Vítkovice, Přívoz a
Mor. Ostrava. Zde se tak úsilovně germanisuje,
že ztráty německé „na jiných stranách utrpěné
hravě se nahražují. Spory národnostní uměle se
tímto velkokapitálem vyvolávají jen za tím úče
lem, aby vedoucí politikové otázkám hospodář
ským co nejméně mohli věnovati pozornosti. Je-li
výnosnost železáren vítkovic. založena na clech
ochranných a dodávkách státních, pak jest zřejmo,
že jsou to závody, na které pohlížeti můžeme zra

z kem zcela jinýín, než na stát ve státě. Dále třeba
i aa mysli míti, že tyto velkozávody náležejí dvěma

rodinám: Rothschiidoví a Outmannám. Na židov
ské závody, byť by si germanisací sebe větší zá
sluhy získati chtěly, pohlíží i němečtí nacionálové
zcela jinýri zrakem, než kdyby majitelem jich byl
čistokrevný Němec. Průmysl tento chová se dnes
k nám krajně nepřátelsky. Při volbách jest vždy
proti nám. Nezměrné jsou škody hospodářské, kte
ré nám působí. Náš inženýr a jiný úředník jest v
závodech vítkovických bflou vránou. Jak. jinak.
by to v takových závodech vypadati musilo, kdy
by polovice úředníků byla našich, kteří by se sně
li též otevřeně k. své národnosti hlásiti.«

Úvěrní ústav (guvernér rytíř Gomperza hlav
ní. akcionář baron Rothschild) uveřejňuje výkaz o
finančním: svém hospodářství za pololetí. 1911. Čí
stý výnos činí 11.52 mil. kor. a to jest o 298 mil.
kor. větší než loni. Tente veliký výnos jest vý
sledkem rozmnožení. závodního kapitálu 150 mil.
korun o 30 mil. kor.;. vysvětlí se též tím, že ú
věrní ústav finančně vede lihový kartel, dále vý
nosein půjček a finančních eperací a konečně ú
spěšným chodeni závodů, které jsou v akciovém
majetku úvěrního ústavu: Stabilimento tecnico,
Trisstieno, Hirtenberská továrna na patrony, Ško
dovy závody, rěcká rafinerie, brněnské kožní to
várny, terstská továrna na liroleum, několik pa
píren v Dolních Rakousích, železárny a sladovny
ve Štýrsku. lihovary a cukrovary v Čechách a na
Moravě atd. atd. Veliký peněžní prospěch čeká ú
věrní ústav také z cukerního kartelu a zvyšování
ceny cukru. Správa úvěrního ústavu jest se svým
hospodářstvín, velice spokojena, zvýší dividen
du a rozmnoži své reservy.

Rothschild však mimo úvěrního ústavu, kte
rý jest pro Rakousko, má pro Uhry >uherskou vše
obecnou úvěrní banku«. Za první polovici letoš
ního roku měla tato banka čistého zisku 5,748.112
korun a rozšířila po celých Uhrách své filiálky a
podniky. Bance náleží: »Donubius«, společnost ke
stavění lodí (bude stavěti část dreadnoughtů), čet
né doly, železnice, pojišťovací společnosti, továr
ny na výrobu cementu, tuhy atd. Banka půjčuje
uherskému a tureckému státu.

Právě v těchto dnech oznámil volnomyšlen
kářský orgán vídeňských bursiánů >Neue Freie
Presse«, že letos na podzim se zvýší ceny uhlí a
masa, ačkoli trhy dobytkem jsou přeplněny. A »u
rodilo< se snad uhlí méně? Pouhá malicherná zá
minka — jak již oznámeno — veďla uhlobarony k
zvýšení cen.

Dle výpočtů Therysových vzrůstá jmění
Francie ročně o 2770 milionů korun. Kam ty pení
ze přicházejí, když v širých vrstvách lidových se
vzmáhá stále větší nespokojenost? Tedy tam roč
ně přibývá skoro třikráte tolik, co dle lživých od
hadů zednářských měla vynésti konfiskace církev
ního jmění. A jestliže z té konfiskace nemá lid ni
čeho, proč se mu nedostává většího blahobytu
aspoň z faktického přibývání francouzského ma
jetku? Ovšem židé ve Francii nejlépe vědí, kam se
ty peníze sypou. Také by o tom mohly hodně po
věděti tamější pokrokářské časopisy, kdyby ne
měly ústa zacvána velikými úplatky. ©Dovedl-li
podpláceti tolik sám Ššvindléř Duez, což teprve
Rothschild, o němž vyšlo na jevo, jak drží silnou
zlatou otěží na úzdě — největší soc. demokrati
cký list francouzský. Paříž vydala r. 1909 za zá
bavy 51,419.516 franků, z čehož připadá na diva
dla a lepší hudbu 34 miliony, na tingltangly a ca
féconcerty 16 milionů, vážné koncerty 611.000 fr.,
na taneční zábavy (vstupné) 700.000 fr., kinemato
grafická představení 1,731.000fr., v době světové
své výstavy r. 1900 vydala zábavná Paříž 57 mil.

Kteří lidé na tyto zábavy nejvíce platí? Velicí
protiklerikálové, kteří na schůzích veřejných jsou
největšími humanitáři, ale peníze rozhazují vý
hradně na zábavy a to — jak patrno — spíš na
pouhou legraci, než na koncerty vážné.

Šéf obchodního domu Julius Spielmann ve Víd
ni najednou zmizel, zanechav tam po sobě památ
ku přes 400.000 K dluhů.

O takových zprávách Jobových dočítáme se
týden za týdnem.

A jak veliký vliv velkokapitál má na povahu
novin a docela i »proletářských« hnutí, o tom jsou
zprávy úžasné! Sotva se veřejnost vzpamatovala
ze zprávy, jak byl silně podplacen Rothschildem
největší soc. demokratický list francouzský, už za
se čteme, proč vlastně soc. demokraté v Anglii se
nechtěli vysloviti proti militarismu, proč v dub
nu tohoto roku, na valném sjezdě soc. demokra
cie anglické odnlasována resoluce pro udržení
»dostatečně silného válečného loďstva<. | Vůdce
soc. demokracie tamější Henry Hyndman jest ře
ditelem čtyř kapitalistických společností. Jedna z
nich jest akciovou společností na dodávání
děl a jiných zbraní armádě. A tento kapitali
sta, který veřejně prohlásil, že i přes resoluci ko
daňskou se bude přimlouvati za zbrojení na o
chranu Anglie, >chrání« proletariát proti — velko
kapitalismu!! A což ty veliké půjčky německo
židovských bank na soc. demokratické podniky?

Z trustů, kartelů, bank, z dodávky zbraní ar
mádám nemají zisku aní biskupové, ani obyčejní
kněží. (A kolik křesťanů vůbec?) Aby se však lidu
»pomohlo«, oznamuje s hrozným údivem placený
agitátor, jak kdesi za lesy jeden kněz chtěl od fu



nusu osrÁ korunek. A vykládá to lidem, kteří za
„celý život nedali knězi nic; vždyť je musí chrániti
ten šlechetník před hroznou pohromou, před >pří
šerou klerikalismu, která jediná utlačČuje,vyssává,
otupuje . . .«

Všem rodičům
— kterým záleží na mravní a
vlastenecké výchově „dcer —

vřele doporučujeme

Pensionát
císaře Františka Josefa |.

v Hradei Králové.
V pensionátě jsou tyto školy:

Pokračovací škola.
Kurs pro vzdělání pěstounek.
Kurs industriální.
Pěvecko-hudební škola.
Vyučování cizím řečem:

(němčině, francouzštině, angličině.)

Na přání poskytuje se též příprava ku
stát. zkouškám z j-zyků, hudby a zpěvu.

Jmenované koly požívají práva
veřejnosti. —Pro všechny obory
jsom státně zkoušené učitelky.

Prospekty zašle na požádání
správa ústava,

Kulturní jiskry.
Rusínský »Otec vlasti«. Tímto hrdým a pro

náš Čechy i historicky památným titulem nejno
věji Ivovskými Rusíny vyznamenán byl Ivovský
řecko-katolický metropolita Ondřej hrabě Szepty
cki, jemuž tyto dny po skončené éře rekonvales

-centní byly uspořádány Ivovským obyvatelstvem
takové ovace, že jich v tom rozsahu nedoznal po
sud žádný haličský Rusín. Tato všenárodní ovace
jeví se však jen jako spravedlivé ocenění velkých
oslavencových zásluh o probuzení i organisaci kul
turního ruchu mezi východohaličskými Rusíny,
jimž vytvořil nedávno první prozatímní Národní
Museum a nyní sbírky této mladé musejní insti
tuce sdružil ve vlastním rozsáhlém paláci, daro
vav jej současně národu. Co jinde vytváří stát,
země, neb aspoň velké svépomocné organisace, dal
Rusinům obětavý jednotlivec, populární >Otec vla
sti«. A tímto >Otcem vlasti« je »tmář a zpátečník«
— katolický kněz, katolický hierarcha.

O novodobém umění výtvarném píše odbor

žádné minulé době — ani barokovou nevyjímajíc
— nebylo jí uštědřováno tolik příležitosti, aby se
vybouřila. Palác nepalác, chrám nechrám, vše
cko jedno, — sem s reliefy, maskami, vásami, ta
bernakuly, vlysy, balustradami, guirlandami, fe
stony, medaillony a tympanony, sem s laškovný
mi putti a šklebivými obludami ... Někdy jako
by všecky ty plastické fanfáry chrlila automati
cká stříkačka. Kam padnou, tam padnou; a tam
sedí, ať se to rýmuje nebo ne. Je-li tohle všecko
skutečná původní sochařská práce? ... Ale toť
látky na celou knihu. Přestaňme zde na vrcholné,
na monumentální skulptuře ... Nejsnáze doběhli
k metě na Žižkově. Vztýčili tam s americkou ry
chlostí — z:ovna jako v Chicazu — známý kutno
horský pomník Havličkův. Hotové tedy dílo, na
němž nezměnil Strachovský komposičně nic, leda
že porušení rovnováhy jednostranným vybočením
pravé ruky snažil se zmírniti vzedmutím pláště
Havlíčkova po pravém boku. A snad z obavy, aby
neopakovali útlost a >staromodní« dekorativnost
podstavce kutnohorského, srazili Žižkovský pod

"stavec nízko a do novomodní geometrické strnu
losti. Takový piedestal isoluje postavu a soustře
-ďuje na ni pozornost, ale nepředvádí její pohnu
tost ubývajícími vlnami do plochy tuhého terrainu.

"Slohová rozháranost soudobé plastiky manifestu
je se nejokatěji pod arkádami vyšehradského hřbi
tova. Jako na výstavě, kterou žádná jednotící ru
ka nepořádá,kde brečivý gramofon usadí se vedle
Aeolovy harfy nebo neotesaný chlívek vedle fili
gránské etažery s benátským sklem. Všecko tam
'naleznete. páté přes deváté, od olízané školácké
vypiplanosti až do zježených rebusů secesse.c

O umístění sochy Husovy na Staroměstském
náměstí praví kritik »Zvonu<: >Tedy přece tam?
Ano, už nikde jinde. A když tak rozhodnuto, jest
si jen přáti, aby po zřízení pomníku všecka pocti
vá oposice proti volbě tohoto místa byla usvěd

šetřiti ho pomníkovými >poctami«, jakou mu one
hdy vzdali v Bohušovicích na Litoměřicku. Posta

lem domnělého IHusa trosky — řeckého chrámu!
Sníme, či bdíme? Antika a tmářství!?! Či Hus a
antika!?' Jen aby nás Pán Bůh při zdravém roz
umu zachovatí ráčil«

A jako v umění, tak v současných proudech
filosofických. Rozháranost a matení pojmů největ
ší. Čeho se před staletími odříkali pohané jako věcí
škodlivých, to se nyní nastoluje ve vydání často
zhoršeném jako nejvydatnější strava duševní. Kdy
již bude konec uměleckým a vědeckým krisím,
jež jsou uměle vyvolávány velikášstvím, justa
mentem, pracným úsilím podati lidstvu za kaž
dou cenu něco nového? Než“by se bral pilný zře
tel k dobrým vlastnostem umění stávajícího, ra
ději se sahá do zašlých dob — a věci zcela pře
konané věnují se v nepatrných obměnách obecen
stvu jako -- novinky.

»Národové jsou si rovnihk praví $ 19. zákl.
stát. zákonu rakouských. Přirovnáme-li však počet
poslanců a počet obyvatelstva různých národno
sti v Rakousku, poznáme následující: 1 vlašský
poslanec připadá na 38.268 obyvatel, německý na
39.363, rumunský na 46.192, slovinský na 49.196,
polský na 51.859, chorvatský na 54.721, český na
55.658 a rusínský na 102.472, čili že 100 Němců má
takovou cenu jako 116 Rumunu, 126 Slovinců, 132
Poláků, 139 Chorvatů, 141 Čechů a 260 Rusínu.
Jediní Italové jsou výše ceněni než Němci, neboť
na 100 Němců dle volebního řádu připadá jenom
91 Italů. Český nejmenší volební okres čítá 50.000
obyvatelů, nejmenší německý 32.700.

»Katolická Unie« ustavila se 14. srpna 1911 na
schůzi v Olomouci, jíž zúčastnilo se přes 120 dů
věrníků. Bude ovšem českým spolkům katolickým
v olomoucké diecési poskytovati časové pokyny
1 informace. Předsedou zvolen P. Světlík, chefre
daktor »Našnce«, místopředsedou sodní rada Vlček,
pokladníkem kom. Tomassy a jednatelem P. Fr.
Navrátil. +0 účelu >K. U.« promluvil vystižně P.
Světlík.

Kousolidace katolických Slovanů v Rakousku.
Lublaňský »Slovenec« zabývá se touto otázkou v
úvodníku nadepsaném »Velká věc«<. Praví, že
všichni, jimž na srdci leži zájem katolické víry a
církve v Rakousku, táží se vzhledem na nynější
úplně nejasné politické poměry: Co potom? Co
máme dělati? Jak se vyvinou poměry? Je se cír
kvi něčeho báti? Konstatuje, že katolíci němečtí
nebyli s to provésti svou úlohu. V obnovu strany
křesťansko sociální s dnešními vůdčími osobami a
na základě dnešní organisace nevěří a také my
šlenku o utvoření jakési konservativní strany ne
považuje za šťastnou. Proto opakuje, co již psal
jednou, že katolickou věc v Rakousku budou mu
sit vzíti do rukou Slované. Nutnost tohoto odhod
lání je dnes tim jasnější a vyslovenější. Katoličtí
Slované musejí vystoupiti v první řadě na obranu
zájmů církve a Rakouska. Proto třeba, aby se
zdvojenýmní silami svoji organisaci doplňovali, u
tvrzovali a své řady rozmnožovali. Co se týče
slovinských katolíků, jsou v organisačním směru
hotovi a jde jim nyní o to, aby se katolická my
šlenka šířila vic a více mezi Chorvaty. Tentýž ú
kol čeká katolické Čechy, kteří ovšem nelení, jak
dokazují organisace mládeže a 6. sjezd. Největší
důraz také klade >Slovenec« na to, aby katoličtí
Slované měli stále více dorostu ve svých řadách,
abv mládež vždy vice soustřeďovala se v našich
organisacích, jak u Slovinců a Chorvatů, tak u
Čechů. To je významu neobsáhlého. >»Třebaje
pouze« — volá, »aby katoličtí Slovinci, Chorvati a
Češi ještě pevněji se k sobě semkli, k čemuž se
poslední dobou pracuje s vždy větším pochopením,
oduševněním a dle programu. Konsolidace, vzá
jemnost katolických Slovanů v Rakousku bude pak
onou skálou, o kterou se budou, jak doufáme, roz
bíjeti pokusy rakouského liberalismu spolčeného
se sociální demokracií. Proto rakouští katoličtí
Slované: Ku předu!«

Čeští osadníci v Rusku. Volyňská močálovitá
gubernie ruská sousedí se severozápadní Haličí. O
Češích tam usazených píše brněnská >Hlídka«:
>Po zavedení zřízení zemského v 9 západních gu
berniíci ruských došlo i na veřejné uplatnění hla
sů našich šeských osadníků na Volyni. Češi se u
kázali nejen nejlepšími hospodáři, ale i nejlepšími
politiky. Při volbě >hlásných« (poslanců) do zem
stva skoro do posledního voliče přišli k volbám.,
Němců jen asi polovička, Rusů sotva pětina či jen
desetina. Proto v mnohých okresech rozhodovali,
na velikou nevolí Rusů, kteří všude chtěli býti pá
ny a navrhovali své kandidáty i Čechům, a ktomu
ještě ultrakonservativní, kdežto volynští Češi klo
ní se k liberálním, jakožto spravedlivějším stra

váděti po maďarsku — volilo se do nekonečna den
a noc, až: voličové omrzelí čekáním se rozešli. —
Stěhování Čecliů na Rus počalo teprve až po roce
1861. První' vystěhovalci byli od Ústí, Vysokého
Mýta a Litomyšle. Vystěhovali se na zprávu, že
na Krymu a v jižní Rusizůstalo mnoho půdy prá
zdné po vystěhování Turků a Tatarů. Kníže Ko
čubej v těch letech' vyslal mimo to agenta (židov
ského ovšeni), aby najímaldělníky zemědělské v

dáte zobrazení poraženého tmářství a vidíte ko čeští, dovežení do známé Gogolovy Dikaňky ne

vydrželi u knížete, nýbrž ještě ten rok se osamo
statnili. A za nimi šli druzí a noví. Roku 1873 bylo
v Rusku na 7000 Čechů, dnes na Volyňsku je jich
27.600, na Kyjevsku 3200, na Krymu a pod Kavka
zem též několik tisíc. V celém jihozápadním kraji
je Čechu na 75.000 a v celém Rusku asi 100.000
duší. Němc.r na Volyni jest 181.000 a živí se z 80.2
proc. zeměděistvím. Ale z německých zemědělců
jsou dvě třetiny pachtýřů, kdežto Češi mají své
vlastní statky a málo jich pracuje na půdě najaté.
Vládou vyslaný plukovník Tomačev na Volyň, aby
vyšetřil vliv kolonistů českých a německých, na
psal o Češích: »Češi tím, že se usazovali ne na o
samělých statcích, nýbrž ve starých už vesni
cích, přijali většinou pravoslaví, nestranili se do
mácíh“ lidu, s nímž se snadno dorozuměli, že často
uzavírají sňatky s domácím lidem, přinesli svou
intelligencí a svou vzdělaností nepoměrně víde
užitku než Němci.< Tam, kde žijí Češi a Němci po
hromadě v jedné osadě, stává se nezřídka, že Če
ši počeští německé spoluobčany. tak se stalo na
osadě Kolendry, jež přeměněny pak v Nikolajev
sk“ a tomu osudu se blíží i Malovaná.«

KAXIODOOOOXXXOOOOCOX

Bostelní práve
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, socb std.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici.
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Školský obzor.
Škola vychovatelek. Slečny, které se rníní

vzdělávati za vychovatelky, přijímají se v klášte
ře Sester Nejsv. Svátosti v Českých Budějovi
cích, kde jest jim poskytnuta vhodná příležitost,
vycvičiti se ve všech předmětech vychovatelkám
potřebnýca, jako jest: vychovatelství, literní i hu
dební vzdělání, naučiti se němčině. francouzštině,
zpěvu a způsobům společenským a na zvláštní po
žádání i tanci.

Též se přijímají slečny, které se chtějí vycvi
čiti v šití prádla, šatů a v jiných uměleckých ruč
nícn pracích, též v kreslení a malbě.

Žádosti jest říditi na Mateřinec kongregace
Sester Nejsv. Svátosti v Českých Budějovicích,
Rudolfovská třída č. 27.

»Zklerikalisovaná« škola. »Noviny z Podrad
hoště« sděluji, že ve Vsetíně v sezení obecního za
stupitelstva byla sestavována terna na obsazení
učitelských iníst na nových dvou obecných ško
lách, zřízených z dosavadních pobočných tříd. Do
terna na nlísto učitele II. třídy nedostal se na prv
ní místo zatimní učitel Jedlička. V sezení místní
školní rady byl však pokrokáři prosazen. Hned
nato tento pokrokový kompetent poslal ze Sv. Ko
pečka vdp. konsist. radovi A. Žádníkovi pohlední
listek s posměšnou adresou, na němž nahoře je
motta: »Nic jim .. . „« a naproti tomu zase: »Ha
vlíčka nám upálili — otrávili, zmýlil jsem se z Hu
sem.« Na ponledce jest sdělení asi tohoto obsahu:
Četl jsem ve »Zpravodaji« o té rebelii, jakou jste
mě! s dr. Sovou v obecním výboru. Doufám, že
jste mne podporoval. Chraň Bůh, abych se mýlil.
V té víře, naději a lásce znamenám se Jedlička.«

Hospodářská hlídka.
Maďarské požadavky za povolení dovozu ar

gentinského masa. Za svolení k dovozu argentin
ského masa do Rakouska žádali Maďaři: 1. Pří
mé spojení železniční s Annabergem v Prusku.
2. Druhou kolej na dráze košicko-bohumínské na
celé trati až do Bohumína. 3. Tarifální rovnocen
nost uherské říční paroplavební společností se
společností podunajskou. 4. Změna jízdního řádu
mezi uherskou a bavorskou hranicí k vůli rychlej
ší a výhodnější jízdě uherských nákladních vlaků.
5. Zavedení stejných dopravních tarifů pro mouku
a obilí na rakouských drahách. Na tyto požadavky
přirozeně rakouská vláda přistoupiti nemůže a ne
smí a také ic rozkodně zamítla. Vždyť by splnění
těchto podmínek znamenalo vydati rakouské ze
mědělství na pospas uherskému a přidati k tomu
všecky draze vykoupené výhody obchodu s Ně
meckem a vzdáti se výhod, jež má náš obchod s
Německem. A to by nám to »laciné« argentinské
maso přišlo příliš draho.

Nová vládní opatření na povznesení dobytkář
ství. Aby čelilo se účinně četným stížnostem, že
našeho dobytka ubývá porážením četných k chovu
způsobilých telat, zamýšlí ministerstvo orby po



skytovati prémie za chov telat k chovu zpusobi
lých a požádalo ve výnosu, svědčícím hlavním
zemským politickým úřadům, aby mu zaslaly kon
krétní návrhy hospodářských korporací. Minister
stvo orby zahájilo dále v zemích, v nichž jsou vel
ké zásoby píce z letošní sklizně a částečně též je
ště staré zásoby, akci, čelící k tomu, aby telata k
chovu způsobilá byla zakoupena zemědělskými or
ganisacemi a ve zvláštních chovných dvorech

užitek, a aby byla potom prodávána opět země
dělcuimnza mírné cciiv. Náklady, potřebné ku pro
vedení tohoto opatření, mají se hradit z prostřed
ků, určených zákonem ze dne 30. prosimce r. 1909
na povznesení dobytkářství. Poněvadž těmito 0
patřeními bude konsumu odňat jistý počet nyní
porážených telat. musí býti učiněna zároveň jiná
opatření, abv úbvtek tento byl uhrazen. K tomu
hodí se především chov a krmení vepřů. Minister
stvo orby zahájilo tudíž akci, čelící k tomu, aby
dle nejnovějšícl, a nejúčelnějších vzorů byl zřízen
rychle velký počet podniků k chovu a krmení ve
přů. Některé podobné podniky podaří se snad je
ště letos zříditi. Ministerstvo orby věnuje stálý
zřetel péči o zaopatření pícnin a o jich zásoby pro
doby nouze. Za tím účelem usiluje o to, aby v ze
mích, v nichž sklizeň byla Ictos obzvláště bohatá,
byly učiněny zásoby pro doby nouze. Mimo to
zasazuje se min. orby o zřizování podniků ke kon
servování pícnin a zřizování jich důrazně pod
poruje.

Subvencování mlýnů? Mlynářský průmysl v

listy na mouku. Jest Ihostejno, bylo-li by těmito
dovozními listy cbnoveno mlecí řízení nebo ne.
Hlavní věcí jest, že mlynáíský průmysl uherský
dostával by ve formě dovozních listů premie, jež

ské mouky. Vláda uherská jest plánu tomuto na
kloněna a to tím spíše, ponévadž pešťské mlýny
byly pro nepříznivé poměíy nuceny silně obme
ziti výrobu. Poněvadž už teď jest Rakousko za
plavováno uherskou moukou (v roku 1909 vyvezlo
se z Uher 6,934.015 g mouky a z tohoto množství
šlo 5.628.119 g do Rakouska), jest samozřejmo, že
dovozní listy na mouku v Uhrách byly by těžkou
ranou pro mlynářský průmysl v Rakousku. Ale
jak se zdá. jsou hrozny vysoko. Rakouský průmysl
mlynářský právě pod dojmem a vlivem vražedné
konkurence uherské naléhá na ministerstvo ob
chodu a také se už v tomto směru konají porady,
aby se rakouským mlýnům poskytovaly přiměře
né subvence z fondu pro podporování živností.
Kdyby tyto subvence byly zavedeny, měly by
pak uherské mlýny hodně těžkou posici na rakou
ském trhu. Proto uherská vláda naléhá, aby upu
štěno bylo od subvencování rakouských mlýnů a
za tuto koncessi jest ochotna připustiti dovoz ar
zentinského masa do Rakouska. Odpadnou-li sub
vence pro rakorské mlýny, odpadnou samozřejmě
i premie pro mlýny uherské. Není ovšem vylou
čeno, že myšlenka subvencování rakouských mlý
nů vynoří se opětně v příhodné chvíli.

Rolnická škola v Kostelci nad Orlicí rozesílá
právě svoji šestnáctou výroční zprávu, ze které
jasně je viděti, že ústav ten odpovídá plně účelu,
za kterým jest zřízen, že vzorně jest veden a spra
vován. Pro ústav postavena jest účelná budova
školní. Pro školní hospodářství účelné hosp. bu
dovy, stáje, stodola, kůlna, sýpka. Kolem dvoru
jest školní zahrada, ve které upravena jest školka
ovocná, zahrada zelinářská, chřestovna, zahrada

spojeno jest rozsáhlé pole zkušebné a sad ovocný.
Vyučování praktickému slouží dále vzorně zaříze
ný a vedený statek školní. O ubytování a úplné
opatření chovanců jest postaráno řádným inter

——

nátem ústavním. Náklad na celoroční vydržování
1 chovance obnáší 350—400 K. Školné se neplatí.
Příští školní rok počne od 3. m. října. Výroční
zprávy zasílá ředitelství školy zdarma a franko.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Vzdělávací knihovna

katolická. Sv. 51., seš. 9.—10.: Eucharistie ve světle
nejstarších památek literárních, ikonografických a epi
graiických. Z pclského dr. J. Bilczewskiho podává dr.
J. Tumpach. Cena 1 K. Sv. 44., seš. 14.—15.: Církevní
dějiny obecné. Pište dr. J. Samsour. Cena 1 K. — Zá
bavy večerní. Ročník 432.,čís. 5.: Začarován. Obrázek z
našeho venkova. Napsal K. Hradečnický. Cena 1.30 K.
Zábavy večerní přinášejí ve své sbírce díla vynikají
cího hodnotného obsahu. Na »Zábavy večerní« — 5—6
objemných svazků ručně -— předplácí se 4 K — J.
Spillmann: V říši chrysanthem. Seš. 15. a 16. za 40 h.
— Rádce duchovní. Časopis kněžstva českoslovanské
ho. Řídí F. Vaněček. Vychází měsíčně za roč. předplat
né 8 K. Ročník 18., cís. 19. —

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Česká knihovna
zábavy a poučení. Sv. 27. Národní pohádky. Za školní
četbu vybral J. Satranský. Výkladem doprovází J. Po
lívka. Seš. 6. a 7. po 24 hal. — Zikmunda Wintra: Se
brané Spisy. Sv. I. Rakovnické obrázky. Seš. 11. a
12. Sv. 2.: Z rodiny a domácnosti staročeské, Řada

Nové mapy. Turisti uvítají jistě rádi zprávu, že vy
šla opět celá řada map různých krajů království če
ského. Oblíbené sbírka Vilímkových Místopisných map
Zemí koruny české pokročila totiž ve 2. vydání právě
k listir1 26. (Brod n. L.—S. Kateřina), 27. (Světlá—
Mádr—Kvilda), 28. /Vvšší Brod—Rožmberk), 29. (Pra
chatice--Volary —-Planá),30. (Frimburk--Dol. Vltavice),
31. (Česká Lípa—Jablonné —Dubá). I tyto mapy jsou
po 60 hal. Nákladem J. R. Vilímka v Praze.

Ralsový spisy, jež zasluhují jistě plné pozornosti,
dospěly právě k dílu XIII. Výměnkáři. Seš. 102—107.
Dil XIV.« Na lepcím. Seš. 108-118. Sešit za 32 hal.
Nákladem české graf. společnosti »Unie« na Vyšehradě.

Nákladem© Benediktinské | knihtiskárny v Brně.
Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. Pavel Vychodil. Roč.
28., čís. S. Roč. předplatné 10 K. — Škola B. Srdce Pá
ně. Roč. 45., čís. 8. Pořádá P. Petr Hlobil. Vychází mě
síčně za roč pfedpl. 3.20 K. — Květy Mariánské. Pořádá
P. Krist. Lux. Roč. 28.. čís. 8. Vychází měsíčně za roč,
předpl. 1.€0 K. — Knihovna Našeho lidu. Roč. 28., čís.

Za 70 hal. — Václava Kosmáka Sebrané Spisy. DI XVI,
seš. 96.—99. Na pět sešitů lacinějšího vydání předplácí
se 1.30 K, na pět sešitů lepšího vydání 2 K. —

Lidové letáky. Měsíčník pro český lid. Za 2 hal. Č.
3.: Pryč se špatným tiskem. Čís. 4.: Vše za práva ná
roda a kříž svatý. Čís. 5.: Rozvrat v české straně lí
berálních agrárníků. Čís. 6.: Volné ruce. Vydává a řídí
Frt. Svátek v Praze-IT.. Lípová ul. 5. :

Kvítky. Časopis katclické školní mládeže. Nákla
dem a redakcí Fri. Svátka v Praze-II., Lipová ul. 5.

Časopis tento zasluhuje co největšího rozšíření.

8. Vydává a řídí L. Kolísek, farář v Blansku na Mora
vě. Roční předplatné 1.60 K.

Eva. Ženský měsíčník pro umění, vzdělání, zábavu
a ženské sociální otázky. Přílohy: Věstník organisační,
Naše domácnost, Katolická učitelka. Čís. 7., roč. VIII,
číslo za 40 hal. Vydává a řídí P. Lad. Zamykal v Olo
mouci.

Katechese ku přípravě na první svatou zpověď a
sv. přijímání. Napsal J. Pascher, professor ve Vídni.
Přeložila hr. Gisela Silva-Taroucova. Cena 2 K.

Květy z mých zahrad. Nadaný bohoslovec K. Ort
vydal pod tímte titulem řadu zajímavých básniček, jež
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zasluhují pozornosti také proto, že část výtěžku věno
vána autorem na záchranu opuštěných dětí spolku »Se
rafinského díla lásky«. Cena neváz. 80 hal., váz. 1.50
K. Objednávky adresujte: Karel Ort, bohoslovec v Pí
sku, Jirsfkova ul.

Světlem | stínem. Čtyřicet let předměstského diva
dla. Srovnal Ad. Boh. Dostál. Nákladem ředitelství Smí
chovských divadel. Kniha vydána s přečetnými illu
stracemi tiskem Aloise Lapáčka, Praha-V., Žatecká 53.

„Do katolické rodiny patří
katolický kalendáři“

Cyrillo-methodějská knihtlskárua
a nakladatelství

V. KOTRBA — PRAHA

vydá dne 1. září t. r. své výborně redigované a:
uměleckými illustracemi opatřené

kalendáře
na rok 1912.

Korunové. — Tucet za 8 K.

Maris. Meč, Praha, Vlastenka, Svatováclavský
(velký), Vlastenecký Poutník (velký),
malé 60 bal., tncet za K 480.

Svatováclavský (malý),Vlastenecký Poutník (malý)
Velké: Bedina. Velký kalendář katolický v tuhé

vazbě. Cena 2 K, tucet 16 K.

Poutník Svatováclavský. C-n4 K 140,
tuoet K 1120.

Při h tovém placení je třináctý kalendář
zdarma.

Na větší objednávky, asp:ň 50 kusů, po
skytují se zvláštní výhody.

Každý prodavač kalendářů obirží zdarma
„potvrzení“ (licenci), jako průkaz před úřady.
Tam, kde Kotrbovy kalendáře nejsou k do
stání, objednejte si je přímo i jednotlivě, zašlete
obnos (třsba ve známxácb) a třetí den máte
kalendář v rukou, porto platí tiskárna sama.

Zakázky adresujte již nyní
Cyrillo-methodějskéknihtiskárněa
nakladatelství V Kotrba, Praha-IL.200.
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j soukenníkv Rychnově nad Kněžnou
zosílá na pořádání vždy

« dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu zn

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku.

„|Velojemne'átky na taláry
Též na splátky bez zvýšení cen!
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Eskont směnek 1 faktur
Úvěry všeho druhu Zl

Fillálka v Liberci.

Velkoobchod uhlím

Áko. kapitál K 8,000:000—

Vadilaa kauce k
S Borsovní obchody

Doporučujeme



Před latné na čtvrt rok 2 K60h
Číslo 35. | BY na půl roku 5 K —h |

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CO]| HRADECKRÁLOVÉ.|]

Zal r. 1008. Provádí ve
- Přijímá «f Akc. kapitál: šteaé ba 

vklady na K 15,000.000| kovní, směnárenské a bu
knížky vk'adní Ras. fondy: sovní obchody.

na úrok | K 2.500.000-- Eskont

Hud | směna
4a2“* |2 oj PILIALKY: Uhlí, cement,

Na účty dle Praba, vápno, sádra,
ujednání. Jičín, strojní oleje,

- ©Semily, -| petrolej a cukr.
Turnov, 
Krakov.

Záchrana opuštěné a zanedbané
mládeže.

V památném jubilejním roce 1908 vyjádřil se
Jeho Veličenstvo šlechetný císař a král náš Fran
tišek Josef I., kterak velikou radostí naplněno bylo
otcovské srdce jeho, když viděl, že při oslavách
panovnického jubilea jeho pamatováno bylo zvlá
ště na záchranu ohrožené mládeže. Zajisté veške
rým právem radoval se vznešený panovník náš,
neboť komu náleží mládež, tomu náleží též budouc
nost, — a zase naopak: v mládeži nezvedené a
zvrhlé vyrůstají státu, zemi i obci budoucí revolu
cionáři, zbojníci, lupiči a zločinci, kteří ohrožují
jmění a životy pokojných, spořádaných občanů.
Pro tyto nuceny jsou státy milionovými náklady
stavěti kriminály a káznice, v nichž se však do
sud nenapravil ani jediný.

A rozhlížíme-li se po našich vlastech česko
slovanských, s bolestí jest nám doznati, že vypadá
to v téhle věci u nás smutněji snad než kdekoliv
jinde. Vždvť právě ve jmenovaném jubilejním ro
ce 1908 napočetla zemská statistická kancelář krá
lovství Českého jenom v Čechách 10.841 úplných
sirotků, 23.857 polosirotků, 9.560 děti rodiči opu
štěných. 1.538 dětí mravně spustlých a konečně
40.413 dětí ochrany potřebných. A o kolik z nich
bylo postaráno? Data zemského výboru království
Českého v Praze udávají, že téhož roku 1908pod
Porováno bylo ze zemského fondu sirotčího v 77
sirotčincích, vychovatelnách, útulnách a v II ústa
vech odborných pro děti choré celkem 847 chu
dých sirotků a v soukromých rodinách bylo jich
4192, t. j. dohromady 5039 ze 40.413 opuštěných u
božáčků, kteří pomoci a ochrany potřebují, jimž
se jí nedostává, protože se jich nikdo neujal. Zů
stává tudíž jenom v království Českém 35.374dětí
opuštěných a zanedbaných bez výchovy, bez po
moci a bez záchrany!

Data z markrabství Moravského nejsou nám
známa; bojíme se však, že asi nejsou o mnoho pří
znivější a že i tam nalezlo by se dětí podobných
nejméně na 20.000. A těchto přes padesát tisíc ma
lých vyděděnců českoslovanských vyrůstá jako
planý, opuštěný strom na vypráhlém suchopáru:
nikdo stvrdlé prsti kolem kořenův jeho neokopá,
nikdo ho neoroubuje, nikdo s haluzí jeho ošklivých
a žravých housenek a hojnost škodlivého hmyzu
nesesbírá; naopak, kde kdo větve mu olamuje a
ostrými kameny metá do jeho koruny! Toť jen
malé podobenství, malý obrázek dítka opuštěného
a zanedbaného.

Všimněrmesi aspoň trochu těchto »maličkých«,
jimž dostalo se do vínku snad jen kletby vlastních
rodičů. Kriminální statistika předvádí nám obrazy
přímo zdrcující. Roku 1903 bylo 5099 mladistvých
trestanců, mladších než 18 roků, a v polepšovnách
bylo 895 chovanců, z nichž většina neodrostla je
ště dětským kalhotkám, a přec i z nich již 40.5 pro
vent bylo soudně trestáno. Roku 1905 stoupl počet
mladistvých odsouzených zločinců ve věku 10—20

V Hradci Králové, dne 1. září 1911.

měrech dobrých. Ž toho jest patrno, že opuštěnost
a chudoba jsou příčinou spustlosti a zločinnosti
mládeže naší.

A co se stane z těchto nešťastných tvorů? Co
jiného, než jen metla rodné obce a kletba celé
vlasti! Jen malý doklad: Professor Tellman v Bon
nu v Německu pátral po potomcích jakés spustlé
ženy Addy Jurkcové. Veškerého potomstva její
ho do dnešníko dne jest 834 členů; professor Tell
mann mohl zjistiti existenci pouze 709 z nich. Z
těch bylo 106 narozeno mimo manželství, 142 bylo
žebráků. 64 chovanci různých asylův a blázinců,
184 ženy staly se prostitutkami, 76 osob této ne
šťastné rodiny pro různé zločiny dostalo se do
žaláře a 7 z nich stalo se vrahy. Za sedmdesát let
měl stát s potomstvem jediné spustlé této ženy
výloh přes pět milionů marek, t. j. přes šest milio
nu korun naší měny! A přece ohromná suma tato
nemusela býti vyhozena, nemusela býti obětována
na nesčetné zločiny, kdyby matce tohoto nešťast
nélo potomstva v útlém věku jejím bylo dostalo
se řádného vychování, kdyby v opuštěnosti její
byla se jí ujala ruka pečlivá a obětavá a odvedla
ji s cesty nepravosti na cestu ctnosti!

A kdo uchrání naši vlast českoslovanskou této
hrozné metly? Kdo ujme se oněch padesáti tisíc 0
puštěných a zanedbaných dětí našich, z nichž snad
většina vyrůstá jem pro kriminály, polepšovny a
káznice?

Ubožáků takových ujímá se nejmladší spolek
na záchranu mládeže českoslovanské »Serafinské

-dílo láskv< se sídlem v Českých Budějovicích a
dává je vychovávati jednak v dobrých rodinách
křesťanských a jednak v ústavech, zejména ve
vlastním útulku v Červených Dvorcích na Šumavě
v Čechách, a pak — hlavně děti moravské — v
novém sirotčinci v Biskupicích u Hrotovic na Mo
ravě. A jaké děti jsou tam?

Jen tři malé ukázky: Sotva založen byl spolek
náš, byli jsme žádání, abychom ujali se malých 0
siřelých kuřátek v dětské podobě: čtyřleté Fran
tišky, šestileté Johanky a osmiletého Josefa, jimž
maminka zemřela a otec dělník ve Knappově cihel
ně u Českých Budějovic skoro celou mzdu svoji
propijí v kořalce a když na večer malé dívenky
pláčí hladem, tu pádná ieho pravice nejednou citel
ně sveze se po vyhublých jejich tvářičkách; malý
Josef pak musí chodit žebrat a krást uhlí do blíz
kých nádražních skladišť — a běda mu, nepřinese
li, čeho přeje si alkoholem rozpálený otec!

V únoru r. 1900 prosila nás industrialní učitel
ka slč. Popplová ze Sušice v Čechách, abychom
ujali se malé šestileté trpitelky, kterou umořiti
chtěla vlastní matka její, aby zmocnila se pak ma
lého peněžitého podílu, který zanechal děvčátku
zemřelý otec jeho. »V posledním čase« — tak píše
slč. Popplová —-»dostoupila krutost nelidské mat
ky vrcholu: stloukla dítě tak, že bolno se na ně
podívati. Dítě odneseno do nemocnice, kde lékař
zjistil těžká ublížení na těle. Děvčátko mělo zlo
menou ruku, omrzlé nohy, hlavu a celé tílko jednu
ránu a modřinu.« Celých pět měsíců léčeno bylo
v sušické nemocnici a také ještě v útulku červeno
dvoreckém dlouho chodilo s obvázanou hlavou,
nežli úplně zahojily se mu hluboké rány, zasazené
vlastní matkou.

Brzy na to přišla žádost obecního úřadu ve
Zbynicích, abychom ujali se dvou malých tam
ních občánků, 6letého Františka a 5letého Jozíf
ka, a jako doporučení přiložen byl k žádosti hna
necký list obou hošíků s úředním razítkem >Schubs
Commissariat Budweis“ a s dalšími razítky měst
Horažďovic a Sušice. V žádosti se připomíná, že
otec dítek, vdovec — je mravně zpustlý, práce se
štítící, žebrá i krade, k témuž i malé synky svádí
a několikráte již i s nimi přiveden byl postrkem do
domovské obce. Hoši byli ve stavu tak zuboženém
a měli na těle tolik zvířátek, že plných šest neděl
musili pobýti v sušické nemocnici, než byli nále
žitě očištění. Přičinili jsme se, aby nehodný otec
zbaven byl práv otcovských a hošíkům soudně u
stanoven byl zvláštní poručník. Nyní jsou s 36 ji>
nými dětmi v našem útulku v Červených Dvor
cích, kdež se jim daří dobře. ——————————

Inserty se počitaji levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne. Ročník XVII.

Takových ubožátek máme již 56. Leč co je
proti oněm: 50 tisícům česko-slovanských zaned
baných a opuštěných dětí, z nichž snad jsou mno
hé ještě huře na tom, nežli děti právě jmenované!

Abychom zachrániti mohli co nejvíce, vydává
me malý časopis pro dospělé »Serafinský přítel
dítek. © dětskou přílohou >Dítko Mariánské« za
roční předplatné 2 K 40 hal., jež věnuje se na vý
chovu dětí. Prvé číslo nového ročníku právě vy
šlo. rašte se o ně přihlásiti.

Každa osada, obec, spolek a vubec kommu
nita, jez odebírá aspoň 50 výtisků našeho časo
pisu, má právo ja úplné bezplatné přijetí a zao
patření nejméně jednoho dítka. Děti venkovské,
vychováváme prakticky pro polní hospodářství —
(jeť útulek náš zřízen v bývalé selské živnosti) —
hochy městské, kdvž byli vychodili školu, dává
me na řemeslo, děvčata na službu; ale všichni naši
svěřenci zůstávají pod naším dozorem až do plno
letí anebo provdání. aby záchrana jejich byla tr
valá a peníze na ně vynaložené nepřišly nazmar.
Kéž jen vzbudí nám ich hojně dobrodincuv a srdcí
soucitných, abychom z oněch tisícu opuštěných a
zanedbaných dětí českoslovanských | zachrániti
mohli počet co možná největší!

Kdo jen trochu mužeš, dopiš si koresp. líst
kem pro náš časopis a napiš nám zároveň adresy
svých známých anebo ještě lépe: sám je získej za
odběratele »Seraf. přítele dítek-. jenž pěknými a
poutavými povídkami poskytne ti milou zábavu a
svými články ušlechtilé poučení,

Adressa zní prostě: Serafinské dílo lásky v
Českých Budějovicích, Hradební ul. 22.

Další stíny ruské revoluce.
Teď mají naši soc. demokraté vhodnou příle

žitost k přemýšlení, na koho to vlastně platili, když
sbírali příspěvky na ruske revolucionáře, Kšeft za
kšeftera nyní leze jako bodavá šídla z revolucio
nářské příze, kterou dovedly židovské noviny tak
oslnivou barvou natříti..Už to, že v Oděse za re
voluce zřízena >demokratická« Černomořská re
publika, které byli postavení v čelo židovští ka
pitalisté, mohlo otevříti dokonale oči každému, od
kud vlastně vítr vane. Skandály, jimiž opředena
osoba Gaponova, byly hromovou ranou. A jak ve
liký počet revolucionářů usvědčen z té nejšosáč
tější ziskuchtivosti! Ti lidé, kteří štvali neuvědo
mělé davy proti vojenským bodákům, z valné čá
sti dali si platiti od vlády tučné obnosy za denun
cování svedených revolucionářu. Mezi pohlaváry
revolucionářů bylo množství agentů-provokatérů
a vládních vyzvědačů. Odporný kšeft, který pá
chali vůdcové, rozladil všecky ty, kteří při své nai
vnosti se domnívali, že krvaví sobci vlastně razí
cestu lepší budoucnosti. Jakoby chamtiví Jidášo
vé chtěli vůbec podporovati nějakou ideu dobrou!

Na hrabivost revolucionářských volavek ru
ská veřejitust tolik si zvykla. že samy zbytky re
volucionářu podezřívají nové vůdce z nepoctivé
ho nabývání majetku.

2Nár. Listy< dne 29 srpna sdělují, že jest po
dezříván Chrustalev-Nosarov (dlící pro bezpeč
nost v Paříži) ze zpronevěry 208 franků. Nosarov
uveřejnil svou obranu v ruském »Novém Vreme
nix, kde žaluje na revolucionářské kollegy. Prý
Bělyj dostával jako vydavatel revolučního lístku,
vycházejícího v Paříži, od revolučních organisací
podporu asi 6000 fr. Tak si chtěla redakce zajistití
spolehlivost vydavatele, který za nominální vyda
vatelstvo ještě si dával platiti měsíčně 200 fr. Ale
Bělyj byl chytrák: těžil z důvěry redakce pro vla
stní kapsu způsobem pokovtným, jak se jen dalo.
Vyšlo na jevo, že Bělyj je tajným bursovním ko
misionářem, který na papírech s firmou časopisu
posílal různým odběratelům vyzvání, aby hráli je
ho prostřednictvím na burse; přitom Bělyj odpíral
súčtovat s redakcí a přivedl bývalého redaktora
Karského do takové situace, že ten skončil sebe
vraždou. Bělyj vedl zvláštní dozor nad svými spo
lupracovníky, dokonce otviral jich psaní. Tehdy
redaktoři rozhodli se rozejít se s chytrým Armé
nem a založit proti němu nový list. Bělyj pomáhal
si v nové situaci klevetami a rozšiřoval ve sta



rém časopise (Pařížský Věstníke zprávy o domně
lé zpronevěře peněz bývalými redaktory. Reda
ktoři na svou obranu odvolali se k francouzskému
soudu. Tam se provalí kšeftovní machry jistě způ
sobem odstrašujícím.

A »Nár. Listv. pokračují: »Tragický zápas
proměnil se na konec v žalostnou frašku, vlastně
detektivní drama. — Mravní úspěch ruských re
volucionářůklesl strašně jizko..... Ruský tisk
se sice už značně uvolnil, takže se o revolučním
hnutí píšz dost otevřeně, . ale zároveň celá
ta historie tak se zapletla.že těžko bude rozsuzovat,
kdo je vinen a kdo nevinen. Temné osoby pro
nikly celé bnutí, které svou politickou neprozira
vost dokumentovalo jestě v r. 1905, když na vy
hlášení konstituce odpověděli revolucí moskev
skou. V době, kdy bylo třeba napiat všechny sí
ly. aby bylo udrženo a v život uvedeno to, co ma
nifest 17. října sliboval. v Moskvě rozhořela se
revoluce, revoluce Špatně organisovaná, naprosto
nepočitající s možnostmi nynějšího vojska, a tato
revoluce dala příležitost zaleknuté reakci, aby se
vzpamatovala a zkusila svou Sílu... .. Je třeba
mluvit s účastníky tohoto hnuti, slyšet jejich řeči
o slepé důvěře v nejnemožnější báchorky, v jich
nesciioJost podívat se zdravým rozumem na vla
stní síly, abychom pochopili, jak nerozvážně šli
do boje tito nadšenci, hodní lepší účasti. Celý prů
běh připomíná účast Bakuninovu pří pražském po
vstání r. 1848.který se stejnou Ichkomyslností dá
val se unášet lichými nadějemi o síle povstalců a
zahraniční pomoci. Psvchologie ruského revolu
cionáře za těch (A)let se skoro nezměnila. Jen že
se tu více přihlásily k činnosti prodejné živly, že
zde kalili vodu i četní židovští účastníci, kteří
svým. úzkoprsým —nacionálně-židovským | egoi
smem pokazili nmoho i tam, kde ještě nejlepší na
děje nezkazila provokatérská činnost jejich Sou
druhů..... I na ruskou revohici platí slova na
šeho Havlíčka. že pokrok děje se nejlépe na cestě
rozumové a bez násili.«

Denis pravi, že jenom Spravedlivé revoluce
bývají vítěznými. Jak mohla však zvítěziti revo
luce, která fanatisovala lid naprosto neuvědomě
lý. olupovala dělníky o existenci, aby si plnili chy
třejší pokrokáři kapsy? Národním hnutím revolu
ce nebyla. Bacil rozkladný podařilo se vočkovati
výhradně ve velikých městech průmyslových,
kde žily spoustv cizinců. Největší část skutečného
ruského národa nechtěla o revoluci slyšeti, a přece
suroví pumaři vtírali se všemu lidu ruskému za
vládce a to pod pláštíkem — demokracie. Kdyby
se byli mužíci poddalí samozvaným poručníkům,
byli by způsobili přerod stávajícího absolutismu
v hotovou bezohlednou tyranii, která by byla su
rově potlačovala každé svobodnější hnutí lidí po
kojných, konservativních. © Nastaly by tam horší
dob; pro konservativnější obyvatelstvo, než jaké
vidíme v Portugalsku.

Proč se jenom nechce židum podněcovati re
voluci v Turecku, kde jsou přece útisky stokrát
horší než v Rusku? Kde z toho nekouká veliký
kšeft pro samé semity. tam tito přihlížejí k nejhor
šínu karabáčnictví zcela Ihostejně. A pak! Proč
jenom židovští kapitalisté obětovali tak obrovské
sumy na zakoupení zbraní pro ruské revolucio
náře? Sna' proto. abv pomocí revolučních soci
álních demokratů oslabili kapitalismus, aby pomo
hli lidu k větším příjmům? Takové domněnce musí
se každý zastnát. Neučí Portugalsko a Francie kři
klavými doklacy. komu vlastně prospělo nejvíce
třídní a proticírkevní štvaní?

A unás v Čechách při volbách scény pří
mo humoristické. Bohatí židé běhali jako s kese
rem. agitovali, dopisovali, platili — aby byl zvo
len soc. demokrat proti sedláku nebo proti ote
vřenému kandidátovi Živnostnictva a obchodnic
tva. To snad proto, aby žid. majetek utrpěl ně
jakou újmu? Tomu bv nejvýš dovedl uvěřiti ještě
některý soc. demokrat, celý zmámený od četných
demagozů. Nikdy tomu však neuvěří člověk roz
umný.

Ačkoli i nejnovější doba markantně dokazuje,
k jaké'u zhoubám a zmatkům vede revoluce, pla
ceným demagogům přece jenom stále se daří. Ale
že by zavedli náš lid tak daleko, jako se stalo v
Rusku, ať na to nepočítají! Lidé, kteří měli v ú
stech stále pokrok, hnali do boje za »pokrok« ob
čany, kteří dle jejich vlastního soudu byli velice
neuvědoměli! Byla to ironie přímo krvavá. U nás
však tak daleko sí ještě netroufají. A proč? Pro
tože se právě obávají. jaký rázný protest by skli
dili právě od širokých vrstev uvědomělých.

Také assimilace. Krátká, ale výmluvná zpráva
novinářská: »Židé v polských zemích od té doby,
co v nich sionism budí vlastní vědomí národní,
odpadávají od národnosti polské, k níž se dotud
přiznávali.

Lvovský >OGoniece«zaznamenává passus, na
psaný dvěma židy z království, Baumholzem z
Varšavy a Kornfeldem z Lodi, v článku, uveřej
něném v »Marienbader Zeilungu:: © >Klamem je

tvrditi, že jest jakási Polska s jednotným národem
polským. Polsko není dnes už zemí výlučně pol
skou, nýbrž polsko-židivskou a takovým zůstati
musí navždy, ať Paláci chtějí nebo nechtějí.«

Patrno, jak židé odhazují masku všude tam,
kde je to národohospodářsky nepoškozuje. Na př.
ve Varšavě již dříve promluvili si k Polákům z
plných plic. A není divu. Přikazuje-li se každému
láska k vlastní národnosti, má snad žid tu privi
lej, že odnárodnění jeho se pokládá za ctnost? Pa
lacký pravil. že kdvby pocházel i z cikánského
rodu, ještě by se za svou národnost nestyděl. A
tolik židů má svou rázovitost národní odhazovati
jako přitěžující balast? Jak se říká Čechům vídeň
ským, kteří se assimilují živlu vládnoucímu? A
to i těm, kteří tak číní z velikých existenčních ne
snází? Ale n židů by mělo renegátství platiti za
nejkrásnější vlastnost. A typ Židovský přece na
příklad typu polskému jest daleko vzdálenější než
typ ruský nebo německý.

Proto nemá nikdo židy k assimilaci nutit ani
příliš lákati protože přes všechny pracně sháněné
»dukazyr, že židé zvláštním národem nejsou, prav
da se zatušovati nedá. Jestliže se má i k židům
zachovati snášelivost, jest to příkaz nutné huma
nity. Ale kdo dokazuje vlastenectví tím, že vyko
pává z národa statisíce katolických Slováku, Ha
náku, Valachů a při tom kleká před židy »assimi
lovanými« i neassimilovanými, obrátil pojem lásky
k národnosti na ruby. Takový má otevřeně říci,
komu vlastně chce sloužiti a že zájmy národnostní
jsou u něho pojmem zcela podřízeným. Lvov, Lodž,
Varšava promluvily zcela správně. I kdyby se zdá
ly někde celé čety židovstva důkladně assimilo
vané, jakmile běží o souvěrce jiné národnosti, hned
ukáže se Israel jednolitým tělesem národním proti
všem národnostem jiným. Výjimky jsou velice říd
ké.

sAle to solidarita sc projevuje z důvodů ná
boženských, nikoli národnostních«, hájí se moder
ní žid. Tak! Odpověď na to jest jednoduchá: »Proč
najednou i moderní pokrokový žid tolik se zastá
vá víry svého lidu. když s ostřím namířeným
hlavně proti církvi naší volá do boje proti dosa
vadnímu církevnictví? Protestuje proti zpáteční
ctví aspoň potud, pokud protestem může zasáh
nouti katolicismus. A v církevnictví židovském
není zpáteční tví žádné? Již povrchní přehlídka
Starého a Nového Zákona a Talmudu přesvědčí
každého nestranného kritika, které z obou nábožen
ství jest pokrokovější, které jest pro celé lidstvo
přijatelnější a — které svým užším, nacionálním
obzorem může vvhověti poněkud pouze národu
jedinému. Jak může důsledný žid býti členem vše
světové ligy »Volné Mvšlenkyc, jak může ortho
doxní vyznavač Talmudu llásat, že na př. Italům
a Španělům chce přinést větší oběti než jejich po
krevní pohlaváři. to ať rozluští Ben Akiba; jiný
toho nedokáže. (Talmud činí tak přesná rozhrani
čení mezi židovstveéma národy -4 a -kýn ©
by bylo přední povinností židů volajících po assimi
laci. aby podrobili talmudistické zásady nejbedli
vější kritice; příslušné názory nejsou totiž jen pro
pouhé vytištění na papír. ale pro Život — a dávají
direktivn k úplné emancipaci.

Jestliže tedy židům, kteří slibují assimilaci,
jest naše víra trnem v oku, ačkoli tato chce spo
jiti všechny národy, měli by napřed přemýšleti
hluboce a logicky, zda právě talmudistické nábo
ženství není velikou překážkou| všesvětového
sbratření; staví-li se do nejpřísnější soudcovské
pásy nad >nesnášelivým katolictvem«, měli by na
před přinésti světlé vysvědčení, že ve vlastním
táboře nacionálně-náboženskou isolaci ina prach
drtí. Pax by se teprve mohli stavěti v čelo někte
rého všesvětového sbratření, pak by k tomu měli
právo.

Ale jaká jest skutečnost? Vystoupí demagog,
který se odváží docela tvrditi, že Kristus neexi
stoval, že křesťanské názory vyznávají jenom duše
zmrzačené. A žid nadšeně tleská. — Kdyby však
řečník katolický odvážil se pouze citovati doslov
ně něco z Talnudu, týž žid vyskočí, jakoby ho
uštknul a protestuie proti vláčení náboženství do
veřejnosti a do politiky.« A pak žádejte upřímnou
assimilaci od lidí, kteří jiným knihy stále listují,
všecky stránky jejich ukazují veřejnosti, drží prst
na listech, na které střikli kaňky, ale svou knihu
svázanou do uzlíčku zavřou na deset zámků do
synagogy! Ovšem do židovských hlav jsou vští
peny talmudistické názory 1 při té veliké opatr
nosti zrovna tak. jako si vštěpuje do mysli zásady
svého náboženství křesťan. Ale jen aby Širší veřej
nost mnoho o židovských principech nevěděla!

Taková pštrosi politika jest přirozeně pode
zřelá a vzbuzuje někdy zbytečné domněnky hor
ší, než zaslouží. Vždyť v samém Talmudu jsou i
některá velmi bystrá poučení;ale celkový ráz jest
assimilaci naprosto nepříznivý. Dle toho také se
přede praktická nit assimilace.

A přece pokrokáři této vědomě isolované spo
lečnosti sc klaní, jakoby nesla národním právům
našim v dlaní stokrát větší podporu než katolický
Hanák. Vidí germanisaci židů sionistických, ale ra
ději nechají na ně hubovati některé židovské jed
notlívce, než by se ozvali sami. A který žid se
představuje našemu národu jako assimilovaný, nad

tim jásají jako nad nejctihodnějším hrdinou. Leč 0
bětavé Riegry, Hlinkv, Plaché zrádcují bouřlivě,
jakmile tito pronesou něco na obranu svého nábo
ženského přesvědčení.

A co ta assimilace míže v praksi znamenati,
jestliže emancipovaný“v Žid platí na synagogu
se vší horlivostí, ať si každý domyslí. Představuje
se nám hotový div světa: celé davy židů veřejně
tvrdí, že nepatří k zvláštnímu národu a — že
střásly náboženské předsudky; ale přece židy zů
stávají, o své pokrevence se v přední řadě starají.
Pod jakýn: tedy titulem tak činí, nepřekáží-li jim
ani »náboženské předsudky: ani zvláštní národ
nost milovati více Čecha nežli talmudistického ži
da německého? Polští židé pověděli kus pravdy,
ale pokrokáři z toho nikde důsledku nevyvodí.
Sluha totiž nebude komandovatí pána..

Politický přehled.
Kníže Thuu v práci. Místodržitel království

českého kníže František Thunu 26. srpna dlel ve
Vídni, kde konferoval s ministerským předsedou
bar. Gautschem, aby jej inforinoval o poměrech v
Čechách dříve, než sděli celý plán svůj panovní
kovi. Kníže Tin přijel 30. srpna do Išlu, kdež byl
31. srpna přijat císařem a králein v audienci. Audi
ence tato jest ouverturon k novému vyjednávání
o dohodu obou národů v království Českém. Od
zdaru či nezdaru této dohody závisí tentokráte vel
ii mnoho. Kníže Thun prý doufá ve zdar svého
jednání.

Němci stále při chuti. Ve »Freie Presse< pro
hlašuje něpodepsaný »vůdčí politik« německý, že
Němci chtějí mír —-ale za podmínek již známých.
t. j. dostane-li se sim naprosté národní autonomie
v ohledu správním a kulturním. Dále žádají, aby
vyrovnací komise byla permanentní, ale zároveň,
aby ji byl určen i čas, kdy má býti se svou prací
hotova. | Zároveň si přejí, aby stanoveno bylo
junktim mezi předlohami vyrovnacími a finanční
mi. Těchto prý ani tentokráte nepropustí z ob
strukce.

Agrárníci o vyrovnání. O zagrárním dni< v
Praze na výstavišti 28. srpna pravil posl. Hybš.
že se agrárníci sice zůčastní vyrovnacích porad,
sale s plnou volnostie. Nic prý se nezměnilo, sy
stém zůstal, jen místo bezohledného Bienertha při
šel ohebný Giautsch. Posl. Sedlák prohlásil, že »ne
musíme s vyrovnáním spěchat«. Jest viděti, že
»největší« česká strana s velkou volnosti a bez
starostností připravuje se na vyrovnací konference.

Otázka dovozu argentinského masa. Vyjedná
vání rakouské vlády s uherskou v otázce dovozu
argentinského masa jest deiinitivně skončeno. Vy
jednávání se rozbiio o značné požadavky uherské
vlády. které rakouská vláda prohlásila za napro
sto nepřijatelné. Není naděje, že by vyjednávání
opět brzy bylo zahájeno. poněvadž uherská vláda
žádá bezpodmínečné přijetí svého požadavku stran
přípojky na t. zv. annabergskou dráhu. Tento po
žadavek jest ovšem rakouskou vládou zvlášť od
byt, poněvadž by znamenal těžkou ránu pro ra
kouskou tarifní politiku. — 25. srpna dostavil se
k bar. Gautschovi vídeňský starosta dr. Neumayer
se svými náměstky a četnými městskými rady a
odevzdal petici města Vídně. Vláda deputaci slíbí
la, že učiní jisté kroky na zmírnění nouze o maso,
třebas ne hned.

Trlalism v Rakousku? Ruský polovládní list
>Nov. Vrem.« rozepisuje se opět o trialismu v Ra
kousku a prohlašuje, že otázka ta jest podporová
na následníkem trůnu, by tak byli získáni balkán
ští Slované pro velké Rakousko. Spor Uherska s
Rakouskern skončí prý tím, že z Bosny, Chorvat
ska a Dalmacie utvořen bude nový státoprávní
celek.

Jiný vítr v Uhrách? Uherský ministr vyučo
vání hr. Zichy nařídil, aby slovenčina stala se po
vinným vyučovacíní předmětem na učitelských ú
stavech v krajích slovenských. Praví se, že také
na středních školách vejde toto nařízení v plat
nost. -—

Obstrukce v Uhrách proti branné předloze již
dva měsíce trvá, ale výsledků nijakých neviděti.
Obstrukce nesetkává se se souhlasem v národě, a
projevy proti ní množí se den za dnem. Také Ru
muni na schůzí v Sibini prohlásili se proti obstruk
ci. Ostatně ani mezi obstrukčními stranami není
shody, neboť došlo právě mezi Košutem a Just
hem k roztržce pro stanovisko Košutovo k rovné
mu právu hlasovacími. Jisto jest, že obstrukce cí
le svého nedosáhne; ztratila oporu těch mass, jimž
rovné volební právo nebylo heslem, nýbrž sku
tečným požadavkem.

Nový president v Portugalsku. Presidenty re
publiky portugalské mermomocí chtěli býti mini
stři Braga a Machado a velmistr zednářů Lima.
Tito kandidáti předstihovali jeden druhého v agi
taci, takže na konec ujalo se mezi nimi heslo: když
já ne, tak ani vy druzí ne! Proto zvolen presiden
tem jako kompromisní kandidát 75letý Arriaga 121
hlasy proti 86 Machadovým. Nový president ne
byl nikdy příliš politicky činným, byl však vždy
stoupencem republikánských snah. Býval advo
kátem a professorem na universitě a také učitelem



anziičiny zavražděného krále. Presidentem jest
zvolen wa 4 léta, platu bude míti 90.000 K a 30.000
K na representaci.

Napětí mezí Francif a Německem se zmírňuje.
Hlavní nesnáze jsou prý překonány. Nové návrhy
francouzské vlády neoznačuje Německo za nepři
jatelny. Ale podle všeho potrvá vyjednávání ještě
dlouho,

Vzpoura v norském vojsku. V garnisoně sten
kjerské vypukia vzpoura ve vojsku. Jeden voják
byl odsouzen k dvoudennímu vězení, poněvadž
na pochodu ztratil či snad odhodil některé části
výzbroje. Když odsouzení to vešlo ve známost, tu
S00 vojáku — v garnisoně je 1800mužů — ve sra
žených řadách a s nasazeným bajonetem vyšlo na
cvičiště, Nesli prapor s nápisem: »Ve jménu spra
vedlnosii žádáme «© propuštění | odsouzeného.<
Vzbouřenci přepadli vězeňskou stráž a sbili ji. Vni
kli do vězení, vypustili ousouzeného a zavedli ho
zpět do kasárry. Ztýrali i podplukovníka, který je
varoval před následky jejich jednání.

Již VYŠEL

kapesní kaleudář na rok 1912

Křesťanský
organisátor

Kalendář obsahuje velice poučné články
politické, vzdělávací, praktické pomůcky, zá
kony, a vše od našich pracovníků, jako:
vsdp. Dra Šulce, vsdp. Dr. Fr. Reyla, pp.:
Fr. Šupky, J. Hradeckého. Předčí svým pe
strým obsahem veškeré kalendáře dřívější.

Podobizny jsou tu: J. Eminence kardiná
la Skrbenského a vsdp. Dra Horského.

Vázan jest elegantně v celoplátně.
Cena 70 bal. při hromadných objednávkách.
Jednotlivý 80 hal., poštou 9%hal. Na jedno
tlivý může se zaslati obnos| ve známkách.

Žádáme. by objednávky činěny byly co
nejdříve a každý zavčas si kalendář zaopa
těli.

Objednávky přijímá JOSEF POLÁK v Hrad
ci Králové, Adalbertinum „redakce tohoto II
stu neb Biskupská knihtiskárna v Hradci

Králové.

Křesťan. sociální
O zpěvník
má miti kaldý Lř.sťan. to jál.
Omahuje velkeré kfesť. s0o.ál.
písně české, Orelská a zárodní.

© Cena výrobní bez wo.t;vneho ©
34 b, a vkusně vázaný 54 hal.

objednati Ize za hotové u
J. Poláka v Hrad:i Král. Adalbertinum.

-Zprávy
organisač. a spolkové.

Nový Hradec Králové. Katolická jednota pořádala
v neděli dne 27. srpna v zahradě hostince pana Vosáhly
koncert. který se vydařil nad očekávání dobře. Návště
va byla velmi četná, přes 150 účastníků přišlo, též z
Hradce Král., z Opatovic, ze Střebše, Zámečku. Zábava
byla srdečně veselá, již hlavně oživovala dobře se
Stavena, panem ředitelem kůru řízená kapela. Hudební
ci hráli pěkní a dlouho. Pro zábavu byly losy, koulení
v kuželky o ceny atd. Katolická jednota děkuje všem
účastníkům za účastenství na koncertu, a též všem, kte
ří ku zdaru této zábávy jakýmkoliv způsobem přispěli,
zvláště členům výboru pp. Dvorskému, Franckovi, He
melíkovi, Hrušovi a Studenému, budiž na tomto místě
opětně nejsrdečnější dík vysloven. Další činností »Zdař
Bůh!«

Pp, sklenařům a zahradníkům
nabízímesklo tabulové do pařenlšťat, jakož | sta
wební za ceny nejlevnější.— Wýborný fermež. tmel
Sklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
diamanty kus G I dodáme na každon stanici želez

ničnífranko.— Sklady tabulovéh o ekda.

K. V. Skuherský, urhrre+
Hradec Králové, výhradně v továrně.

Zprávy
místní a z kraje.

Zápis žactva na obecných a měšťanských školách
v Hradci Králové koná se due 12.,13. a 14. září 1911 od
9.—12. hod. dopol. a od 2.—4. hod. odpoledne. Na ško
lách měšťanských ustanoveny jsou prvé dva dni zápisu
(v úterý a ve středu) pro žactvo domácí, třetí den (ve
čtvrtek) pro žactvo cizí. K zápisu přicházejí žáci | žá

—

kyně se svými rodiči, nebo jejich zástupci a prokáží se
poslednín: vysvědčením školním a vysvědčením očko
vacím, po případě i vysvědčením lékařským, mají-li
býti osvobozeni cd zpěvu. kreslení, tělocviku, ženských
prací ručních, aneb od prací ve školní zahradě. Při zá
pise udati jest jméno z příjmení, rodná data, náboženské
vyznání, příslusnost domovskou, předchozí vzdělání a
nynější bydiistě dítěte, jméno, stav a bydliště (číslo
doinu) otce, neb zodpovědného pěstouna; zemřel-li 0
tec, jméno, stav a bydliště matky i poručníka a poru
čenského úřadu (okresního soudu); u dětí, které jsou u
bytovány mímo dům otcovský, též jméno, stav a by
dliště stravovatelovo. Ditky. kterým není ještě plných
6 roků, přijímají se pouze s povolením místní školní
rady. pokud jest v učebnách dostatek mista. — Přijí
mací a jiné zkousky, řádení skolním předepsané, konají
se v pátek Jne 15. září od 9 hodin dopoledne. Nový
škalní rok počne službami Božími v sobotu dne 16. září
o 8. hodině ranní.

Představenstvo Nemocenské pokladny soukromých
úředníků politického ckresu Královéhradeckého, zapsa
né pokladny pomocné se sídlem v Hradci Králové, zvo
lilo: 1. 7a předsedu pana Jarcslava Červeného, továr
níka, presidenta Zálozního úvěrního ústavu atd, v
Hradci králové, 2. za místopředsedu pana Václava Mu
dru. disponenta firmy F. V. Fiala. Hradec Králové II,
A. za pokladníka pana Václava Morávka, ředitele pivo
varu v Hradci Králové, 4. za zapisovatele pana Karla
Rudolfa, účetního firmy A. Havlík a syn, Kukleny. Za
správce poklidný zvolen Dat Arnulf Kochloffel, inspek
tor Zemské úřadovny I. Vscobecného pensijního ústavu
pro zřízence v Iradci Králevé, jenž prohlásil, že vše
chny práce pro pokladnu konati bude úplně zdarma. Za
úřednici pokladny us'anovena slečna Julie Bergmanová,
jež prozatímně úfaduje v Červeného třídě č. 388.
Představenstvo zárov.ů žádá ct. firmy i pojištěnce, by
veskeren styk s pokladnou děl se výhradně poštou:
veškeré platy i výolaty díti se budou prostřednictvím
poštovní spofitelny. — Vzato s potěšením na vědomi,
že přihlášky tak četně docházei, důsledkem čehož jak
existence, tak i prosperita pokladny jest zabezpečena.

Vyhláška o stipendiu. Z dotace pro podporu dorostu
při řemesle kovářském a kolářském udělí okresní vý
bor jedno uprázdněné učňovské stipendium. v 'obnosu
50 K. Stipendium udělí se na dobu učňovskou a bude
se po dobu tuto každoročně uhládati na vkladní knížku
Spořitelny Královéhradecké a vyplatí se i se vzrostlý
mi úroky teprve za dva reky po vyučení, předpoklá
daji, že stipendista, Sláv se tovaryšem, zůstane i po
tyto dva roky u misttů svého řemesla v zastupitel
ském okresu Královéhradeckém. Od této podmínky u
pustí se, orokáže-li tovaryš, Že po vyučení umístění v
okresu nalézti nemohl. Ti, kdož učení kovářskému neb
kolářskému věnovati se 4 o stipendium ucházeti se
chtějí, nechť. podají podepsanému okresnímu výboru
žádost doloženou: a) křestním (rodným. listem, b) do
movským jistem, c) vysvědčením nemajetnosti s udá
ním, kterésau řemeslu Žadatel chce se věnovati. -- O
kresní výbor v Hradci Králové, dne 25. srpna 1911. O
kresní sturosta: Hynek Srdínko v. r.

Konečně vydatnější uéšť po tak dlouhém suchu!
V noci na 51. srpna kolem 53. hodiny spustil se déšť,
který trval kratší chvíli. Pak pršelo dosti vydatně od
5 hodin až přes sedmou. Celá příroda okřála: co zmí
ralo, znovu se vzpružilo, Déšť přišel velmi pozdě a bu
de potřeba, aby se zase brzy opakoval. Ale pro příton
ný okamžik jest jeho ekonomický význam veliký.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové upozorňuje
P. T. pány živnostníky, kteří si dosud nevyzvedli roz
počty k seutěží na práce truhlářské, natěračské a zů
mečnické, aby tak učinili v místnostech ústavu.

Zápis žáků do I. třídy c. k. reálky v Hradci Králové
bude se konati po prázdninách v sobotu dne 16. září t.
r. od 8. do půl 10. hod. dopoledne v ředitelně ústavu;
zkoušky přijímací odbývají se hned po zápise. - Žáci
ze škol měšťanských přinlásí se k zápisu v pátek, dne
15. září od 8— 10. hod. dopol.; hned po přihlášce bude
každý žák zkoušen (ze všech předmětů tříd předchá
zejicích). -- Zápis nových žáků z jiných veřejných škol
středních diti se bude v sobotu dne 16. září od 10.—12.
lod. dopol v ředitelně. — Bližší zprávy oznámeny jsou
na návěstní tabuli v budově ústavu.

Lomnice nad Pop. Myslili jsme, že kostel jest vy
stavěn pro věřící a k vůli pobožnosti; vždyť sami po
krokáři napomínají otcovsky, aby se kostelů nezneuží
valo k účelům světským. Ale titéž poručníci v praksi
dělají jinak. Proč jenom dne 26. a 28. srpna tam byl
masargkovský professor s jednou pokrokovou dámou?
Aby se modlili? [ nikoliv. Vešel tam v plném proudu
humoru, pohrával si s kloboukem, který držel fešácky
vzadu, usmíval se jako při divadle; emancipovaní tito
návštěvníci při hlavních částech mše svaté setrvali v
téže posici, jakoby nejvýš kolem letěl motýl. Proč je
nom tedy tá návštěva? Snad dle příkladu patriarchy
Masaryka šel hledat Boha? To se nijak nezdálo —- a
taky sám Masaryk má mínění, že by jeho stoupenci v
našich chrámech Boha nenalezli. Proč tedy nešel za
hnati nude jinam? Lidé pak venku hlasitě hubovali, jak
ležérně si vede v kostele muž, který se domohl chlebí
čka jedině pomoci »černé nirtvé ruky«. Doufáme, že ti
z katollků, kteří až příliš uctivě posud tomu pánovi nad
měrnou přítulnost věnovali, buď ho napomenou nebo
půjdou raději dále, aby mu nepřekáželi. — Pozorovatelé
lomnického »pokroku a osvěty«.

Zemřel dne 26. srpna po delším utrpení v Kladrubech
vldp. farář Václav Vostřel. Narodil se r. 1871 v Litomy
šli, vysv. r. 1893. Pohřeb konal se ve středu. R. I. p.

Třebechovice. Tox máme u nás šťastně po té Fidlo
vačce — €, vlastně po národní Veselici. Barnumská re
klama mimořádnou cestou vzbouřila širé okolí a popletla
hlavu nejen mladým, aše i starším, že se ochotně ho
dili du „cíkánského mtinduru«. Jářku, byla to ale ci
kánsko-sokolská paráda! Poněvadž časté cikánské —
v našem okolí krádeže, loupeže a vraždy mají velice
silný zvuk, proto se musí vše. co je cikánského, popu
larisovati. Který občan aneb která společnost (i do
soukromého bytu vlezla. Jrzost; přišla s nimi do vnuce
ného styku, každý užasl a byl rád, když se jich zbavil.
V skrovné zprávičce praví aranžéří slavnosti v -Ra
tiboru, že Veselice po stránce mravní i hmotné byla ko
runována zdarem. Pravíme: Atentát na kapsy byl zna
menitý, pravda, ale o stránce mravní lépe pomlčeti. —
Starodávný »Bubenícek . te jest společná školní slav
nost všech dítek, rodičů a přátel, konaná v některý
vhodný všední průzdninovy den, náleží již minulosti.
Nyní z příčin sokolsko-agitacních musí se konati něco
modernějšího -Dětský den: L j. slavnost pro určité
děti z bohatších rodin, které nwusí pří nejmenším míti
sokolský kroj nebo drahý národní ústroj anebo za pe
níze vypůjčenou ospoň. jeho karikaturu za tři koruny.
Jisté procento i chudších rodičů kroj (vem kde vem)
dítkám svým pořídí, i kdyby při tom měly děti jejich
požívatí jistých dobrodiní estatních spoltobčanův, Je
nom ona kategorie nejchudších dítek, ta je odsouzena
smutnýzní očky puzorovati bohatší své spoludruhy a
spoladruži:v, rmoutiti se z teskniti a jenom obstarávati
úloha méněcenných statistě, Takhle pod heslem rovno
sti a demokratisu pěstuje se. moderní radost ze ži
vota“. My ze Starších generací až do pozdního stáří
zachováme si tadestnou vzpomínku na společnou škol
ní slavnost, m Bubeníčka“ i na tehdejší její školské
pořadatele. | Většina. nynějsích <kolních dítek však z
nynějších -Dětských dnů- a různých »Veselic —odnáší
vzpomínku trpkov. A ssoment pedagogický? O tom ško
da řeči.

Do Třebechovic pod Orebem. V pátek 18. srpna
konána u nás osláva císařových narozenin. Pokrokář
ský učitel B. vsedl du poslední lavice, z čista jasna vy
táhl psací vetřebv a za zpívané mše svaté docela le
žérně dal se do psani. Nebylo by lépe, pane učiteli, aby
ste raději zůstal doma a nedával alespoň ostatnímu vě
řícímu lidu podivný příklad? Jestliže vás k tomu psaní
vedlo »přesvědcení“, nie bychom nenamitali, kdybyste
si byl psal cokoli -- doma. Ale, kdo jde na dozor, kdo
má děti v kestele vésti k příslusnému chování, má sám
napřed zachovatí povinnost, Nikdo vám. přesvědčení:
nebere, ale nemusí každý xc Ilásiti k úřadu, který jeho
přesvědčení neodpovíců. Zatím snad toto stačí. Jinak si
zjednáme Pápravů cestu jinou.

Tragická smrť prof. Stejskala, jeho choti a syna. Hroz
katastrof stihla na cestách v Bavorsku váženou

rodinu pana Jano Stejskala. prořessora ma c. k. státní
průmyslové škole v Pardubicci. Při zuřivé bouři ubí
ral se pan Jan Stoskal se svejí chotí a I4letým synem
tésně vedle sebe pod deštníkom od jezera Chiemského
do blízkého hotelu. Za bouřivého burácení větru za
sažení byli vštehní tří větvemi velikého dubu, vyvráce
ného větrnou vmasti, a mr iísté všichni tří zabiti, Te
prve druhy den nalezení tu sko chladné mrtvoly. Zprá
va o hroznéní neštěstí způsoLila v Pardubicích s ne
šťastnýiní belestný soucit 4 hotové zděšení. Bylť pan
professor Stejskal v celé «pardubské veřejnosti znám
pro svoji uslechtilov povaha u horlivou i blahodárnou
činnost ve veřejném: Živině. idyi to jeden z těch vzác
nýcí lidi, kteří se nes:vdí za svoje náboženské pře
svědčení, mmuž,který. vzorným. způsobem plnil všecky
povinností svého náboženství, takže i v tomto směru
byl všem vzácným příklodem. Ve výboru spolku pro
vystavění děkanského kostela v Pardubicích získal si
cenných zásluh. Pan proč. Stejskal byl stár 45 roků.
Zanechává 10 sobě nešťastnou dceru ve stáří IR let.
Mrivoly všech tří nebohých převezeny byly z Bavor
do Libně u Prahy, kdež byly v neděli za bolestného
rozechvění a usedavého pláče všech přítomných po
hřbenyv.Odpočiňtež v pokoji, tšlechtilé a zbožné duše!
Bůlr vám budiž odpketitelem!

Nejlepší lidé v Pardubicicii. »Osvěta lidu. nedávno
pod čárou Jicia jeptišky jako ošetřovatelky nemocných.
To se rozumí, že podle pokrckárského názoru: nestojí
za nie. Za to pokrokářšti lékaři a světské ošetřovatelky,
které si už dají něco líbit, jsou ti nejlepší lidé, hotoví
andělé, pravý ideál už proto. že jsou to pokrokáři. V
minulých dnech přišel také jeden z těch nejlepších lidí
na telegrafní úřad v Pardubicích. ale tam se tak zapo
mněl (mysle, že má před sebou jeptisky), že nadal bez
příčiny slečnám Ut. Zaiměstnaným. Ale slečny si nedaly
neslusné. chování pokrokářského intelligenta líbit, roz
tomiílého nápa zažaálovály a rozsvdek u c. k. okr. soudu
v Pardubicích vyzučl na jeden den do vězení anebo 30
K pokuty. -Osvěta Lidu- © tom nepsala nie. Což | Osv.
Lidu: nezná pokrokáře tolik vynikajícího? No koneč
ně tax daleko přece jenom nezašel ve své nadutosti Ja
ko dr. Lhote. A kdybv zašel, ozval by se sice Hajnův
list přece, aule na jeho obranu. Známe tu pokrokář
skou humanitu až přílis dobře.

Kostelní zloděj. V kratké době již po třetí vloupal
se neznámý zloděj do děk. kostela v Pardubicích a vy
kradl zde pokladničky. V právě minulých dnech byl
zloděj už trochu smělejší, neboť, vzav žebřík za hlav
ním oltářem uložený, dostol se po něm na kazatelnu a
odtud, vypáčiv zámek u dveří vedoucích do sakristie,
přišel ku skříním a zásuvkám, které všecky otevřel,
věci zde uložené rozházel, prohrabal a peníze v obno
su asi 14 K sebral, Zloděj dostal se do kostela oknem k
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děkanství obráceným, jd. bos pu zdi vedoucí k samé
mu oknu, u něhož jednu tabulku obratně vysadil, aniž
by ji rozbil, vedle na zeď položil a otvorem se spustil
do lodi chrámové. Páčidlem vyvrátil nejprve poklad
ničky, v kterých náhodou byla jen nepatrná částka, při
čemž si svítil svíčkou vzatcu s oltáře. Na to přes ka
zatelnu vnikl do sakristie. Nápadná znalost všeho zaří
zení v kostelc, zvláště to, že zloděj věděl i o žebříku za
oltářem, nasvědčuje tomu, že to byl člověk, který v sa
kristii často býval. Obratnost v páčení a otvírání ja
kýchkoli zámků nasvědčuje neobyčejné zlodějské rafi
novanosti aneb tomu, že zloděj rozumí zámečnictví. Dle
všech okolností zůstává zloděj buď v Pardubicích aneb
v nejbližším okoli. odkud občas vychází na inspekci i
vzdálenějších kostelů v okolí. Není tomu dávno, co vlou
pal se do filiálního kostela v Pardubičkách. Podivno jest,
že policejní hlídka. která v noci v okolí chrámovém
obchází, ničeho nápadného nezpozorovala, ač zloděj při
svě:le svíčky jistě hodinu na práci své trval.

Kratonohy. Splašenými koňmi byl v našem dvoře
přejet čeledín dobřenického velkostatku Brynda a v
krátce na to zemřel. Pohřben Ly! 30. srpna a oplakáván
vdovou i četnou rodinot.

Roudnice u Libžan. V pondělí 28. srpna pohřben u
nás vážený rolník výměnkář pan Damián Zeman. Byl
vážen pro svou rozšařnost, zbožnost i dobročinnost.
Dokud mu zdraví sloužilo. několikrát v týdnu spěchal do
chráma vctíti svého Spasitele v N. S. O. Veliké úča
stenství nejen z Roudnice ale i z osad sousedních na je
ho pohřbu c upřímná slova dp farářem libčanským nad
rovem jeho pronesená byla mu poslední pozemskou
poctou. Odpočívej v pokoji.

Kutnohorsko. V neděli 27. srpna odbývala se v Lor
ci slavnost křesť. sociální mládeže. Dopadla znamenitě.
Účastenství bylo ohromné. Úvodní článek »Podvyso
ckých Listů: tučným písmem na slavnost upozornil a tak
nejlepší reklamou slavnosti posioužil. Jen že takovou
reklamu, jak šel jeden hlus po Lorci, dělají pouze nej
stvavější listy německé Čechům v Liberci, Jihlavě,
Znojmě, Vídni atd.. když Češi nějakou slavnost pořá
dati hodlají. Pusté štvaní »Podvysockých Listů« budilo
odpor i u ncivážnějších občanů kutnohorských, kteří je
odsuzovali. Jen tah, páni, kopejte do nás a Štvěte Su
rově dále; jistě se to na vás vymstí! My těch kopanců
začínáme míti dost! To je vaše svobodomyslnost? Co
dopřáváte každé straně jiné, máte dopřáti i straně, kte
rá nestojí právě pod vaším komandem. Germanisace na
všech stranách, poslední zbytky toho, co za OGautsche
a Badeniho jsme dobyli, nám po kusech berou. a místo,
abychom všichni proti společnému nepříteli se postavili,
svůj vztek obracíte proti těm, kteří jsou, ne-li lepšími,
tedy aspoň takovými vlastenci, jako vy. Opravdu,
»Podvysocké Listy« prokázaly nejen velkou službu slav
nosti, ale prokázaly ještě větví službu hnutí křesťansko
sociálnímu. Onv probudily liknavé, otevřely oči těm,
kteří ještě věřili v husitskou svobodomyslnost a nad
chly ty, kdož to »uvítání« četli, ku další intensivní práci.
To bylo mínění všeobecné na lorecké slavnosti, která
se velmí dobře zdařila a i těm se ltbila, kteří ze-stran
jiných na slavnost přišli. Můžeme býti zplna spokojení.

Vzácný věk. Dne 26. září t. r. dovrší 80. rok svého
wěku vldp. František Král, bisk. notář a zasloužilý býv.
farář Bílo-Újezdecký, který tráví svůj odpočinek v Sol
nici. Při svém stáří těší se úplnému zdraví a jako 80ti
letý stařec ochotně a horlivě koná svůj úřad kněžský.
Nejen v Solnici, kde káže i zpovídá, ale i v jiných far
nostech sousedních rád vypomůže. Minulou neděli o
pouti v Linovce měl kázání a zpívanou mši svatou. Dů
stojnému panu bisk. notáři přejeme ze srdce ještě mno
ho « mnoho let života od Pána Boha.

Agrárně-evangelická snášelivost ve Velimi. Již by
byla celá kronika. kdyby se mělo znovu konstatovati,
co všecko tropili evangeličtí klerikálové ve Velími ze
vzteku, že zvolen konečně za starostu katolík. Dějí se
výstřednosti takové, justamenty tak bezohledné, že tím
trpi obecní záležitosti. Starosta není žádným »výbol
ným klerikálem«, ale v době velikého pronásledování
musil svou čest i soudně hájiti. Tady agrárničtí literáti
nezakročí ani slovem, jako by pravidla snášelivosti se
musila připomínati jen katolíkům a — neplatila pro
evangelíky. Pěkně by se stal venkov jednou rodinou na
takových základech! A fanatismus evangelicko-kleri
kální mstí se na katolících, jak jen může, i ve věcech
rázu malicherného. Samy státoprávně-pokrokové »Lab
ské Proudy« dne 26. srpna sdělují: »Honitba velimská
přišla letos znovu do pachtu. Evangelíci, rozezleni po
rážkou při obec. volbách, prohlašovali předem, že zvolí
si honební výbor ze sebe, že si zadají honitbu z volné
ruky a že do spolku nepřijmou žádného katolíka, ale
zvláště ne starostu Urbánka. Jakmile -honební výbor
byl zvolen, podal starosta Urbánek ofertu a nabízel z
honitby, ze které dosud platilo se 300 K, 550 K. Celá
řada katolicných rolníků podala však žádost, aby ho
nitba pronajata byla veřejnou dražbou nejvíce podáva
jícímu. Honednímu výboru nezbylo, než žádosti této vy
hověti a tak konala se dražba dne 15. t. m. Dražbu
prováděl radní p. Ant. Rinn. Vadium složili pánové:
Bašta, Tlapák, Frant. Sixta a starosta Urbánek. Před
dražbou stal se pokus o dohodu v ten smysl, aby ho
nitba propachtovala se za vyvolací cenu 550 K pro spo
lek, v němž by obě strany byly zastoupeny. Starosta
Urbánek prohlásil a byl ochoten písemně se zavázati,
bude-li mu honitba pronajata, přijmouti každého poplat
níka do spolku honebního. Členové že si zvolil pokladní
ka, který by odstřelenou zvěř přijímal, prodával a účty
spolku vedl. Ale vše marné. Pan F. Sixta na tuto nabídku
nepřistoupil, a tak provedena dražba. Když pachtovné
roční vyhnáno do výše 1400 K, přestal starosta Urbá

nek dražiti a tak honitba velimská stala se domenou
evangelíků. Je to náplasť na bolavou ránu. Když Sixto
vé ztratili panství v obci, budou mít revír, a katolíci,
zejména starosta Urbánek, nesmí střílet. — Není to k
zlosti? Po šedesát let starostenství ve Velimi bylo v
rukou evangelíků. Konečně odňata byla berla od Judy.
Starostou stal se Urbánek — katolík. Jeho matka byla
také evangeličkou, ale protože začal měřiti oběma stra
nám v obci stejným loktem, řekli Sixtové: »Neumíš
jezdil, sem opratě, pojedeme zase my.« Ale jezdí zase
Urbánek, protože Sixtové při posledních volbách pro
jeli mýto. Za to pan starosta Urbánek nesmí střílet. O
všem stálo to pů! druhého tisice korunek, ale pomsta
jest sladká.« — Tento obrázek jest věru ostrou foto
grafií, jak sec chovají »ubozí a pronásledovaní evangeli
čtí pohrobci:. Jen seknout všude, kde se jen trochu dá!

Z Podkrkonoší. Nejparnější dny, kde teploměr ve
stínu až 35" C dostupoval, již minuly. Nastala doba
mírnější, ba až tak se ochladilo, že tu místy v srpnu
brambory omrzly. Vzdor tomu však neprší a něco toho
deště, který byl vice větší rosou nežli deštěm, dávno
již se zase vysusilo. Hospodáři naříkají: otavy žádné,
obilí málo, slámy poskrovnu, len ubohý, čím budeme kr
mit, obilí nám nestačí na zasetí a do mlýna. Odkud za
platíine daně, čeládku, řemeslníky atd.? I ten horský
chléb — brambory — jsou jako ořechy. Bude draho,
citi i lid, který je z rukou práce živ — a každý s obavou
hledí zimě vstříc. Co v horách nebývalo, začíná se zmá
hati: polní pych, jenž zvláště na brambory má namíře
no. — Z cvoce také veliká radost není. Jádrového ovo
ce, hrušek a zvláště jablek je velmi málo a peckovité
ovoce a ořechy, čehož je hojně, zase suchem předčas
ně padá a krní. -- A přece, ač bída je na obzoru, je zde
veselo. Zábava stíhá zábavu, taneční vínky, věnečky,
muziky, národní slavnosti, výlety, koncerty, slety, di
vadla atd. jsou na každonedělním a svátečním pořádku.
Poslední groš se vydá na tyto věci a potřebnou k tomu
parádu. Aby si někdo nějaký groš pro »strýce Příhodu«
na zimu uložil, na tc se nemyslí. »Však zase nějak bu
de«, je přepodivná filosofie našeho, zvláště pracujícího,
lidu. Bůh chraň, aby naše továrny, tkalcovství a ob
chody s tkalcovským zbožím měly trochu váznouti a
nemohlo sc vydělávati! Pak by opravdu zde bylo zle,
velmi zle. poněvadž po většině úspor není, jelikož se
žije ode dne ke dui. A jaho se rozmařilost našeho lidu
zmocňuje, tak stejným krokem náboženský život upadá.
Neděle a svátky se nesvěti a toto znesvěcování snad je
ště žádného roku toho stupně nedosáhlo jako letos.
Ačkoliv počasí bylo letos tak jisté a suché a úroda tak
malá, že se takřka na trakařích svézti dala, přece byla
o nedělích a svátcích plná pole pracujícího lidu, tak že
by bezmála nikdo cizi nepoznal, že tu je kraj křesťany
obývaný. Ba i lidé, jinak upřímní katolíci, tímto prou
dem strhnouti se dávali a myslili, že také pracovati mu
sl, jako by příkaz: Potuni, abys den sváteční světil«,
byl vší platnosti pozbyl. A jako na polích, tak ani jinde
na stavbách nebylo řídké viděti pracující lid. Bezvěre
cký žurnál »Havlíček« zde Šíří protikatolické štvanice.
Uvidíme, jak to prospěje hmotnému blahobytu ubohého
lidu! —

Nevděčný svět. Redaktor pokrokářsko-agrárnických
sHlasů z Posázavi« po opuštění kriminálu (kamž se do
stal pro neosvícené nadávky) strádá velice nevděčností
světa tohoto. Již dříve samí pokrokoví učitelé z větší
části stali se mu nevěrnými. nechtěli s ním jíti. A teď
sami rozumnější agrárníci začínají kroutiti hlavou, když
pozorují, jak mohutným přičiněním »Hlasů z Posázaví«
nasazen co okresu za poslance sociální demokrat a jak
agitace zavinila, že ani na Chrudimsku neprošel agrár
ník. A tak v letošních vedrech pramen příjmů povážlivě
vysýchů. Samy liberální »Neodvislé Listy« dne 30. srpna
napsaly: -Neblaze vůsobí letošní parna na redakční díl
nu »Hlasů z Posázaví-. Od drahné doby vysýchá tu
pramen vody živé a zprávičky pro tento »orgán prav
dy: bylo nuino lovit ve všech vodách, k nimž jest vů
bec nějak“ přístup. Vedrem vyschly však všecky vody,
jimiž redaktor Hofrychtr zaplavoval sloupce svého žur
nálu a vyschly i kalužinky, jimž Hlasy jsou pravým a
sylem a na kterých redaktor Hofrychtr svou vlastní
pedagogickou methodu: excefroval kachny, jež potom
v Hlasech předkládal svému čtenářstvu.« — Nevděčný
svět totiž odvažuje se konečně přemýšleti rozumně. Pan
Hoirychtr svého času poslal „Obnově« úřední opravu,
že není volnomyšlenkářem. Kde pak! Ale kdo tedy vla
stně list jeho odebírá? Nejsou to lidé, kteří pro
Volnou. Myšlenku jen hoří? | Nešťastný redaktor
však ani jednou je nepoučil, jaké jest jeho protivolno
myšlenkářské přesvědčení, aby přivedl své čtenáře k
jiném názorům.

Uhelná Příbram u Chotěboře. Píše se nám: Dopis z
Příbramě v »Obnově: uveřejněný jest panem poštmi
strem Hadincem obratně opravován. Tvrdí, že nikdy
knéze v Příbrami nepotkal; úito, na to S€ dobře pama
tuje, ale již zapomněl na tohle: V hostinci pana Aloise
Hykše před několika osobami, které po uslyšení zvon
ku a spatření kněze s Nejsvětějším žehnaly se svatým
křížem, řekl sám pan Hadinec: Velebná Svátost? Co
to jest? To jest taková placička. to by ten Kristus mu
sel býti v každém kostele.« Chce snad pan poštmistr,
aby byly ty osoby jmenovány? Můžeme posloužiti.My
slin však, že lépe pan poštmistr udělá, nebude-li budou
eně opravovati, ale bíti se kajícně "v prsa. Tolik na vě
domí podává ten, který o tom všem dobře jest zpra
ven. — k tomu dodáváme: Opravu úřední jsme uve
řelniti musili, poněvadž jest to nutno i v tom případě,
kdy redakce má důkazy, že slova opravy pravdě ne
odpovídají. A jest zvláštní, jak najednou pan K. Hadinec

docela v opravě se presentoval tak, jako by měl pře
svědčení katolické. Uvažte, pan Hadinec! To by ho
přece volnamyšlenkářská část agrárníků na Chotěboř
sku za živý svět nepřijala za kandidáta! Zatím však
těmto agrárnicáým radikálům nezalíbil se svou prací
hospodářskou pro zemědělstvo, ale svými »zásluhami«
o šíření názorů volnomyšlenkářských. To jest ostatně o
becně známo. Jestliže z fanatického hněvu agrárníci
volili raději soc. demokrata než katolického sedláka,
vypočte si každý na prstech, jaké »konservativní« zá
sady se jim líbily při tom muži. jehož s velikou rekla
mou povolali za vlastního kandidáta. To snad jest znám
kou žulového charakteru, pokrokářské statečnosti, když
pojednou pan Hadinec píše do katolického listu tak chy
tře, jako by byl náboženským konservativcem? Ať o
tom přemýšlejí sami ti agrárníci, kteří přičiněním Ha
dincovým čerpali »pokrokové názory«. — Jsme v »zkle
rikalísovaném Rakousku: -- a to tak zklerikalisovaném,
že právě úředníci namnoze vedou občany proti katoli
ckému hnutí. Co napsáno o panu Hadincovi v »Obnově“
od jednoho dopisovatele, to nám nyní v podstatě potvr
dil všecko dopisovátel jiný. A to jest výmluvné.

Ještě o panu Hadincoví dochází nás tento dopis:
Pan poštmistr v Malčí K. Hadinec staví se ve své 0
pravě, ji. zaslal »Obnově:. jaký je katolík, jak zná zá
kony církevní o Nejsv. Svátostí oltářní a jak plní po
vinnosti k této Nejsv. Svútosti? Škoda, že již není pan
děkan Svoboda v Hefmani; ten by mohl dáti nejlépe vy
svědčení o znalosti církevních přikázání pana Hadince
a jak je pilně tak zachovává vůbec, zvláště co se týče
Nejsv. Svátosti oltářní; mohl by také dosvědčiti, jak
dokonalý znalec je pan poštmistr Hadinec i jiných po
učení našeho náboženství. Mohl by také pověděti, jaký
to pevný charakter je pan Hadinec. který, dokud byl Dr.
Rieger živ (u něhož se přiživoval), byl staročechem:
ale jakmile Dr. Rieger zemřel, hned se stal mladoče
chem. Také ovšem koroval pro kandidáta mladočeské
ho při prvních volbách dle všecbecného rovného hlaso
vacího práva. A kdo to rozšířoval pamflety o panu Jos.
Prokopovi? Moll by nan děkan říci, jak se chytl Hadi
nec volnomydlenkářů 1 kdo volnomyšlenkářské spisy
dal dům od domu roznášeti. Konečně, aby pan Hadinec
dokázal, jakého je charakteru, dal se k agrárníkům, kte
ři, znajíce znamenitou jeho práci, navrhli jej za po
slance do říšské radv. Ó, jak zaslepení musí býti ti.
kteří mu hlasu svého dali při poslední volbě do říšské
rady! Ovšení má výborného adjutanta v osobě učitele
Linharta z Malče; ten za něj raluví a pro něj agituje. —
Pozn. red. Tedy pana Hadince velmi dobře na Chotě
bořsku znají. Nad jeho opravou spráskli tam očiti svěd
kové ruce a zvláště. volnomyšlenkářští agrárníci byli
celí v rozpacích nad jednáním tohoto pána. Tak najed
nou z chytrosti uhnouti! Nyní může pan Hadinec poba
viti veřejnost novýtm: -Není pravda... ale jest prav
da.« Znovu se to otiskne, ale přidáme k vůli osvěžení
paměti ještě jiné zprávy, které nás došly. Svědků dost.
kteří vědí více, než jsme uveřejnili. Jestliže se panu
Hadincovi nelíbila tak dlouho trvající tolerance našin
ců, jen ať zkusí, jak dopadne v otevřeném poli!

Různé zprávy.
Vpřed křesťanskou agitaci! Utlačuje nás kapitalis

mus protivníků různých stran, jak jsme viděli zvláště
při volbách. A tak jedinou vážnou a vydatnou naší pá
kou byl poukaz, že naše strama zreformuje nekřesťan
ské, rvavé poměry, že třídnímu boji postaví hráz, že
nese svobodu větší, než tv strany, které pod rouškou
demokracie uvádějí bezcitný absolutismus. Řekli jsme
si, že budeme hájiti vážnost církevních představených,
poněvadž proti bezuzdnému tupení těchto žádná jiná
strana otevřeně neprotestuje. Zároveň jsme si byli vě
domi, že jako křesťané nesmíme opláceti protivníkům
tak drsným a radikálním způsobem, jak oni činí nám.
Proto se také k nám přidalo tolik občanů mírumilov
ných. Lze na př. odsuzovatí paušálně agrárníky vše
vky, i ty, kterým fara 0 našich listech nepověděla? Lze
bušiti spravedlivě do agrárníků, kteří kostel řádně na
vštěvují, ale závislostí Jsou tak spoutáni, že nehlasovali
s námi? Ovšem, takových není" mnoho, ale jsou přece.
Lze hned bez rozmvšlení odsuzovati faráře, před jehož
příchodem se nepracovalo pranic, tak že na úhoru, po
krytém zelenou barvou, pro přítomnost těžko může ná
hle poměry přes koleno lámati? A ještě něco jiného
Veliký počet venkovských žen. jichž mužové jsou i
smýšlení »protiklerikálního«, plní horlivě své nábožen
ské povinnosti. Uvažme, jak by to na tyto ženy: pů
sobilo, až by slyšely z úst katelických organisátorů nej
přísnější odsudky svých manželů! Není možno takové
vzájemné vztahy společenské změniti jedním okamži
kem v ideální podobu. Všimněme si, jak sv. Pavel při
všem přísném odsuzování zatvrzelců psal mírně samým
židům, u kterých dobrá vůle nebyla naprosto pohřbena.
Knotu hořícího neuhasil a třtiny nalomené nedolomil,
věda, že při vší horlivosti jest zapotřebí paedagogické
obezřelosti. O tom hluboce uvažují i nejhorlivější naši
organisátoři, chápajíce jemným křesťanským citem oka
mžitě, jak potřebí stavěti se proti lidem jiného smý
šlení. Varujeme se, aby neměli odpůrci záminku strkati
nás do jedné řady s fanatickými kříkavci stran jiných.
A také se dovedeme ohraditi řádně, když rozšiřovatelé
Ihavých pamfletů dovolují si nás nespravedlivě tupiti.
Leč — opatrnost musí býti v boji zachovávána ode
všech jednotlivců, kteří se přihlašují k zápasu za ví
tězství našeho programu. Ale tu čteme pojednou tištěný
výron jednotlivce proti katelíkóm jinak organisniícím:



»sNesmete nás tak brzy žádný, byť by sl i k tomu ú
čelu najal zvláštní stvořenou gardu zrádců a janičárů
třeba s 10 preláty = čele.« — Předně tolik důvěry v
preláty organisující míti můžeme, že nejméně tolik cír
kev a naše hnutí milují, jako člověk, jehož názory proti
clrkevní náhle se proměnily v lásku ke všem zásadám
katolickým teprve u věku dospělejším, kdy rozhodovaly
také okolnosti vnější. A pak by se musilo teprve doká
zati, zda opravdu musí býti zrádcem a janlčárem každý,
kdo nechce souhlasití s neznými triky jednotlivců, kteří
by rádi vpašovali světu přesvědčení, že jejich katego
rické rozkazy jsou výslovným přáním naší strany. Vzpo
meňme, že takových přestřelků využívají naší nepřátelé
kapitálně netoliko proti těm. »zrádcům a janičárům«,
ale také proti těm. kteří je pustili do světa. A my se
předem ohražujeme, aby nebyl za takovou lehkomyslnost
mrskán výkonný výbor nebo ti, kteří jako poslanci roz
víjeli činnost velice záslužnou. A nesmí tím spravedlivě
trpěti strana vůbec, protože křesťansko sociální strana
toto nenapsala a s tím — jak dobře víme — nesouhlasí.
Ať naši protivníci vypořádají se osobně se samým pi
satelem. My ten výstřelek považujeme za záležitost
jednotlivcovu, odsuzujeme jej a nedáme si na záda vklá
dati ranec, který jsme si sami nepřichystali. Jen kře
sťanskou agitaci vořed!

Veřelně hlásané násilí. Bezpříkladného činu a pří
mého vyzývání k znásilnění a bojkotování Čechů dopu
stil se německý Oritsrath v Chabařovicích. Vydal ve
řejnou vyhlášku, která jest nalepována na nároží a vy
věšována po domech. Překlad její zní: »Německým ma
jitelům, domů! Za českou školu, jež loni zde byla zří
zena, platili jsme 5 proc. přirážek. Bude-li se letos hlá
situ zase tolik žáků (92), nebo, jak je pravděpodobno,
ještě více, musí býti zřízena druhá třída. Avšak dru
há :řída nemůže býti již umístěna v domě okr. zastu
pitelstva v Schitzengasse. Následkem toho obec donu
cena bude ke stavbě nové české školy. Stavba české
školy však způsobí, že budete musit platiti o-20 proc.
vyšší obecní přirážky. Toto nebezpečí mohou odvrátiti
zase jen němečtí majitelé domů a sice tím, že ve svých
domech prosrč nebudou trpěti žádného nájemníka, jenž
posílá své děti do české školy. To je nejjednodušší a nej
účinnější prostředek proti vysokým přirážkám. Mimo to
upozorňujeme majitele domů na fond, spravovaný měst
ským radním p. Liebertem, z něhož platí se odškodné
těm inajitelůn, dorrů, kteří budou míti byty po delší čas
prázdné. Německá ralstní rada.« | Oběžník »Ortsratu«
napsán byl vrchním strážníkem Patzeltem a rozmnožen
na městském cyklostilu. Vrchní strážník Patzelt roz
množil oběžník, jak sám doznal, z rozkazu městské rady.

Jenerální štábní lékař dvorní rada dr. Josef Kerzl,
osobní lékař císaře a krále Františka Josefa I. slavil v
Išlu sedmdesáté narozeniny. Dr. Josef Kerzl je rodák z
české vesnice Vísky od českých Pardubic a sám Čech
rodem a smýšlením. Navštěvovav českou školu, tehdy
snárodní», vystudoval na českém gymnasiu v českém
Králové Hradci, kde bydlil řadu let v tamním Borromaeu
jako chovance ústavu. Vystudovav lékařství na vídeň
ské universitě roku 1870, povýšen byl na doktora lékař
ství, načež vstoupil do služby vojenské. 1. května 1875
povolán byl do dvorní služby jako dvorní fysikus v La
xenburku. Odtud provázival zvěčnělou císařovnu a cí
saře na cestách do ciziny. a když zemřel bývalý osobní
lékař císařův, jmenován byl dr. Kerzl na jeho místo.
Vedle sve úřední hodnosti je dr. Kerzl také znamenitý
myslivec. U příležitostí sedmdesátých narozenin byl
jmenován čestným občanem Lázní Išlu.

Důležité upozornění všem českým městům a obcím.
Letošní mimořádné suché léto má velký vliv na vydat
nost všech vodních zřídel v našich zemích. Stav vodní
v potocích i řekách klesl namnoze na míru, které není
pamětníka. kovněž četné prameny, jakož i studně, za
ložené na jímání vody spodní, vyschly nebo alespoň
ve své vydatnosti značně ochably. Stálý výbor Svazu

„českých měst, maje zření k těmto mimořádným zjevům,
doporučuje na základě usuesení svého ze dne 16. t. m.
všen českým městům a orcím, aby všude tam, kde vy
hlédnity jsou vodní toky, prameny nebo studně k pří
štímu zásobování vodou. použito bylo nynější mimořád
ně suché doby k zjištění vydatnosti těchto vodních zří
del. neboť hlavně na výsledcích, získaných v dobách
podobně nepfiznivých jako je rok letošní, lze projekty
voJáren bezpečně založiti tak, aby podnik byl spolehli
vý, racionelní a hospodářsky výhodný. Svaz českých
mést doporučuje, aby tyto vodní poměry zjišťovány
byly jen zkušenými odborníky a to nejen v obcích, kde
otázka zřízení vodovodu je ve stadiu akutnosti, ale i
všude tam. kde se prozatím na zřízení vodovodu nepo
mýšll, kde však jsou vkcdná vodní zřídla, jež by mo
hla po letech tomuto účelu sloužiti, Nutno vůbec dopo
ručiti, aby vodní poměry a to jak co do množství, tak
i co do jakosti vody v řekách, potocích, pramenech i
studních při letošním suchu, kde to jen poněkud možno,
odborně byly zjišťovány a to, kde se toho jeví potřeba,
i pomocí zkušebného vriání a pod., neboť výsledky
takto získané budou miti trvalou cenu praktickou i vě
deckou.

O církevních poměrech ve Fraacil měl velice zají
mavou přednášku ve Lvově abbé Michel dHerbigny. Z
jeho vývodů patrno, jak se dali katolíci neprozřetelně
ukolébati domněnkou, že zvláštní organisace katolické
není zapotřebí. Zištní byrokrati dovedli se stavěti před
lidem katolickým tak, jako by nastávající útlak církve
byl jen holou smyšlenkou. V roce 1880 se škola posvět
štila. Katolíci tedy si vydržovali školy vlastní, církev
ni, které trpěly násilím zednářských politiků stále více,

-ačkoli měly větší mávštěvu mež školy státní. Ale titiž
francouzští pohlaváři, kteří posílali své děti do škol

cirkevních, vedli si proti církví stále útočněji. Před li
dem se tvářili jako konservativci, v Paříži byli veliký
mi radikály. Na venkově kráčelí v popředí církevních
průvodů, chodili do kostela, ke zpovědí — vedli aspoň
formálně týž zbožný církevní život, jako všichni o
statní věrní církve. Vůdce soclalistů Jaurés učí svou
dcerku sám katechismu a připravuje ji k prvnímu sva
tému přijímání. Otec ministra, který provedl zákon roz
luky státu od církve, Waldecka Rousseaua, přijal na
svůj statek synení vyhnané jeptišky a sám ministerský
předseda Waldeck Rousseau, než se stal ministrem, byl
nejhorlivějším advokátem v záležitostech církve. Dnes
ní niinisterský předseda Calllaux vychován je u Jesuitů,
otec jeho založil řadu zbožných fundací a syn — mini
sterský předsela Caillaux — v celém svém volebním
okrese dává na mše svaté za svého otce. A když do
okresu svého přijde, každodenně chodí na mši svatou!
Francouzští politikové se před svými voliči předstihují
ve zbožnosti a žádný z nich nechce býti atheistou, má-li
zbožný okres. Mnozí z nich jsou v životě skutečně jiní
než v politice! Doma, v soukromí Boha ctí, jemu slouží,
v životě veřejném, zejména v politice vše, co Naň
vzpomíná, potírají. Tedy francouzské zbahnělé poměry
vychovaly z části ošemetné ramenáře, z části veliké
bázlivce. Dle toho pak zápas cirkve se zednářstvem
dopadl. Jiná příčina útlaku naší církve jest veliký, ač
zevně inálo pozorovaný vliv protestantů a židů. Obě
konfesse jsou ve Francii cizí, lidé ti jsou většinou ne
francouzské krve, ale svým bohatstvím a svou organi
sací domolly se ve Francii rozhodujícího vlivu. Od
roku 1880 většina ministrů kultu a osvěty byli prote
stanty. Od roku 1580 do r. 1910 vystřídalo se 35 mini
strů kultu a osvěty a 28 z nich byli protestanté! Nyněj
ší ministr kultu a osvěty pan Steeg je protestantským
pastorem, synem pruského pastora, který teprve ne
dávno přijal francouzské občanství. Předseda národní
ho svazu učitelského Massé je rovněž protestantem.
Také předseda komise sněmovní pro záležitosti vyučo
vání je protestant. Přimyslime-li si k tomu ještě vliv
židů, kteří svými penězi a intrikami křesťanství všude
dusí — pak se nám poměry ve Francii stávají pocho
pitelnými. — Berme si z Francie výstrahu, protože naši
odpůrci u nás postupují podobnou cestou jako ve
Francii.

Z Lurá dne 26. srpna 1911. Dnes v sobotu o 10. hod.
dopol. přijeli českoslovanští poutníci svěží a zdrávi do
světoznámého poutního města Lurd. Těžko líčiti dojmy,
jež hrály nitrem naším před jeskyní zázračnou. Odpo
ledne konán svátostný průvod. jehož se zúčastnilo ko
lem 30.0(© lidi. A hle, hned v první den pobytu našeho
v Lurdech byli jsme svědky tří zázračných uzdravení!
Zavládlo vzrušení veliké, radost nevýslovná! Večer ko
nán světelný průvod, který uchvátil všechny svou vel
kolepostí. Péro vvnovídá službu: tu volám: Pojď a
viz! Kdo Lurdy jednou spatřil, tcužiti bude vždy, aby
opět a opět mohl navštiviti místo svatého pokoje. Kult
mariánský pojí zde všechny národy páskou vzájemné
lásky a upřímného bratrství. Kéž by se i u nás v Če
chách řešila spravedlivě malčivá otázka národnostní!
J. Ern. pražsky kardiná: jest předmětem srdečných ova
cí; obzviástě F'ancouzové obklopují stále J. Em. Po
važují za veliké vyznamenání. jestliže mohou promlu
viti s primasem král. Českého. Jeho Milost pan biskup
lurdsko-tarbský pečuje otcovsky o nás a pokud možno
zúčastňuje se našicu společných pobožností. V neděli
dne 27. srpna má Jeho Em. pražský kardinál ponti
fikální mši svatou. Modlice se před zázračnou jeskyní,
prosíme též o vaše vřelé modlitby, abychom se šťast
ně do milované vlasti naší dostali.

Svět v cifrách. Zajímavá data o zemi a obyvatelích
přineslo nové vydání ročníku pařížského zeměpisného
bureau. Dle něho čítá dnes Evropa 437 mil. obyvatel
stva, Asic jich má 851 mil., Afrika 126 mil., Amerika 161
mil., Australie 51 mil. Čo do rozlohy není již Asie nej
větším kontinenteii. jak se za to dosud mělo, nýbrž
Amerika, jež čítá 44 mil. čtver. kilometrů, Asie 41,
Afrika 31, Australie 11 mil. čtver. kilometrů. V Evropě
bydlí 43 obyvatelův na 1 čtver. kilometru, v Asii 20,
v Americe 5, v Australii 3, v Africe sotva 2. Pevnina
země má 138 mil. čtver. kilometrů. Na Atlantický oceán
připadá 100 mil. čtver. kilometrů. Často vyslovené o
bavy, že by všichni lidé na zemi nenalezli dosti chleba,
jsou bezdůvodné. Kdyby hutnost obyvatelstva na celé
zeměkouli nebyla větší než v Evropě (43), postačila
by země pro 6 miliard obyvatelův. Nyní však pouze
160) mil. obývá zemi. Co do počtu obyvatelstva čítá
Anglie 403 mil., Čína 350, Rusko 143, Spoj. Státy 98,
Francie 81. Německo 78, Japonsko 62, Rakousko-Uher
sko 50, Nizozemí 44, Turecko 38, Italie 35, Belgie 27,
Španělsko 20 mil. obyvatelů. Největšími městy světa
jsou: Londýn 7.3 mil. obyv., Nový York 4.2, Paříž 3.8,
Berlin 3.7, Vídeň 2.1, Chicago 2, Petrohrad 1.5, Caři
hrad a Peking po 1 mil. Nejdelší řekou na zeměkouli
jest Nil s délkou 850 mil, pak Amazona v Brasilii, Je
nisei v Sibiři mají přes 730 mil; nejdelší evropskou ře
kou jest Volha s 530 mílemi. Největší věží jest Eifelova,
300 metrů; socha svobody v přístavu novo-yorském
161 m. Věže ulmského můnsteru 161 metrů, kolínské
156 metrů.

Zase jeden! V bukovinském nádraží Jekany zatčen
byl četnictvem obchodník s děvčaty Moses Jáger z
Rumunska právě ve chvíli, když vstupoval do vlaku s
Jistým děvčetem. Při prohlídce nalezena u něho roz
sáhlá korespondence, usvědčující jej ze styků s četnými
americkými obchodníky s děvčaty. »Lovil« ponejvíce v
Haliči, Bukovině a Rumunsku.

Na smrtelné posteli se obrátil. V Českých Budějoví
cích zemřel před několika dny bývalý horlivý sociální

demokrat Welzer, který v poslední chvíli poslal si pro
kněze a učinil následující prohlášení: »Já podepsaný
prohlašuji před bohem, že lituji ze srdce všech urážek,
kterých jsem sc jako sociální demokrat dopustil proti
Bohu, víře a církvi katolické a že je odvolávám. Zá
roveň prosím všechny ty, kterým jsem svými řečmi a
vůbec celým svým Životem pohoršení nějaké dal, aby
mi pro milosrdenství Boží odpustili. Zvláště mládež so
ciálně demokratickou, kterou jsení svými nevěreckými
řečmi snad pokazil, prosíní, aby se mými slovy v životě
neřídila, ale na ně úplně zapomněla. Konečně žádám
všecky své znánié, zvlásti z tábora sociálně demokra
tického, aby se vždy ve svém životě řídili zásadami
církve katolické, v jejíž lůně jsem opět našel duševní
Pokoj a s níž smířen chci také zemříti. František Wel
zer. Alois Mentlík, svědek, Ed. Krejčík, svědek.«

Policejní novota. Městská policie v Lipsku zavedla
v zájmu cizineckého ruchu novotu, která zasluhuje na
podobeni: Městská rada dala několik policejních stráž
níků vyučiti francouzštině i angličtině a zjistila dále,
kteří ze strážníků dovedou se dorozuměti polsky, ru
sky nebo česky. Takoví strážníci mají zejména o vel
kém trhu v Lipsku konati službu v hlavních ulicích a
mají býti cznačení na ruce páskou v barvách země, je
již jazykem se dovedou smluviti. Našim pánům Něm
cůmn arci podobné opatření nebude voněti, neboť oni
jsou náhledu, že celý svět musí umět německy, ačkoli
přemnozí z nejzuřivějších Němců němčinu lámou až
hanba.

Znamení doby. Před několika dny hledal jeden praž
ský peněžní ústav anonymním insertem mladšího slu
hu (byl tím míněn 14—1ISletý hoch) s platem asi 40 K
měsíčně. Došlo 147 žádostí, mezi těmito byli uchazeči:
1 absolvent prvního ročníku práv, 34s maturitou na gy
mnasiu a 1 na reálce.

Jednoduchou radu a nynější drahoty má dánský
lékař dr. Hindhede. Praví. že je to ohromnou neho
spodárností, krmit zvířata a teprve jejich masem se
živiti, když se můžeme živiti vlastně tím, co zvířata po
žívají, neb aspoň na místě jejich potravy dáti růsti své
vlastní potravě. Za dnešní drahoty může podle něho člo
věk zcela dobře vyživiti se za 15—22 hal. denně, když
se spokojí stravou bez masa. Zvířata nám ztráví ohrom
ně mnoha na udržení života svého (na vytvoření tepla)
a jen velmi málo z potravy berou na svůj vzrůst. Této
ohromné ztrátě nutno se vyhnouti. Kilo bramborů má
tudíž výživnost jako kilo libového masa (totiž větší,
neboť má rozmanitější složení!), nač tedy kupovat kilo
masa za 2—3 K. když nám 7—10 haléřů udělá tutéž
služůu. Hlavní naše chyba ve stravování prý je, že jíme
v určité hodiny; ať se nám chce neb ne. A proto mu
síme míti jídla rozmanitá, hledaná, všelijak připravova
ná. Jísti však třeba kdykoliv, ale jen tehdy, když hlad
se dostavil a pak se uspokojíme se vším. Taková rada,
ač jinak velmi dobrá, nedá se všude uskutečniti. Ale
volání, abychom se vrátili více ku stravě zeleninové a
zrnové, jest na místě; ke změně stravování musí se
však dříve obecenstvo vychovávati.

Sila politických stran dle počtu hlasů. V minulých
volbách zápasilo o důvěru voličstva v Předlitavsku 58
různých politických stran. Dle počtu hlasů, jež na sebe
soustředily, jdou takto za sebou: 1. Němečtí křesť. so
ciálové 587.276, 2. němečtí sociální demokraté 541.991,
3. českoslovanští sociální demokraté 352.041, 4. rusínští
národní demokraté 257.326, 5. čeští agrárníci 253.044, 6.
čeští katolíci 208.085, 7. polská strana lidová 170.720, 8.
polští konservatívci 168.775,“9. německá strana lidová
156.748, 10. němečtí agrárníci 138.359, 11. rad. Rusíni
118.422, 12. polští národní demokraté 110.713, 13. mlado
češi 90.010, 14. slovinská strana lidová 94.987, 15. ná
rodní Rusové 91.597, 16. němečtí radikálové 90.609, 17.
čeští národní sociálové 73.800, 18. polští demokraté
69.604, 19. polští soc. demokraté 64.730, 20. italští libe
rálové 58.619, 21. slovinští liberálové 61.199, 22. italská
lidová strana 40.892, 28. národní Rumuni 35.044, 24. sta
rorusini 31.864,25. chorvatská čistá strana práva 31.336,
26. Poláci mimo strany 31.168, 27. němečí národní děl

níci 31.110, 28. Chorvati 29.969, 29. polské centrum
27.533. MM.všeněmcí 26.076, 31. italští soc. demokraté
22.783, A2. němečtí konservativci 22.558, 33. polští sio
nisté 20.979, 34. čeští odštěpení centralisté 20.522, 35.
rusinští soc. demokraté 20.205, 36. fronta polské strany
lidové 18.94,37. češti státoprávníci 16.447, 38. čeští sa
mostatní kandidáti 15.931, 39. slovinští soc. demokraté
15.924, 40. rumunští národní demokraté 12.308. 41.
Srbové 11.460.42. čeští realisté 9.999, 43. staročeši (hla
sy však katolické) 9.868, 44. Chorvati kompromisní
9.429, 45. němečtí samostatní kandidáti 9.355, 46. němečtí
kompromisní kandidáti 8.512, 47. slovinští samostatní
kandidáti 8.464, 48. rusínští samostatní kandidáti 8.427,
49. polští radikálové 6.403, 50. srbsko-chorv. pokroková
strana lidová 4.467. 51. volní socialisté 4.079, 52. italská
selskí strana . 53. český národní kandidát 3.650, 54.
polské centrui1 2.622, 55. rusínští sam. kandidáti 1.322,
56. slovinští kormmpromisníkandidáti 2.166, 57. chorvatští
sociální demokraté 346. 58. italští demokraté 286.

Český svaz přátel lontkového divadla v král. hlav.
městě Praze. Dne 12. srpna 1911 ustavil se v Praze Če
ský svaz přátel loutkového divadla v král. hlav. městě
Praze. Účelení svazu jest pracovati ku zdokonalení lout
kových divadel a prohlubovati jejich výchovný význam
po stránce mravní i vlastenecké. Členem svazu státi se
může každý jednotlivec | korporace s ročním příspěv
kem nejméně 2 K. Svaz nepochybuje, že v naší české
veřejnosti najde dostatek sympatil pro své snažení a to
tim spíše, že činnost jeho platiti bude v neposlední řadě
1 našim českým menšinám. Získav si přízně i účinné
podpory jak vážených jednotlivců z naší české společ



důvěrou, že hojné přihlášky členské umožní mu, aby
hned z počátku zahájil práci intensivní a již v příštím
období zimním mohl vystoupiti na veřejnost s ukáz
kami své práce. Všechny dotazy zodpoví a členské
přihlášky příjímá kancelář Českého svazu přátel lout
kového divadla v král. hlav. městě Praze-ll., Spálená
ulice, restaurace u Brejšků, a jednatel svazu Jan Foršt,
městský účetní adjunkt na Smíchově, Komenského u
lice čís. 31.

Agrárnící proti agrárníkům. V Zábřehu na Moravě
konala se v neděli dne 20. srpna schůze důvěrníků a
grárních. vc které byla usnesena resoluce, ze které vy
jímáme toto: »Vyslovujeme politování svým druhům v
povolání, kteří ve volbách říšských volili sociální de
mokraty nebo odevzdali prázdné lísky a přispěli tak
k porážce rolnického kandidáta.« Dobrá odpověď jak
Staňkovi a Stránskému, tak Švehlovi.

Protest Verdeslho zamítnut. Jak známo, byl odpadlý
kněz Verdesi, jenž obvinil Jesuitu Bricarelliho z poru
šení zpovědního tajemství, odsouzen k 10měsíčnímu ža
láři a k zaplacení pokuty 833 lir a soudních útrat. Ver
desi se z trestu odvolal. Protest jeho byl však v po
sledních dnech zamítnut a Verdesi odsouzen k zaplacení
dalších soudních útrat. Dva socialističtí advokáti chtěli
mu pomoci vším úsilím z nouze, ale obhájcové Bricarel
liho dokázali znovu jasně, že Verdesi je zcela obyčej
ný taškář, jenž, ztrativ víru, doprošoval se u Vatikánu
nějakého nového místa a zároveň vyjednával s Meto
disty na Via Venti Settembre. Pokutu mu zaplatí Meto
disté, žalář si však přece musí odsedět sám. — Agrár
ní tiskopisy hanobily Bricarelliho lživě již před výsled
kern soudu, ač mohly dobře věděti, jak takové obvinění
působí, Nyní k odčinění lží chuti nemají.

Zápalkový monopol jest hotovou událostí a předlo
ha o zápalkovém menepclu podána bude vládou v pří
štím zasedání pcslanccké sněmovně. Není prý ještě roz
kodnuto, bude-li monopol zápalkový prováděn prostřed
nictvím prodejní společnosti nebo ve vlastní režii obou
států. Mydlenka zépalkového monopolu nabyla určité
tvářnosti teprve tehdy. když upuštěno bylo od zdanění
sirek ve formě tak zvart páskové daně. Od této daně
bylo upuštěno jednak z důvodů nesnadné kontroly, jed
nak s ohledem na sirkový průmysl, který nepřestával
dokazovati, že pásková daň bude proň zabijákem. Po
kud jde o monopol zápolkový, počítá vláda, že vynese
5—6, po případě 8—10 milonů korun. Při tom se před
pckládá. že odbude se každý rok v Rakousku 75 mili
ard sirek, v Uhrách 57 miliard a v Bosně a Hercegovině
6.5 miliard. Ročně se v obou polovinách říše vyrobí
M8 miliard sirek. zbývá tedy pro vývoz kolem 30 mi
lard sirek. Krab.čka sireh bude za monopolu státi 4
hal., což oproti nynější ceně znamená zdražení o 2 hal.
nebo o 100 procent. Tim jest jasně řečeno, že monopol
zápalkový jest pro konsumenty mnohem tísnivější než
pásková daň sirková. Tate daň byla by obnášela půl
haléře, v nejhorším případě haléř z každé krabičky.
Tohoto nadělení mohli zůstati konsumenti ušetření, kdy
by se o páskové dani nebylo uvažovalo jenom s hledi
ska hmotného prospěchu sirkáren.

Lidové vydání splsů L. N. Tolstého za nejlevnější
peníz podá slavná díla velikého spisovatele českému
čtenářstvu. Dosud vyšlo 16 sešitů, v nichž obsažena je
proslulá »Auna Karenina< v pečlivém a přesném pře
kladě Jar. Hrubého. Vychází nákladem J. Otty v Pra
ze v sešitech o 64 stranách hustého tisku po 20 hal. a lze
si vvžádati sešit na ukázku.

Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrle a kul
turních studií, nedávno zahájené a čtenářstvem českým
radostně pozdravené, mají za sebou již I. svazek, jehož
obsah »Rakovnických obrázků« je pro Wintra přiznač
ný již tím, že oblíbený historický belletrista jimi svého
času na sebe šíře upozornil. Druhý svazek spisů Win
trových pro změnu obsahuje kulturní studie a sice ten
tokráte s názvem -Z rodiny a domácnosti staročeské“«.
Winter jako historický belletrista znám a oblíben je
jako nilný badatel v archivech městských, z nichž podal
nám již přečetné ukázky. Do své nejnovější knihy vy
bral archivní záznamy a doklady o staročeské domác
nosti, hlavně. rodině. Winter v nejnovějších sešitech
svých spisů líčí námluvy a svatby staročeské a staro
česká manželství. Z historického materiálu vystupuje tu
množství obrázků. v nichž rodinný život staročeský vy
stupuje v přesných obrazech. Autor, ačkoli nechce u
brati původního pelu s materiálu archivního, podmalo
vávaje tu a tam líčení humoristickým obratem, podává
vše na zákk:odě přesných dat. Jsou to obrázky, za něž
by se druhdy nemusel styděti ani nejmodernější spiso
vatel, pachzicí se za originelními scénami — zde vše
eriginál, vše se skutečně odehrálo! I tato kniha Win
trova bude jistě mnoho čtena! Doporučujeme! Zikmunda
Wintra Sebrané spisy vycházejí nákladem J. Otty v
Praze a dosud vyšlo 17 sešitů po 30 hal. V každém
knihkupectví. jakož i u nakladatele lze si vyžádati pro
spekt podniku a sešit ukázkový.

Nové turecké sveřeposti. -Národní Listy« píší: »Po
smíru s Arnauiy Turci se opět vrhají na křesťanské o
byvatelstvo otomanské říše a nečiníce v něm rozdílu
dle národnosti, trýzní a sužují všechny. Zvláště strádají
Srbové v okolí Beran ve Starém Srbsku, blízko černo
horské hranice. V noci z 10. na 11. srpna přepadli dům
Ivana Veliče v Poljicí s tím úmyslem, že zabijou buď
jeho, nebo jeho syny rebo všechny, jestliže je doma
najdou. Ale doma byli pouze sluha Veličův a desítlletá
dcerusha, Sluhu Turci ubili a děvčátko na drobné kusy
rozsekali. — Tvrectí vojáci vešli do domu pokojného a
řádného rolníka Milija Fomiče v Kršl a řekli mu, že ho
mají dovésti do Bělopolje na soud. Milija se s nimi vy

jáci se naň vrhli, vyplenli mu cči, uřízli uši a zmrzače
ného tloukli, až vypustil duši. —-Jinou obětí je Tadyša
Dejak ze vsi Batice. V okolí Bělopolje přepadla ho tu
recká četa a zavraždila. Tadyša byl dobrý Srb i ho
spodář a člen obecní rady v Šachoviči. Jako dobrého
Srba Turci ho nenáviděli a poslali naň zbojnickou četu,
aby ho zavraždila. -- Ve vsi Slívovu u Prištiny Turek
Amet Mukata zavraždil Srba Milenka. Je to týž vrah,
který v létě oslavil příjezd sultánův na Kosovo zavraž
děním Fily Saviče ze Slívova. Když mu úřad ničeho
neučinil a tento způsob oslavy panovníkovy přijal, A
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Vyšádejte si ihned vsory pánskýchlátek
knahlédnulí. (Zvláště vsor látky »Palmira «)
odfy = ED. DOSKOČILUHOCEŇ.=

sesilatslský sdvod ©soukenného složí
sal. r. 1876. A

Jak bude v září. Měsíc září jest velmi bohatý na
povětrnostní poruchy, které dle theorie pro. K. V. Zen
gera připadají na 3., 6., 9., 15., 21., 22. a 27. září. Největší
silou působí poruchy z 9. a 22. září, prostřední silou po
rucha z 6. září. Proto tímto měsícem má býti ukončeno
období dlouhotrvajícího suchého počasí i zvláště počá
tek měsíce bude prý bohatý na hojné a vydatné sráž
ky, které dosáhnea až takové výše, že bude se co obá
vati, aby nepovstály povodně. Také čtvrtý týden má
přinésti ponékuu deštivější a nestálé počasí. Již posled
ní dny srpnové přinesou klesání tlakoměru, vítr, jenž
bude míti směr severozápadní, otočí se na jihozápad
a sesílí značně. Potom zavládnou časté a vydatné de
ště, které potrvají po několik dnů a kolem 5. a 6. záři
dosáhnou největší vydatnosti Po 7. září srážky tro
chu ustanou, ale už po dvou dnech znovu pod vlivem
silné poruchy % 9. záři se počasí opětně zhorší. Tlako
měr znovu klesne, větry sesílí i ve dnech od 9. až sko
rem do 11. záři převládati budou zase lijáky. Na po
čátku měsíce se silně ochladí a teprve po 6. září teplota
bude stoupati, následkem čehož nejsou pak místní bouře
vyloučeny. Po 11. září ukáží se známky znenáhlého
zlepšení povětrnosti. Tlakoměr stoupne rychle, obloha
se částesně vyjasní, ale vzdor tomu lehčí srážky budou
se ještě dostavovati. Od 15. záfi srážky úplně ustanou.
vyjasní se. Teplota trochu poklesne, avšak ne příliš hlu
boce pod normální poměr. Ježto vlhkost vzduchu bude
značaější, zavládnou v prvních dnech mlhy. Toto po
časí vytrvá až do konce třetího týdne. Pod vlivem po
ruch z 21. a 22. záťi vítr sesilí a přeskočí na jih. Srážky,
dostaví-li se někde, budou jen lehčí a dlouho nevytrvají.
Na konci měsíce tlakoměr silně poklesne a vítr dosáh
ne veliké prudkosti. Smči jeho převládatí bude od jiho
západu. Teplota stoupne a po 25. dostaví se také sráž
ky, která z počátku nebudou tak vydatné. V posledních
dnech bude počasí destivější a vytrvá až na počátek
října. — Methoca Falbova předvídá kritický den pod
řízeného významu dne 8. září 2 kritický den prostřední
síly dne 22. září. Teplota v prvních dnech září se ochla
dí i teplé a jasné počasí, panující ku konci srpna, vystří
dáno bude nestálýí1 počasím. Tlakoměr poklesne i se
verozápadní větry zavládnou. V lesnatých a hornatých
krajinách tu a tim zavládno: bouře, které s postupují
cím cchlazenín ale brzo ustanou. Počasí toto potrvá
až do 15.. kdy tlakoměr stoupne, oteplí se a vítr utich
ne. Též počet slunečních hodin dosáhne opět normální
výše. Kritický deu prostiední síly z 22. září vyvolá ná
hlou změnu počasí. Obloha se vyjasní, tlakoměr i teplo
měr stoupnou a vítr otočí se na jihovýchod. Od 23. sráž
ky až na nepatrné výjimky se více nedostaví a jasné I
pěkné podzimní počasí vydrží až ku konci měsíce a
teprve poslední dva dny pcčasí se pohorší.

Do katolické radiny katolický kalendář! Někteří li
dé smějí se katolickým svátkům a život světců zlehčují,
ale nabízejí námi se vší horlivostí knihy, v nichž zazna
menáno, kdy jest památka kterého světce, kdy se slaví
Boží hod atd. Jsou to kalendáře. A německé firmy se
vší ochotou nám nabízejí kalendáře — české! Uvědo
mělý katolík však vi, jak se rozhodnouti. Máme velmí
dobré kalendáře, které jak úpravou, tak obsahem velmi
dobře českému lidu katolickému vyhoví. Upozorňujeme
na pěkný kalendář +Křesťanský organisátor«, který Vy
ckází v Hradci Králové. Tiskový výbor české strany
křesť. sociální vydal »Mír“ a »Venkovan«< a kapesní
kalendář »Venkovan«. »Mír+ hodí se velmi dobře pro
kruhy městské, »Veukovan« jest kalendářem našich ze
mědělců. Dále jsou zde osvědčené kalendáře, tištěné u
katolické firmy V. Kotrba. Tyto nalezly veliké obliby,
jsout již přes vsecku konkurenci vydávány 40 let, což
svědčí, jak se jejich četba hluboce zakořenila. — Jme
nované kalendáře přinášejí velmi krásné illustrace, Ce
na jejich jest levná, výběr bohatý. Proto, nechť katolíci
nedají se nikým méliti a koupí si kalendář tištěný v
podniku katolickém. Upozorňujeme na dnešní Inserty,
kde jest podrobnější informace.

»Náš poklad«. Kytice 150 národních písní českoslo
vanských, již z Malátova »Pokladu«, písní Bechynských,
Blaťáckých. Libických, Chodských, Trocnovských, Ře
čických a Slovenských uspořádal Ferd. Sládek, vyšla
tyto dny již ve čtvrtém vydání. V historii českého hu
debního života není pamětníka toho, že by se kterákoli
hudební publikace během necelého měsíce dočkala 4
vydání. Nakladatelství Pr. A. Urbánkovo v Praze, ve

dle Národního divadla, nákladnou tuto sbírku vydav
ší, nešetřilo obětí a vnitřní i vnější výpravou Jakož i
stanovením neuvěři:elně nízké ceny dvou korun (poštou
2 K 30 hal.) za výtisk, zajistilo sbírce této nesmrtelnost.
„Náš poklad« přináší na dvoustech stranách jasného ti
sku a čistého papíru bezdřevného výběr nejkrásnějších
a nejhledanějších písní ze všech výše uvedených sbírek
a dle pochvalných posudků, jež denně nakladatelství
od věhlasných umělců tu- i cizozemských docházejí,
jest sbírka tato skutečný: unikem tohoto oboru hudeb
ní produkce a nemů a nebude míti konkurenci, poně
vadž jak obsahově, tak výslovně u všech knihkupců
150 písní na 200 stránkách za 2 koruny!

Všellcos. 26. srpna odhalen byl v Karlových Va
rech pomník císaie Františka Josefa, věnovaný říšský
mi německými lázeňskými hosty. — Pří kinematogra
fickém představení v Pittsburku následkem výbuchu
nastala stzašlivá panika mezi ženami a dětmi při vý
chodu, kdež jich bylo 25 usmrceno. — V Opavě zřízeno
nové poštovní ředitelství pro Slezsko. — Ve dnech 9. a
1. září odbývati se bude ve Vídní 9. sjezd německého
křest. soc. rakouského dělnictva. — Sňatek arcikní
žete Karla Františka Joseta s princeznu Zitou konati se
bude 18. říina ve Švarcavě. — Nový York měl 11. srpna
t. r. 5,000.447 obyvatelů, tedy právě o 250.000 duší více,
než měl před půl rokem. — Nařízením ministerského
předsedy 1ozpuštěna byla všeruská legie esperantská
jakožt> nebezpečná“ Rusku. — Chorvatsko prohlášeno
za cholery prosté. - Z musca v Louvru v Paříži zá
hadnýím způsoben zmizel jeden z nejvzácnějších obrazů
světových, mistrovské dílo Leonarda da Vinci »Mona
Lisa«. pertrét krásné Vlašky. Obraz zvaný stručně
»La Gicconda-, má cenu pěti milionů. V téže době, kdy
se stala tato krádež, ukradena byla z villy »Carlotta
na jezeře Cemskéní kopie tohoto obrazu, zhotovená
vrstevníkem da Vinciho. Kopie byla nemálo vzácnou
právě pro svou nerozeznatelnou věrnost originálu. —
Podle nejnovějších dat iest v Rusku na 70.000 vystěho
Podle nejnovějších dat jest v Rusku na 70.000 vysoko
školských studentů. Student přichází skoro na každých
školou jest universita petrohradská (10.000 posluchačů).
— V Uhrách zjištěny nové dva případy cholery. V Al
banii choler. šíří se stále. — Polští katolíci si přejí, aby
rakouská část diecése| vratislavské připojena byla k
biskupství krakovskému, pro což se mnoho mezi Polá
ky v Haliči a ve Slezsku agituje. — Dne 9. září spu
štěna bude na moře největší dopravní loď rakouská
„Clsař František Josef I.» Pojme 150 cestujících I. třídy,
470 II. třídy a 1344 III. třídy. Posádka bude míti 314
mužů. — Následkem: opatření zdravotního úřadu proti
choleře došlo v Italii k velkým bouřím obyvatelstva.
Na př. ve Verbicaru strhány byly telegrafní dráty, za
pálena radnice a na ulicích zřízeny barikady.

Prodám dům.
Bližší zodpoví Jes. Bína. Nový Hradoc Králoré.

Po 20 let nejlepší pověsti se těšící

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

sg do novostavby proti
přesídlil —| Grandhotelu| —

(přes dům v levo od dřívějšího krámu).

Doporučuje všechny drahy papírů, psací,
kreslicí a školní potřeby a veškeré zboží:

papiraické vůbec.
Vše nejlepší jakosti v cenách levných.

Nejbohatší východočeský výběr

obrazů.zrcadel a rámců,
nejrůznějších uměleckých výrobků atá.

Výroba rámců a zarámorání i přinesených
obrazů a fotrgrafil ve vlastní dílně.HS

! | Pospěš !I
si každý nakoupiti do úředně povoleného vý
prodeje za příčinou vzdání se obchodu modního,
galant., veškerých příprav pro krejčí a švadleny,
kde baječně levně skoro

vše do tohoto odboru spadajícího v cenách:
nejnižších pokud zásoba stačí

Též kněžské kolárky a náprsenky lze nejlevněji
zaopatřiti u firmy

Fejgl dzByčišťě
Hradec Králové. Jiřikova třída.



Dívčí paedapopium
elsaře a králo Františka Josela I.

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
[ ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších.— Zápis a přijímací zkoušky

konány budou dne 16.září t r.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
6 roků na celé zaopatření. Povinnosti škoní
učiní zadost na čtyřtřídní ovičné škole při

1 paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

| Ghromolitografický ÚSTAV

a kamenotiskárna

Holeček £ Moučka

2 | radeeprodloužená Čelakovského třída,
doporučuje svoje výrobky:

reklamní plakáty, kalendáře, litograf.
účty, dopis. papíry, memoranda, adresky,
navátívenky, snubní oznámení antografie,
diplomy, viněty na zboží, obaly, vůbec
veškeré výrobky, spadající do grafického

průmyslu.

Snahou naši bude, abychom svými
odbornými zkušenostmi P. T. pány
zákazníky jen moderními výrobky

levně a rychle obslowžili.
+

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
-doporučoje závod avůj veledůstojnéma ©ducho
-venstvu s ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

„zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících ze ceny mírné. — Taktéž dodávámcelá

nová chrámová zařízení
-v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
"Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
.k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

"Mnoho pochvalných uznání pv race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

> Závod založenr. 1898. "S

V
AGSDX 63 X662 X663 XG8IX

ŽJan Horák,?
soukenník ý

3, Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční snisony kollekci
nejmovějších druhů pravých

viměných látek
své vlastní vyroby, jakož 1 tu- i cizos
v zemských.
Cetná uuzmánmízvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

“ sluze mého ryze křesťanského závodu za

ý dobu více než třice“iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkousku.

:R ranu látkynataláry.

1D

Téžnaoplétkybezzvýšeníe0n!
- KEODXCBDX CBDX BD X CBDX

GSBXASBXE85XIA5M

Atelier pro církovní malbu
J. Hlávka,

malíř cíck. obrazů,

Praba —Král. Vinobrady
Puchmajerova ul. 68.,

doporačeje veledůst. ducho
e venetvu

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. os plátně, plechu v oměleckém provedení

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. — Nejlepší doporučení.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců n
hovevého máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Jossfa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cepníky. rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběra franko.

Bez velkuméstrké režie ve vlastních dílnách a
romech, levné pracovní síly ne venkově, čímž levnější
c+ny aš o 30%, noš všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 let. vinstmí čimnosti.

Adregování vždy doslovné se vyprošuje.

Browning
8-35, 7-65.

Velodog - revolvery - bam
bitky- lovecké pušky 
——— Hlobertky ————

a jiné nbraně úplně spolehlivé,
zaručené = zkoušené v cenách
úplně továrních má na skladé

Kupujte a objednejte si na rok (9I2
naše velké lidové kalendáře

„MÍR“ a „VENKOVAN
Čenapo1koruné.

a kapesní kalendář „VENKOVA“
cena 60 kaléřů, kteréž v polovině srpna 1911
vydá nákladem svým „Tiskový výber české stra
py křest. soe. v Praze (nakladatelství časopisu
„Nový Věk“). Lidové kalendáře „Mír“ a „Ven
kovan“ budou objemné s řadou obrázků a po
vídek od nejlepších našich spisovatelů s prakti
ckými pokyny pro domácnost, hospodářství atd.

Velký kalendář „Mír“ přizpůsoben bude
zájmům obyvatelstva měst a míst průmyslových,
velký kalendář „Venkovan“ věnován bude lidu
venkovskému, kapesní kalendář „Venkovan“
určen je pro mládež a pro členy a funkcionáře
odboček „Hospodářského Sdružení“ a haiffei
senek. Jeden tucet velkých kalendářů „Mír“ neb
„Venkovan“ účtujeme 8 K, půl tuctu 4 K, menší
počet po 1 koruně.

Jeden tucet kapesních kalendářů „Ven
kovan“ účtujeme 6 K, půl tuotu 3 K, menší
počet po 60 haléřích.

Kalendáře naše svým obsahem, svou lácí
a praktičností předčí letos všechny kalendáře.
Objednávky na kalendáře „Mír“ a „Venkovan“
již dnes přijímá „Tiskový výber české strany
křestamsko-sosiální v Praze I. (nakladatelství
časopisu „Nový Věk“) Velká Karlova ulice č. 8.

Čistý zisk z našich kalendářů plyne na
účely strany.

Z jednotlivých obcí objednávejte hromadně.

letošní, se zárukou neporušenosti
—| v ceně nyní značně ©—

LEVNĚJŠÍ
doporučuje

JO0S. JELÍNEK, mydlář, člen
Zemského ústřed. včelař. spolku
v Hradci Králové na podsíni.

HD
Girový účet u Ústř. banky Účet pošt spoř.

čes. spořitelen. č. 111.510.

Feskoslovanská záložna VDraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným.

Zúrokuje vklady 4,/,—4,*/, dlevýpo
véd: ode dae vložení do dne v»brání.

Zepůjčujesvojestřádanky úploěbezplatně
a vklady na ně nčiněné úroší 5*/, bez vý
povědi.

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. epořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 31. července 191i K 562.000 —.

Poskytuje zápůjčky oa směnkysručiteli

(neb pojistky), na bypstéky s úmorem libo
volným, záloby Da cenné papíry, eskootuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů za botové i
na splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložna podlébá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední bodiny dop. od */,9—12, odpol. od 1/,3—5

C. k. místodrž. konces.

informační “Uu
mw-kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.o...

Račte si psáti o vzorky
t-rmě :

Tkalcovské výrobní společenstvo

EB „„Wzájemnost““ ml
GW“v Hronově Čís. 186. “U8
— Vývoz inémého a modního zboží. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací, démskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, račníky ZEfÍMY na košile,
— | — daty atd., překrásných modních vzorů. — —

mp-Výbavy pro nevěsty "08
sa levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 20 K zasí

láme vyplaceně. 1 balík 40 A shráků vkusně rozdraženýchZZ za18 K. =
Obdrž:toto nejlepší! | řeséí.-nociál.poduík!
OB“ (Vpodniku tomto lze tóž bezpečně uložiti "UM
vklady proti G'/, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Českého
m—SSc—--——.4 ZemskéhoSvazu. LL
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poplatníci,3.roservnífoné
spořitelny.

i
Služebná

řádná, pro domácí práce, vaření a vedení do
mácnostipřijme so od 15. neb 30. září

v obch. rodině.

Bližší sdělí okresní ústav pro sprc
středkování práce v Hradci Králové

(proti Adalbertinu).

Praktikanta
s odbytou 3. třídou střední neb měsťan. školy

přijme drogerie a materiální obchod

Meg, Pharm. LUDVÍK ŠAUER
V CHOCNI.

Technická Kancelář
inž. Lad. Malý, Ed.Šplnar, Ad. z Nagy

v Týništi n. Orl.
(Poblíž továrny Ad.Novotný a spol.)

Provádí: Rozměřovánía obraničování
pozemků, vytyčování sporných hranic,
zaměřování meliorač. odpadů a regulo
vaných toků, parcelační plánky pro
knihovní pořádek, zcelování pozemků,
arrondace velkoatatků. projí kt. regul.
plánů měst a osad methodou trigono
metricko-polygonální, tragování silnic
a drah. — Firma zařídí se: Pro pro
jektování meliorač. plánů, kanalisace a
vodovody, ace řek, opěrné hráze,
údolní přehrady, silnice a mosty. —

Vyhláška.
1. Dle nového hřbitovního řádu $ 70. vy

bízejí se majitelé náhrobních pomníkůna starém
zádašním hřbitově dobřemickém (kolem kostela),
r. 1874 zrušeném, aby do 30. června 1912, oblá
sivše se předtím na farním úřadě, pomníky ty
a jiné ozdoby z hrobů svých odstraniti dali.
Nestane-li se tak, náležejí pomníky a pod. záduší.

2. Die $ 71. vybízejí se maiitelé hrobek a
stálých hrobů, kteří před tímto řádem manevém
zádušním hřbitově dobřemickém.jich nabyli, aby
své právo k nim buď řádnou smlonvou neb jiným
dokladem rovněž do 30. června 1912 dokázali.
Jinak bude záduš s hrobem neb s hrobkou

' volně nakládati.

Správa zádůš, hřbitova v Dobřenicich,
úno14. srpna 1911.

Emanuel Wodióke, ; Augustin lovák,
patr. zástupoe. farář.

BEANYo
Salonní varhany i v nejmeašímPvedení, taktéž i

„sšech sonstav, -vše
HARMONIA důkladněz nejlep
šího materiálu pracované, jakož opravy a la
dění co nejsvědomitěji a velmi levně nabízí

Bohumil Paštika,
otavitolotví varhan a harmonií

v Staré Bolealnvi.
Rozpočty a návrhy Nejlepší odporačení.
zdarma a franko. Záruka pětiletá

Zařizování pnenmatic. hry a rejstř. ku slarším zacho
valým varhanám mechan. co nejjednodušeji a levně,

nejdokonalejší Soustavy.

ZALOŽEN R. 1868.

Akciový kapitál K 15,000.000-—. Stav vkladů ca. K 35,500.000-—.

amiiumtuéh

č Ý Přijímá vklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladn. poukásky na úrok| 4—42
Daš důchodkovou platí ústav sám. — Vkladní kolšky a složní lístky poštovní spořitelny sdarma.

SMĚNÁRNA. — BURSOVNÍ OBCHODY.

Koupě aprodej cennýchpapírůukládacích,losů, rent, dovis,valut atá.

ESKONT SMĚNEK A FAKTUR.
Provádí veškeré obchody dv bankovnictví spadající, jako: Úvěry všeho druhu. — Fluancovásí podniků
obchodních a průmyslových. — Vadia a kauce. — Eskont faktar a směnek. — Bursovní rozkazy na
všechna místa. — Stavební úvěr. — Obchod cukrem surovým. — Výměna kaponů. — Inkaeso tažených
papírů. — Promessy. — yŠrva cenoých papírů. — Zálohy na cenné papíry a sboží. — Seky. — Akkre

K ditivy. — Rembourení, duňové a celní úvěry. — Součinnost při zakládání nových podniků všeho druhu.
YO Skladiště spojeno železniční snádražím. —Výhoda roexpodice. —Informační oddčlení. —Uemeui,

so sádra, strojní oleje, potroloj a cukr.

M Ma ©oa
co)

U velare" v ÝPDP, 2724
MA



Příloha
Regulace českých řek.

I
Naši předkov. ve středověku věnovali úcty

hodnou péči vodnín: otázkám, postřehujíce velice
bystře uárodohospodářský význam. racionelního
rybníkářství, jezu, pruplavu, takže cizina musila se
učiti teprve u nás. Zvláště Karel IV. s Arnoštem z
Pardubic vykonali v oboru rybníkářství tolik, že
udali pevný směr českém snahám v tom oboru
na dlouhá staletí.

Před Karlem bylo 1 nás rybníku málo. Ale
zkušený panovník, který tak často v cizích zemích
cesteval. poznal bystře. čím by mohla naše země
nad cizinu přirozenými podmínkami vyniknouti.
Rybnikářství mohlo nésti veliký užitek i při malé
celkem námaze a při skrovné režii. Karel založil
roku 1366 pod Bezdězem na královském statku
obrovské 1vbník, vrý jako jezero rozsáhlý. Zavedl
do Čech chov parmy, takže v brzku parmami vše
cky vody v Čechách oplývaly. Rybník pod Bez
dězen posud má rozlohy 609 jiter. O arcibiskupovi
Arnoštu z Pardebic jest od současných kronikářů
zaznamenáno, že zřídil velikým nákladem mnoho
rybník: zejména u Kyj blíže Prahy, u Rokycan
blíže Horšova Týna, u Příbramě, Červené Řečice,
Žerčic a u Chýnova. —-Arnošt počínal si tak hor
livě jistě na popud Karla IV., jehož statky byly ve
střední Evropě vůbec nejůčelněji spravovány. Sou
časník jeho Benes 7 Veitmile napsal: »Zřídil také
král na rozličných místech mnohé rybníky, jež

svoji pozornost páni, zemané, duchovní a lid obec
ný, vysazovali všude vinice, zahrady a zřizovali
rybníky v Čechách, vzdávajíce díky Nejvyššímu,
že jim dál takového knízete, pod jehož panstvím
vše se dařilo.. Tak píše Beneš již při roku 1348,
tedy na počátku vlády Karlovy. Patrno tudíž, že
panovník vodní otázku iuštil ihned ve velkých,
složitých rozměrech.

Tak. dopomohl českým hospodářum vlastním
příkladem k překvanujícímu obohacení. Od té do
by rybnikářství české se vyvíjelo utěšeně dále a
to tak, že nebvlo v krajích a ve státech sousedních
nikdy předstiženo. Rybníky se množily na všech
stranách. jsouce zároveň přirozenou nádrží vodní
pro vederná léta. Lesu bylo též daleko více než
nyni, Karel vydal přísné příkazy na jejich udržo
vání. sái1 se českými lesy před cizinci často chlu
bil. A tak i v létě bezdeštném ztěžka vznikal tak
rozsáhly suchopar. jako v době nynější. Voda lépe
se udržovala. rosa -nohla býti v okolí velikých
rybríku hojnější. Ryb zde bylo tolik, že platily
za nejobyčejnější jídlo, takže naposledy ani lidé
neicbudší rádi jich nepožívali,

Za novélo věku však 1edacos se změnilo — na
škodu národního hospodářství. K vuli okamžitému
většímu zisku celé velike řady rybníků byly zru
šeny, a dno jejich osázeno plodinami, které byly
na krátký čas velmi dobre placeny. Ale obecné zá
jmy hospodářské utrpély tím valně.

Loni Paříž zabědovala velice nad zbytečným
zničením celých obrovských lesních ploch, když
přikvapila hrozná povodeň na Paříž. Teprve při
zhoubné zátopě začalo se uvažovati v širších kru
zích, jak lesy netoliko udržují potřebné vlhko, ale
jak také zadržují a přirozeně regulují odtok veli
kých vodních spoust. U nás do dneška jest lesů
dosti, ačkoli by neškodilo, kdyby zalesněné plo
chy byly ještě rozsáhlejší. V té příčině jest dobrým
instruktorem pro ostatní Evropany Švédsko.

Ale roku 1904 seznalo se, že musí býti posta
ráno konečně i o přímé větší zadržování rychle
ubíhajícího vodstva, aby sé jednak zabránilo ničí
vým povodním a jednak aby pro dobu zhoubného
sucha zbývalo v zemi aspoň nejpotřebnější množ
ství vody. Vždyť vysychaly prameny, které v Če
chách tekly od nepaměti. A v nynějším žhavém
létě setkali jsme se s obdobnými zjevy.

Poznalo se, že staročeští hospodáři měli veli
ce jemný smysl pro pravidelné zavlažování.

Ovšem na kalamitách, pochodících nyní z ve
likého sucha nebo z povodní, nenese nyní skuteč
nou vinu národ náš, ale »dobří sousedé« Němci,
kteří se vždycky houževnatě vzpírali, mělo-li se
něco učiniti £ hospodářskému povznesení krajů
českých.

Ale nyní konečně přece jenom regulace střed
ního Labe a menších toků jest v chodu a očekává
se od ní velize mnoho pro budoucnost. Kéž se za
čalo aspoň o dvacet let dříve! Bylo by to prospě
lo netoliko naší zemi, ale celému soustátí, jemuž
jsou země koruny České nejvydatnějšími poplat
níky.

Byl již nejvyšší čas! Jen čtěme, jak pilně už
naši dávní předkové přemýšleli o regulaci a splav
nění řek! Otec vlasti sám snížil plavecká cla, za
kázal stavěti nové jezy; přikázal, aby na každém
jezu »vrata< byla nejméně dvacet loket široká.
Později proti vůli českého panstva vybírání vod
ního cla ještě více cbmezil, vydal nové dekrety v
příčině jezů. Ba udržela se hodnověrná tradice, že

————-—

Karel snažil se prokopati pomezní hory v jižních
Čechách, aby spojil tok Vltavy s tokem Dunaje
velkolepým pruplavem. ©Olomoucký biskup Jan
Doubravský sám napsal ve své kronice, že za je
ho času (v I. polovici 16. století) ještě byly zře
telny stopy prokopávání na rakouských hranicích,
kudy obmýšlenému pruplavu vyměřena cesta.

Uvážíme-li. iak velkolepé podniky Karel pří
vedl s velikou odvahou k zdárnému cíli, nedivíme
se ani plánu tak obrovskému. A jestliže prostředky
celkem velice primitivní byly ve službách tak zna
menitých vodních podniku, tím spíše moderní tech
nikou využitkovalo by se vodní bohatství.

Účelení moderní regulace jest řeky racio
nelně splavniti, upraviti tok k účelůni průmyslo
vým, regulovati odvodnění a zavodnění a tím me
liorovati pozemky, zadržovati větší množství vo
dy pro případ bezdeštných měsíci.

Tu nastává úkol zvláště důležitý údolním
přehradám. S velikým napětím se čeká, jak se 0
svědčí veliká údolní přehrada, budovaná u Bílé
Třemešné nad Dvorem Králové. Přehrada ta, bu
dovaná na Labi mezi vysokými vrchy, bude se
zveďati do výše 34.4 m nad údolím; dle výpočtů
vejde se do té nádrže na 9 milionu krychl. metru
vody. Náklad bude činiti ia 5 mil. korun, ale obnos
do podniku vložený stonásobně se vyplatí, takže
prospěje poplatnicttu rozhodně daleko více, než
postavení několika rámořních obrněnců. V době
sucha voda bude se pravidelně vypouštěti dle po
třeby, v době velikých dešťu zadrží se veliké pří
valy, řítící se z horního Labe do údoli. A tak i pod
niky průmyslové, užívající vodní síly. budou moci
pravidelné pracovati.

IOOOOOOOCXXXXAXXXAXA

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradcí Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k dispostci.
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Kulturní jiskry.
»Jediná upřímná strana českého venkova«

dostává od zakladatele téže stále ostřejší lekce.
Posledně liberální patriarcha Alfons Šťastný v
»Selských Novinách« napsal hroznou obžalobu po
litiky avrárnické, z níž uvádíme tyto úryvky:

Dnes ve straně agrární vládne politická vá
šeň a slabost. Ona provádí, co se jí právě zlíbí
a s justamentem: tato se poddává vlivum jiným,
cizím na úkor národa. O nějakém účeli politickém
není řeči. Nikde neví, co se chce. Jenom to je vi
dět, že se chce dosáhnout pro agrárníky jedno mi
nisterské křeslo; a to je celá ta politika strany a

a služba vládě je to. A to pro nic a za nic, jenom
aby jedna osoba byla spasena! Ovšem je tu při ní
i několik příživníků. Konec všeho je nějaká sine
kura, která nese několik tisíc. Celé ty škandály s
Práškem, Zázvorkou, Diůrichem, Žďárským a ji
nými nejsou nežli prasprosté škandály peněžní; a
co jich s tím souvisí a co jich ještě bude! A ten
ubohý český lid k tomu pokojně přihlíží. Jde o jeho
hlavu, ale on o tom neví. Vlast mu krájí. Budujou z
ní most, po němž se nepřítel má snáze dostati mu
do srdce.To činíČeši!....

Dělnost svého vlastního sněmu si budou od
Němců draze, velice draze kupovat, vlast za to 0
bětovat, ač by odejítím z něho, složením mandátů
rázem učinili celé te bohopusté komedii konec.
Ale to oni nemohou. neboť vláda tak nechce, a ta
nechce proto, protože Němci tomu nechtí, protože
dříve nás musi náležitě vykořistit, nežli svolí k
dělnosti sněmu našeho! Viděl, slyšel kdy kdo něco
takového? To jsou Opařany nebo zrada . .. Co
také těm poslancům říšským na sněmu českém zá
leží? Jen když mají svůj mandát říšský, to je hlav
ní, to je obživa, zvláště pro některé! Peníze, pe
níze a zase peníze! To je hlavní. Vlast a národ
vezmi čert, na těch houby záleží!

K tomu tedy jsme zřizovali stranu agrární?
Agrarismus opustila. Poslanci její slouží vídeňské
vládě, přisluhují mladočechům a jejich vůdci;
zájmy svých voličů neznají; zákonodárný sbor do
mácí zrazují, aby se došplhali sinekur ve Vídni;
stav svůj vlastní neznají, ničí, obětují mizerné po

rod klesá, vlast klesá, stav klesá, a to vše vinou

ne nepřátel, které bychom snadno přemohli, ale
vinou vlastní, vlastní hloupostí, vlastní neschopno
sti, vlastním osobním prospěchářstvím, politickou
nemravností. 10 jsou těžká obvinění, ale musíme
je. žel, vlastním lidem svým činiti, svým přáte
lům, musíme je Činitt z přátelství, z nejlepšího ú
myslu, v úmyslu, aby se konečně stal obrat v tom
vedení politiky agrární. Vždyť ty věci jsou co den
horší a horší! Svrůli jste jednoho pro jeho chyby;
nastoupil jiný, aie věci nejsou lepší, nýbrž horší.
Kam pak se to dostaneme? ....

Voliči by měli 13 své poslance zemské nutit
k složeží mandátu. aby jalový sněm vzal konec a
nastoupil na místo jeho sněm dělný. A proto by
to mezi agrárníky mělo zníti jednohlasně: Pryč
se sněmem jalovým! Šem se sněmem dělným! A
vy. poslanci, zemští, složte mandáty, ať se k to
mu dostaneme!

Na místo toho dochází zprávy, proč se tak
neděje. Zemští poslanci, kdyby tak učinili, byli by
se slávou znova zvolení, kdežto, bude-li sněm roz
puštěn, nemá z ních Lýti zvolen ani jeden. neboť
se chovají, nejméně řečeno, zbaběle. I když nechti
hromadně tak učinit. měli tak učinit jednotlivci,
kteří to nedovedou zodpovědět před národem, držet
mandát ničenmným způsobem. Poslanci zemští ne
byli zvolení k tomu. aby podporovali ničemnou
politiku poslancu říšských. Oni mohli a měli dělat
politika vlastní, českou a ne cislajtánskou. Dnes
isou otroky poslanců říšských. kteří se ženou za
osobním prospěchem svým. Ton se měli poslanci
zemstí opřít. Na místo toho dnes je opanovali po
slanci říšští, a přiimutin mandátu říšských poslanci
zemskými přestala samostatnost poslanch zem
ských, dosud cposičních, a dnes jsou tak vládními
jako ti řišští, kteří již neznají ani vlasti, ani národa

svého, a kteří by dnes obětovali sněm království
Českého za nějakou cislajtánskou sinekuru, jen
když osobní prospěch z toho kyne!

Jak obelstili židé úřady. Přestup židu k pravo
slavi v Rusku jest poslední dobou velmi nápadný.
Židé totiž, aby nemohli křesťanského obyvatelstva
nesvědoritě příliš vykořisťovati, nepožívají ve
všem s ním stejných práv. Aby však přece mohli
se státi rovnoprávnými, přestupují na oko k pra
voslaví. Když si vymohli křestní list, jest jim celé
Rusko přístupno, a po tom jedině touží, neboť i
po křtu navštěvují dále synagogy a přidržují se
svého Židovství. Proto listy ruské varují církevní
kruhy nřed takovými obraty k největší opatrnosti.
— Komu to účel posvěcuje prostředky? To jest
hromadný podvod církevní, jakého nespáchala ni
kdy žádná iesuitská kollej. Chytří židé však dále
budou imputovatí heslo o prostředcích svěcených

Ruská vláda proti katolíkům. © útiscích, jaké
našincum jsou připravovány v Rusku. píše *Apo
štolát sv. Cyrilla a Methoda« v posledním čísle:
>Od 16 let katolické duchovenstvo z Moskvy ko
ná pro svou 450)duši čítající obec v okresním mě
stě Podolsku občas služby Boží. Pro časté obtíže
poukázal ředitel podolské akciové cementárny, V

tolíkum obyčeinou světnici za kapli pro katolické
bohoslužby, jež sotva jednou za měsíc byly v ní
konány. Avšak ruská vláda, jež všude dovoluje
tanéírny, varieté, tingl-tangly a pod.. konání ka
tol. služeb Božích zakázala a kapli, jakožto prý
nezákonnou zavřela. Katolickým kněžím v Moskvě
bylo zakázáno podolské katolíky navštěvovati, vy
jma s dovolením moskevského guvernéra a po
dolského popa. A dovolení to se neudilí. Tak se
v Rusku provádí carem prohlášená svoboda vy
znání. Sami úředníci továrny prosili guvernera za
dovolení, protože katolíci následkem služeb Bo
žích a slova Božího isou zdrželivější. Popové na
své dělníky nemají vůbec vlivu. Prosba katolíků
o ponechání jini katolického sirotčince byla mini
sterstvem zamítnuta. Likvidace na I. června určená
byla pouze o 14 dní prodloužena. Francouzský, v
Moskvě usazený abbé Berthelet byl z Ruska vy
povězen. Týž přišel do Ruska r. 1905 jako učitel
bez zvláštního dovolení ruské vlády, je již star
cem, chtěl se poctivě k smrti doživiti a není proto
ani dost málo politicky závadný. Z Čuchonska
byli tři katoličtí kněži. původně Nizozemci, vypo
vězení. Katolíci jsou tímto postupem ruské vlády
velice zarmoucení. Stařičký katolický biskup De
niševič bvl vládou sesazen. Ani ušlechtilý biskup
Ropp, za něhož se i protestantský list v Petrohra
dě přimlouval, nedošel u vlády milosti. Naproti
tomu pověstný Reinbot — moskevský starosta —
odsouzený a všech práv zbavený, má býti dopo
ručen carské milosti. Vždyť i zednářství, jak nám
sdělil redaktor +Birž. Vědomostí«, v Rusku nalézá
ochrany. Bratří od loží nalézají úkrytu jako úřed
níci v různých bankách a mají své schůzky. Zá
kon o uznání pověsiných Mariavitů s Kozlovskou
v čele doznal schválení dumy. Zde bylo pracová
no velini rychle. Jelikož mariavitští kněží, odpadlí
od církve, udávají ruské vládě své bývalé spolu
bratry, jsou tito všude trpěni. Vláda je všude pod



poruje. aby podrývali katolickou církev. © Státní
rada Vasil Taželnikov ve svých zprávách vládě
odvolává se na svědectví mariavitských kněží.
Ruská vláda v poslední době krutě pronásleduje
katolíky a nejvíce katolické kněze. Celý tento ú
kaz o svobodě svědomí je v rukou byrokracie
humbugzem. Ve Francii proti katolíkům bojují So
ciální demokraté, v Italii anarchisti, ve Španělích
Ferrerovci, v Portugalsku kralovrazi a v Rusku
carská vláda. Toto veřejné bezpráví na církvi ka
tolické v Rusku bude se kdysi na ní samé strašně
mstíti. Katolická církev získá nové příznivce, ru
ská nové nepřátele.«

A pak prý jsou utiskováni v Rusku jenom ži
dé a živly anarchistické! Což se katolíci účastnili
krvavých převratít za revoluce, že ruská vláda to
lik proti nim postupuje? Carismus mohl nabýti již
dávno peprných zkušenosti, že centralisace církve
a politiky do jedněch rukou není rozvojí říše zdra
vá.

us- | Plluě čtěte důležitý spis. "09

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a u astavičným zřetelem“ k nověj
ším a nejoovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strižce kath:drální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8* ; Cena 11 K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Obnovy“ co
nejvřelejí odporučuje.

Exped:ci obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Příjmy lékařů ve Starém Římě. Tělesní lékaři
císařu římských měli služné na naše poměry závra
tné. Tak Ouintus Stertinius měl 500.000 sestercií
ročně. Ale i jiní lékaři měli příjmy, jež nám musí
se zdáti úžasny. Až do 600.000 sestercií ročně. Kri
nias z Massilie zanechal 10 milionů sestercií, ač
za života jiných 10 milionů věnoval rodnému mě
stu na stavbu hradeb.

Paušální tupení našsinců jest u volnomyšlenká
řu velice oblíbeno. Ti obviňují celé davy katolic
tva z velikých násilností, ačkoli sami vědí dobře,
že nerí pokojnějších lidí nad katolíky. Největší
procento našinců skládá se z lidí chudých, tichých,
kteří raději ustoupí, než by proti ostrému jazyku a
gitátora, tučně placeného od kapitalistů, rázně se
ohradili. Vždyť ostatně sami volnomyšlenkáři kři
čí, že chodi katolíci s přeraženou páteři, že jsou
docela bázlivci, že nedovedou vyvinouti sebevě
domou energii. Ze záští proti našincům však do
vedou bleskurychle obrátiti a roní krokodýlí slzy
zy nad -- »klerikálním« násilnictvím. Obvinění s
hadí chytrostí projeví se paušálně, obecně, pro
tože z takových bezectných lží nekouká krimi
nál. A co napsal v č. 39. »Učitelský Věstník«, to
již jest vrchol pokrokárské prolhanosti. Prý >kle
rikálové rozbíjeli schůze kandidátů pokrokových,
přepadali je na cestách veřejných, najímali kor
tese za peníze, jako středověký generál žoldáky,
a těmi znásilňovali nejnemravnějšími prostředky
voliče.« Kde a ktefí klerikálové tak si počínali?
Kdyby tohle bývalo pravdou, pak by pokrokářští
agitátoři využili každého případu do krajnosti, roz
mazali by nejmenší šarvátku na dlouhé sloupce,
mluvili by o ní celé měsíce. A najednou — teď te
prve vědi o násilí docela systematickém! | Není
největší bezcharakterností imputovati systema
tické zločiny bez podání jediného dokladu? Vždyť
přece sami pokrokáři dobře vědí, jak vítězil nej
horším způsobem proti kalolíkům kapitál, jaké se
dělo podplácení voličstva od kapitalistů — a to
často i prostřednictvím pokrokového učitelstva!
To jsou věci dokázané, katolickým tiskem řádně
doložené již dávno. A nyní ze vzteku nad prozra
zením bezcharakterních machinací pokrokářských
přichází nás protivník s takovými pomluvami. A
to orgán pokrokářského učitelstva, které mělo tak
veliký podíl ne matení voličstva! Jak se pánové
chovají tolerantně k lidem názorů jiných, svědčí
markantní příklad, zaznamenaný v >Čechu« dne
10. července o volnomyšlenkářském učitelovi: »>Při
posledních volbách do okresní školní rady uspo
řádali si učitelé všem přístupnou schůzi v restau
raci »U zelené brány«, k níž se dostavili též po
zvaní křesťanští učitelé. Tito však byli od volno
myšlenkářských učitelů hanebně potupeni. Při tom
učitel Jadrný (nomen et omen!) nechal se unésti a
z nenadání křesťanského učitele do tváří udeřil.
Za to musil se zodpovídati před soudem. Nyní pan
Jadrný změknul k prohlášení: »Připouštím, že
jsem pana kolegu v hostinci >U zelené brány« u

deřil, ale bz úmyslu (??). Lituji případu toho a
prosím hu za prominutí.« — A ten křesťanský
učitel inu odpustil a žalobu odvolal. Jednal by tak
volnomyšlenkář?< -—-Jen tedy reálně a — experi
mentálně, jak často sami pokrokáři vybízejí! Byl
ten »pěstitel« nějak od pokrokářských kollegů po
kárán?
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ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ

ZÚROKUJE VKLADY
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Hospodářská hlídka.
Hlas odborníkův o budapeštské burse. Na plo

dinové burse v Budapešti mají posud židovští mi
lionáři veliké hody. Ředitel jednoho z největších
mlýnů uherských napsal v »Pester Lloydu<: »Roz
měry, jakých nabyl terminový obchod obilím na
budapešťské bursc, mohou býti označeny právem
za nadamerické. Byl by to falešný stud, kdyby
chom nechtěl přiznati, Že terminový obchod, kte
rý již dříve neměl vždy ráz oprávněnosti, nyní
většinou slouží k ukájení hráčské vášně takových
kruhů, které odstraniti bylo by v zájmu pravidel
ného, odirvodněného vývoje cen a bursy, jež je
přece vynikajícím: činitelem v životě našeho ná
rodního hospodářství.« Výstřelky hazardní hry ma
jí dle něho býti na burse v Budapešti vyčištěny,
terminový obchod však ponechán. Nemusíme po
dotýkati, že rolnictvo v Rakousku nespokojí se s
opravoi pouze zdánlivou, která by se jen na for
mu obmezovala. věc samu nechala však nedotk
nutou. Z tohoto důvodu bude a musí trvati na po
žadavku, aby terminový obchod obilím byl i na
budapešťskí burse zakázán.:

Pěkné kšeíty z rolnické bídy. Dne 23. srpna
byl v Tábořr dobytčí trh, který byl velmi hojně
dobytkem obeslán. Lidé, nemajíce píci, se slzami
v očích prodávají své kozy a své krávy. V Tá
boře dobytek šel rychle na odbyt. Jeden obchod
ník koupil dobytkana sto vagonů,a sice pro Uhry,
na osvěžení krve, jiný obchodník koupil pro Halič
1000 kusů. — Židovští velkoobchodníci mají zlaté
časy: lacino dobytek skoupí, celými vlaky jej od
vezou a v obrovských ohradách buď podrží živý,
buď dají jei pobít pro podzimní vývoz. Na podzim
očekává sc zdražení cukru, petroleje, uhlí a činží:
ve Vídni v městské radě byl učiněn návrh, aby
všechna rakouská města sešla se ve zvláštní
sněm, kde by sc jednalo o drahotě. Především-by
bylo třeba přísného protikartelového zákona, ne
boť jsou to kartely, které libovolně určují ceny ži
votu nejdůležitějších potřeb. — Zdali pak proti
kartelům rozpřáhnou se sociální demokraté aspoň
s poloviční kuráží, s jakou se sápají na katolíky?

Návrhy na vybavení selských dluhů a na za
vedení jednotné daně vzestupné z příjmů podali v
prvním období nové říšské rady naši poslanci Ka
dlčák, Valoušek a soudruzi. Text návrhů jest tento:
>Když v památném roce 1884 obyvatelstvo ven
kovské zbaveno bylo roboty a sedlák stal se svo
bodným, od všech neodvislým občanem, bylo mí
nění všeobecné, že teď nastanou dávno toužebně
očekávané zlaté časy všeobecného blahobytu a
spokojenosti blahé. Od těch nezapomenutelných
dob zrušení roboty minulo sotva půlstoletí, a ze
zlatých časů zbyly jenom plané sny. Ani blaho
byt, ani spokojenost na venkově se neusídlily trva
le. nýbrž rotnictvo upadlo do bídy, jaké jindy ne
bývalo. Panská robota arciť zrušena, ale neméně
tuhá a nesnesitelná robota kapitalismu vznikla a
učinila z rolníka otroka nenasytného kapitalismu.
Nesnesitelné úroky a všeobecné zadlužení zničilo
krásné sny, jež poutají nás k roku 1884, a kdyby
záhy náprava státi se neměla, selský stav úplně
by zanikl. Tomu aby se předešlo a stav rolnický,
nejbezpečnější opora říše a spořádané společnosti
lidské, aby zachován byl, musí nesnesitelná tíže
předlužení sňata býti s beder selských. Z těchto
důvodů navrhujeme: Slavná sněmovno, račiž se u
snésti: »C. k. vláda se vyzývá, aby co nejdříve
parlamentu předložila ku projednání návrh záko
na, jimž by se vybavení selského stávu z dluhů
provedlo a rolnictvo tak zbavilo se novodobé ro
boty kapitalismu, jako při nastoupení vlády panov
níka vybaven byl z roboty panské.« Návrh tento
budiž bez prvního čtení národohospodářskému vý
boru k urychlenému projednání přidělen. Vzhle
dem k současným poměrům hospodářským, spole
čenským a sociálním nynější soustava daňová,
jak v říši naší dosud je uplatněna, nesmírně tíží
chudobrější třídy a dusí zdravý vývoj rolničtva,
živnostnictva i dělnictva, aniž by potřebám říše
náležitě vyhovovala. Z té příčiny nutna je změna
soustavy daňové také z té příčiny, že pochází z
dob nynějším poměrům naprosto nepodobných a
trvá více jak 150 let, tudíž je nesporně zastaralou,
nynější době nevyhovující. Náprava stálým zvy
šovánín a přitužováním nevhodných zastaralých
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daní je nemožná, nevhodná a nespravedlivá, tudíž
změna ce'é soustavy neodkladná. Z těchto dírvodů
navrhují podepsaní: >C. k. vláda se vyzývá, aby
co nejdíive předložila říšské radě osnovu zákona,
jímž dosavádní zastaralé a nevhodné daně, jako je
daň pozemková. domovní, živnostenská a podobné,
se zrušuji a zavádí všeobecná jednotná vzestupná
daň z příjmů se zvláštním zřetelem na daně prosté
existenční minimum netoliko stálý plat majících
tříd, nýbrž také rolnictva, dělnictva a živnostni
ctva v ten způsob, aby teprvé příjmy od 2000 K
byly zdanény.« Návrh tento budiž bez prvního
čtení přidělen výboru bernímu.« Kdy dočkáme se
konečně rcalisace takové reformy, která tluče na
dvéře stále hlasitěji? Soc. demokraté ovšem se
budou starati, aby různými kličkami bylo projed
nání návrhů zase oddáleno.

O bohatosti Čech a Moravy na kovy vyjí
máme z »Přírody a školy« tyto údaje za r. 1909.
Zlata vytěžilo se v Čechách 297.090 g zlatonosné
rudy, 184.44 kg. zlata; z toho připadá 100 g rudy
na Kasejovize. — V Příbrami získalo se 211.017 g
stříbrné rudy, z čehož bylo 18 proc. rud olovna
tých a 82 proc. rudonosného křemene; z toho vy
hutněno 39.002 kx. stříbra. — Železné rudy vytě
ženo + Čechách 8.983.695 g. na Moravě 26.068 a.
— Rud olovnatýcii získáno 2.085 metr. ctů. kromě
výtěžku při rudách stříbrných. — Zinku vytěženo
v Čechách 16.579 g, z toho připadá na Příbram
2.687 a. na Černovice a Staňkov 13.892 metr. ctů.
— Rud cínových docíleno 260 g v Čechách. — An
timonové rudy dala Příbram 479 g jako vedlejší
výroby. — Rud uranových vytěženo 81 ag,z nich
získáno 0.9473 gramu radiumchloridu; na erární
doly jáchymovské připadá 49 g rud. — Wolfrámu
vytěženo v cinvaldských dolech kníž. Lobkovice
342 4 rudy. — Tuhy získáno v Čechách 197.621g,
z toho připadá na tuhové doly kníž, Schwarzen
berga 164.534a; na Moravě vytěženo 102.417a.

Obavy před nedostatkem píce. Úřadní zpráva
varuje před prodejem dobytka za nízké ceny.
jenž jest nejen s to nynější nouzi zvětšiti, nýbrž i
způsobiti vážné obavy pro budoucnost. Taková
paníka není však vůbec oprávněna, neboť prozatím
jest všude dostatek píce, aby dobvtek mohl býti
ještě až do počátku zimy zachován a to tím spíše,
zachází-li se s pící opatrně, zejména podává-li se
dobytku surová pice řezaná. Až do pačátku zimy
bude všax, pokud jde o pícniny, nouzovou akci,
jež byla již v ministerstvu orby zahájena, zajištěna
nouzí trpícím okresíni dodávka potřebného množ
ství sena, slámy a pokrutin.

O racionelním pěstění vojtěšky napsal odbor
ný znalec Fr. Perný do výroční zprávy rolnické
školy v Kostelci n. Orl. velice praktickou úvahu,
z níž vyjímáme: Nejlépe se daří vojtěšce na hlubo
ké půdě hlinité. písčito-hlinité a hlinito-písčité, do
statečné rnnažství vápna obsahující. Vhodné mo
hou býti půdy i povahy více písčité, nalezne-li na
nich vojtěška potřebné vláhy. Půdy vápnem chu
dé dlužno předem vápniti. Výborně vojtěšce svěd
čí též hluboké půdy slínovité, nejsou-li příliž su
ché. Aby se vojtěška dařila a dlouho vytrvala, ne
záleží jen na ornici, ale u veliké míře i na spodi
ně, která musí býti propustná, aby kořeny do
hloubky pronikati a volně se rozvětvovati mohly.
Při spodině nepropustné trpívají půdy stojatým
mokrerm a v tom kořeny vojtěšky nerostou, ba na
mnoze začnou uhnívati, jednotlivé trsy vojtěško
vé se ztrácejí, porost silně řídne a vojtěška zarůstá
travinami a jiným plevelem. Výnosy takové voj
těšky klesají a nezbyvá jiného, než vojtěšku před
časně zaorati. Ani tehdy nemůžeme býti spokojeni,
když seřídlá vojtěška téměř samou travou zaroste.
poněvadž tyto samovolně uchycené traviny jsou
obyčejně trávy méně cenné a svým výnosem vy
hynulou vojtěšku nenahradí. — Spodinu štěrkovi
tou však vojtěška rovněž nemiluje. Dle mnohých
pozorování, též prof. J. P. Wagnerem potvrzených,
přišlo se k poznání, že příčinou předčasného zarů
stání vojtěšky travinami (různými sveřepy, psine
čky, metlicemi atd.) a jinými plevely — jest silné
dusíkaté hnojení (chlévským hnojem, močůvkou,
chilskýrn ledkem a pod.). Dusíkatá hnojiva působí
totiž na silný vývin travin, kdežto vojtěška, jako
rostlina motýlokvětá, živí se dusíkem ze vzduchu
a vyžaduje půdu bohatou vápnem, kys. fosforečnou
a draslem. Z uvedené příčiny nemáme hnojiti k
vojtěšce chlévským hnojem přímo, nýbrž máme ii
síti až druhýim neb třetím rokem po tomto hnojení.
Rovněž často vídané povážení vojtěškoviště mo
čůvkou dlužno z téže příčiny zavrhnouti. Za to
však dosti silné pohnojení hnojivy fosforečnými
i draselnatými a dle potřeby též vápnění zdaru
vojtěšky velice prospívá, neboť umožňuje jí také
náležité přijímání dusíku vzdušného. Přímého hno
jení dusíkatého, ale jen slabšího ku př. chil. ledkem
na vrch, užijeme jen tehdy, když jest vojtěška
slabší a řidší, aby rychleji sesílila a hojně odnoží
la. —-Vápno, hnojiva fosforečná i draselnatá dluž
no hluboko zadělati (orbou) a s půdou dobře smí
siti. Hnojení to provádí se na podzim před zamý
šlenou jarní setbou vojtěšky. Ku hnojení vápnem.,
na půdách vápnem chudých, používá se as 20 g
vápna na I ha. Jako hnojivo fosforečné osvědčuje
se, dle dosavadních zkušeností, nejlépe moučka
Thomasova, vysokoprocentní a jemně mletá, v



množství 6—8 g na ) ha. Ku hnojení draselnaté
mu, zvláště na půdách lehčích důležitému, dopo
ručuje se nejlépe pro vojtěšku kainit, poněvadž týž
svým obsahem vedlejších solí působí dle všeho i na
lepší rozpustnost kyseliny fosforečné v Thomaso
vě moučce. Hnojí se jím nejvhodněji rovněž již na
podzim, současně s hnojivy předchozími, v množ
ství 5—10 g na I ha a to více na lehčích a méně
těžších půdách. Aby se tato hnojiva, v podzim za
oraná, S půdou řádně smísila, radno z jara před
setbou voitčšky dobrým kypřičem půdu dokonale
promísiti. Je-li vojtěška po posečení svrchní plodi
ny, do níž byla sera, slabě vyvinuta, pohnojíme ji
na vrch as 3 g Tiiomasovy moučky a 4 g kainitu
na 1 ha. Když pak by v pozdějších letech, na př.
ve 4. roc2 vojtěška řídla, pohnojíme ji takto na
podzim opětně na vrch. Místo moučky Thomasovy
můžeme ku lmojení na vrch výhodně použíti su
perfosfáti, v množství as o třetniu menším. Aby
chom umožnili snadnější vniknutí uvedených hno
jiv pomocí vody dešťové do půdy, jakož i vnikání
vzduchu do téže, nutno na podzim i na jaře luční
mi neb jinými těžkými branami vojtěškoviště pře
vláčeti. Řádně a v čas provedené vláčení vojtěšce
velice prospívá. Vláčením vytrhají se také trsy
travin i jiné plevele uschnou. Byla-li mladá vojtě
ška snad mrazv z půdy vytažena, válí se. Podzim
ní vláčení jest na místě, někdy však pro pokroči
lou dolu po poslední seči (která příliš pozdě pro
váděti se nemá), kdy bývá půda již trvale vlhkou,
nemožno h provésti. Proto volíme často jarní
vláčení, které má se provésti ihned, jakmile půda
oschla, a nemá se otáleti, aby se později (vojtěška
se z jara záhy k nové vegetaci probouzí) vyvinuté
mladé výhonky vojtěškové zbytečně neolámaly a
tím prvá seš neseslabila. Bran používejme tím těž
ších a ostřeiších. čím starší a zatravněnější jest voj
těška. V případě druhém jest dobře vláčeti i po
jednotlivých sečích Je-li vojtěška zaplevelena ku
př. pampeliškou, postarejme se o včasné vytrhání
takového plevele i s kořeny, než odkvete, aby se
semenem, které jest opatřeno chmýřím a větrem
lehce roznášeno, po celém poli nerozšířil.

Všem rodičům
— kterým záleží na mravní a
vlastenecké výchově dcer —

vřele doporučujeme

Pensionát
císaře Františka Josefa |.

v Hradei Králové.
V pensionátě jsou tyto školy:

Pokračovací škola.
Kurs pro vzdělání pěstounek.
Kurs industriální.
Pěvecko-hudební škola.
Vyučování cizím řečem:

(němčině, francouzštině, angličině.)

Na přání poskytuje se též příprava kn
stát. zkouškám z jszyků, hudby a zpěvu.

Jmenované školy požívají práva
veřejnosti. —Pro všechmy obory
Jvou státně zkoušené nějtelky.

Prospekty zašle na požádání
správa ústavu.

Sociální besídka.
Katolická osidlující společnost ve Spojených

Státech, založená teprve nedávno, řadí se již dů
stojně doaktivních a dobře organisovaných spo
lečností. Účelem jejím je ve všech končinách Spo
jených Států zakládati katolické kolonie, k nimž
by se připojoval veletok katolických vystěhoval
ců, kteří až dosud bývali nucení usazovati se v pro
testantských koloniích. Má tím býti bráněno od
padům od víry. Ke dni 11. července organisační ko
mitét svolal valnou schůzi do Chicaga, aby společ
nosti dostalo se platne organisace. Sjel se značný
počet hodnostářů a katolických bojovníků, mezi
nimiž arcibiskupov2 Messmer, Ireland, Oigley,
Glenon. K diskussi přišly nabídky pozemků jedno
tlivými členy spolku. Jistý počet členů byl pověřen
úkolem ty pozemky osobně shlednoti a smlouvy
sepisovati. Hlavní zřetel obrácen ku zřizování klá
Šterů, kostelů a škol. Vedení bude vycházeti z
ústředny, v jejíž čele stojí P. de Vos, hlavní or
ganisátor společnosti. ©Podobné společnosti mají
býti zřizovány v rozsáhlých diecésích. Přistěho
valci mají též býti obslouženi ve své mateřské ře
či. Problém tento zasluhuje vážného povšimnutí.
Má jím značně usnadněna býti duchovní správa v
americkém Babylonu. O předmětu dopsalo se i
vídeňskému >Vaterl.< jakožto o akci amerických
katolíků nejvýznamnější za posledních 120 let. Ka
stolická církev v Americe má diecése bohaté a též

chudé a nemíní dále trpěti, aby některé diecése v
jakémsi přepychu žily. kdežto by venkov hynul v
bídě. Centrála v Chicagu čítá teď již na 100.000
členů přispívajících a výtěžek má býti obrácen k
podpoře vnitřních missií. Nadejde brzy doba, v
níž katolická církev ve Spojených Státech bude
silnější nežli všecky protestantské církve, které již
samy připouštějí, že katolická církev třikráte to
lik přibývá nežli ony. — Tak sděluje 29. srpna
»Čech.« Patrno. jak američtí katolíci dovedou bez
dlouhých rozpaků nábožensko-sociální krisi luštiti
prakticky. U nás jinak. Z katolických nadací a na
katolických statcích žiji celé davy zarytých našich
nepřátel, kteří se rozhodným katolíkům pošklebují.
A za tu toleranci snášíme ještě stále fanatičtější
útisky.

DĚTSKÁ MOUČKA
ode davna osvědčená potrava

PR
aodské KOJENCike:
OBSAHUJE NEJLEPŠÍ ALPSKÉ

—-"] >.-——=—z MLERO
KrabiceK.180vkaždélékárně a drog -©

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnonti

své umělecky pracované

sochy Lurdskou,
křtitelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky, z KřÍŽe

Klinika hodin
Hradec Králové
+ « Svatojanské náměstí © *

Jest nověotevřený závod h , slatnick

a optický, řízený za ler v odbornik,2 y.

V Klinice hodin seřizují se veškeré druhy
hodin kapesních i hodiny nástěnné - zvláště
pak lepší druhy, jako Glashůtte, Sohafhausen
Omega, a regulují se ve 3 polohách a to v každé
poloze zvláště. Objeví-li se chyba differenční,
odpomůžeme této vlastní naší methodou do té
míry, že nemůže se státi, aby hodinky pak šly
někdy dobře, někdy špatně, jak zhusta i u těch
nejdražších se stává a nikdo — ba velmi často
ani hodinář -— neví proč.

V Klinice hodin máme zavedený též prodej
úplně nového zboží zlatého a stříbrného, získa
ného z pražských dražeb a zastaváren za pře
kvapující levné ceny.

Veškeré zboží je c. k. punc. úřadem opun
cováno. Staré zlato se kupuje a za nové vy
měňuje.

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokolovaná Arma)

(bratr P, J. Hoškodiy, faráře ro Yýprachtioleh)

Mdoporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,E
spolkových praporů a kovového náčiní |:
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„Do katolické rodiny patří
katolický kalendář!“

Cyrililo-methodějskáknihtiskárna
a nakladatelatví

V. KOTRBA — PRAHA

vydá dne 1. září t. r. své výborně redigované a
uměleckými illustracemi opatřené

kalendáře
na rok 1912.

Korunové. — Tucet za 8 K.

Maria, Meč, Praha, Vlastenka, Svatováclavský
(velký), Vlastenecký Poutník (velký),
malé 60 bal., tucet za K 480.

Svatováclavský (malý),Vlastenecký Poutník (malý).
Velké: Bodina. Velký kalendář katolický v tuhé

vazbě. Cena 2 K, tucet 16 K.

Vlastenecký Poutník Svatováclavský. Cena K 1:40
tucet K 1120.

Při hotovém placení je třináctý kalendář
zdarma.

Na větší objednávky, aspoň 50 kusů, po
skytují se zvláštní výhody.

Každý prodavač kalendářů obdrží zdarma
„potvrzení“ (licenci), jako průkaz před úřady.
Tam, kde Kotrbovy kalendáře nejsou k do
stání, objednejte si je přímo i jednotlivě, zašlete
obnos (třeba ve známkách) a třetí den máte
kalendář v rukou, porto platí tiskárna sama.

Zakázky adresujte již nyní
Cyrillo-methodějské knihtiskárně a
nakladatelství V.Kotrba, Praha-II200

moa AU apKn +

Vychovávací
a vyučovací
zo o ústav s:
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovanky škole odrostlé
ku vyučování liternímu, řečem, šití, stříhání,

vyšívání, vaření, hraní atd.

Prospekt se napožádání zašlo.

Krajina horská, volice zdravé.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

ByLvec, nástupce)
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Vefkeré rospočty, akizsy | odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.
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Nejlepší nákupní pramen pro P. T. pány
truhláře, čaloumíky, mramorcvé desky na
nábytek, zařízení pro uzenáře, řezníky, desky

pro koželuhy, elektrotechniky atd.

„Nejstarší a největší závod

py Sem soeronýchoč Šeob. úvěmí společnost»

Cenníky zdarma. zapsanéspolečenstvos ručenímobmezeným
v Hradci Králové,

AE FEIFFEFE ETENOIIICA z.(protiGradhotsl)
přijímá vklady na kníšky

= za 4 až 5%,=Založeno r. 1860. o |
Vyznamenán státní medallil.
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vklady n« Res. 1 a renské a bu: „ lotdy: sovní ob. hudy.
knížky vk'adní K. 2,500.000-. E.kont. 3

na úrok faktor.
4 4 6 FILIALKY: Směnárna.

na 2 o Prala, Uhlí, cement
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Chxudirv, petrolej a cukr.
Slané.

Kruk r. DD 1]

Drahota.
Příšera nebývalé drahoty stále šíře rozpíná

svá černá křídla, uvádí široké davy čím dál do vět
šího rozechvění. Sotva některý stav po úporné
akci za zvýšení honoráře si chvilku radostně od
dechne nad částečný:n úspěchem, již pozoruje, že
zlepšení existence bylo kratičké, ano spíše jen
zdánlivé. Hned se zdraží některá požívatina nebo
jiná nezbytnost. Přidá-li se intelligentu, klade na
něho větší požadavky dělník, který jest u něho za
městnán. Dostane-li o nějaký groš více za svou
práci dělník, musí zase platiti zdražený byt. zdra
žený petuolej, zdražené pctuaviny. Prodá-li dráže
obilí rolník, již neví, kam dříve s přebytkem, zda
má zaplatit zvýšené daně či umořiti část dluhu v
záložně. X tak při všech humanitních heslech vla
stně se provádí tanec do kola. Co kdo dostane,
musí brzy jinému předati.

A tak vlastně sociální nespokojenost při všech
veřejných cpatřeních, při všech velice častých re
formě-sociálních schůzích rapidním krokem stoupá
právě v nynějším čase s takovou povážlivostí, že
bychom hledali marně příkladu v dobách minulých.

Byla-li drahota veliká někdy před staletími,
netrvala dlouho a dala se vysvětliti zcela přiro
zeně okamžitou neúrodou. Jestliže v zemi byly
žné velice špatné, strádal velice i národ nejbohat
ší, protože prostě nebyio co prodávati. Komuni
kační prostředky byly tak nedostatečné, že napří
voz potravin z dalekých krajin nebylo možno se
spoléhati. Jakmile se ukázala úroda, bylo hned
po všeobecné nouzi.

Nyní však není možné se vymlouvati, že jest
v celé Evropě veliký nedostatek. že jest uhlí v ze
mi již nepatrná zásoba, že ložiska železa a uhlí již
jsou skoro vyčerpána atd. Není-li úroda na místě
jednom, urodí se jinde. Vlaky a parníky blesku
rychle všecko dovezou A přece veliké bědování.

cko dření přináší nepoměrně malou odměnu. Tu
nepomůže tvrzení, že drahotou jest vinen hlavně
změněný způsob života, že nyní žádá i dělník to,
čeho si sotva dříve dopřával člověk zámožnější.
Hlavní příčiny drahoty vězí jinde, mimo okruh ši
rokých vrstev lidových.

Ovšem letošní neúroda také vysvětluje vše
licos. Ale to není příčina přední. Zpravodajské kan
celáře zvěstují velikou pohromu řepní z Německa,
Francie, Belgie. U nás jest s řepou též velice zle.
Lepší úroda se oznamuje z Moravy a Ruska. Ale

proto si částečně můžeme vysvětliti, proč cena cu
kru tak neúprosně stoupá.

Vídeňská obecní rada měla dne 1. září veli
kou protidrahotní debatu, v níž prudce bylo úto
čeno proti Uhrám, že zničily bosenský dobytek,
aby samy zůstaly bez soutěže,

Vývody referenta m. r. Schwera byly v pod
statě tyto: Bosna a Hercegovina mají již od příro
dy všechny podmínky pro zdárný chov dobytka.

V Hradci Králové, dne 7. září 1911.—

Dříve se vyváželo veliké množství koní, skotu, ov
cí a koz. Leč vepřů poměrně málo. Kdyby se však
vláda postarala. aby chov bosenského dobytka byl
postaven na racionelní základ. pak by se z annek
tovaných těch zemí mohlo vyvážeti tolik, co ze
Srbska, tož 150.000skotu a 250.000 vepřů. Ale od
roku 1907 vývoz dobytka z Bosny upadá a právě
od té doby nedostatek masa jest stále patrnější.
Bosna jest zamořena dobytčími nákazami, proti
nimž se staví úřady velice liknavě, ačkoli v sou
sedním Srbsku věnuje sc nákazám nejostražitější
pozornost. Bosna má sice rozpočet na 70 milionů,
ale má pouze 54 zvěrolékařů v 540 okresích. V
Srbsku však jen ve službách státu jest 78 zvěrolé
kařu. Za 15 let klesl stav dobytka o 18 proc.. což
znamená pro hospodáře ztrátu dvou set imilionů
korun. Chovatelé dobytka měli právo na volnou
pastvu v lesích. poněvadž pro pěstění dobytka ve
stájích není v Bosně podmínek. Vláda však vyká
cela velikou spoustu lesů, přijavši za dřevo nepa
trný obnos. Tak ztenčena výměra lesních pastvin,
na jejichž místě jsou dnes pouze holé skalnaté
stráně. Nové zalesňování vykácených strání však
nebylo by možno, kdyby se tam dále popásal do
bytek. Proto nastal nedostatek pastvin a tím pro
Bosim i nedostatek píce pro dobyek. Pokud ve
přovy dobvek byl chován v lesích, kdež se živil
žaludy, mohlo se z Bosny vyvézti ročně až 180.000
kusů vepřů. Vykácením dubových a bukových le
sů, jež prováděla od r. 1885 firma Morpurgo a Po
rente a po ní Rothschild, zničen byl hlavně chov
dobytka vepřového. Roku 1900 vyvezlo se z Bos
ny jenom 23.106 vepřů, roku 1907 již jen 8851 a
letos nic. Z kácení lesů má vláda ročně pouze 2
mil. kor. příjmů. To jest malá záplata na škodu,
již utrpělo bosenské hospodářství.

Vláda molila dobře věděR, jak se země zakrvá
cí. ale k vůli Maďarim k tomu hospodářství mlče
la. Starosta vídeňský ve smyslu referátu předne
šeného zakročí u Gaufsche. Nevíme, zda to pomů
že. V Bosně se hojně obohatili židovští bankéři a
též židé jiní, kteří se v léto zemi rychle množí.
Ale lid sám jest v poměrech hospodářsky dosti
zbědovaných.

Pohlédněme jinam! Halič vyváží velmi mnnoho
dobytka do Čech a do Vídně a přece sama ho ne
má dosti. Ve Lvově samém jest masa nedostatek,
takže haličská města chtějí konati rozsáhlá šetře
ní o své nouzi a podati vládě pamětní Spis. Chtějí
žádati o slevu na dobytčí dopravu. Jest to věru
zvláštní. že Halič chce dobytek přivážeti, když
přece tamější dobytčí chchodníci stále mluví o tom,
jak by se co nejlépe sorganiscval vývoz! Patrno,
iak za dobrých i zlých časů rozhoduje o drahotě
obchodní duch různých spekulantů. Vždyť na př.
některé nutné potřeby, které se nacházejí v Ra
kousku, prodávají se u nás dráže, než co vyžadují
za ně na nás firmy cizokrajné i s dovozem z veli
kí dálky.

Draha zrušila nebo snížils poplatky, jež byly
městem vybírány z dobytka poráženého, a to až
do listopadu tohoto roku. Na Moravě se žádá v
zemědělské radě, aby vládní opatření na podporu
chovu dobytka byla pronikavější, čilejší. Země
dělská rada chce usilovati, aby byl vládou zaká
zán vývoz píce, pícních obilnin a náhražek z naší
říše; neciť se vláda postará o přívoz laciné píce
a tuto dodá krajům postiženým za levné ceny. Z
Čech dokonce žádá se za zrušení cla na kukuřici,
kterou nyní Srbsko v době menšího vývozu do
bytka vyváží tím více.

Ve Francii jest nyní obilí lacinější než loni a
přece tak veliké bouře pro drahotu potravin! V
zemi, kde měl nastati dle zednářských proroků po
kon'iskaci církevního jměni všeobecný blahobyt,
sociální bouře léměř neustávají. Kdo tedy jen o
brovský užitek shrabuje, jestliže Francie dle ú
ředních výkazů jest stále státem bohatším? Vždyť
se tu děje postup jmění v celých miliardách. Zde
se osvědčuje též, že z mozolů lidu pracujícího bo
hatnou výhradně pohodlní spekulanti. V Douai při
šel velký zástup řezníků do jatek na komissionáře,
jimž pohroženo bitím.

V Cambrai 3000 mužů nahrnulo se do městské
tržnice, kdež začalo provolávati: »Za jednu libru
másla 1 frank, za litr mléka 20 centimů, za kvar

Inserty se počítají levně, i Ročník XVI .

teron vajec 2 franky. Zvláště ženy vynikly veliký
mi demonstracemi proti drahotě. Zdaž se také váž
ně uvažovalo o hlavníci spekulantech, kteří působí
drahotu na. předním místě? Tj prodavači, jimž
krámky. rozbity, přece neměli na drahotě vinu
hlavní.

A teď ozvala se proti drahotě velice bouřlivě
sociální demokracie ve Vídni. A sypala výtky —
jako obvejně zase na KEDravou adresu.

Sociální demokraté uspořádali několik schuzí,
navštívených velice četně, Lid se fanatisoval k u
spořádání pouličních demonstraci. Proti komu? Te
legram oznamuje: -Na všeci schůzích usneseny
resoluce, ve kterých chlašuje se další boj proti a
Krární lichvářské politice občanské většiny parla
mentu a vlády. Vento demagogický tón jest no
vým markantním svědectvím, jak soc. demokraté
soustavně míní obcházeti hlavní příčinu zdražová
ní. Nač svolávají křimotíci schůze, krmí-li lid jen
ialovými frásemi, o jichž mcotnosti jsou sami do
bře přesvědčeni? Proti agrární lichvářské politice!
Snad se jevila stanoviskem k argentinskému masu,
které sřece pro naše konswnenty má tolik nepatr
ný význam? Anebo snad lichvaří staré domkářky,
táhnoucí na zádech tvaroh dvě hodiny cesty
na trh?

A občanský parlament že by pusobil drahotu?
Tomu přece ani aranžér těch protidrahot. manife
stací dr. Adler nevěří. Ten přece vidí do dílny sku
tečných zdražovatelů potravin velice dobře, ale na
hřebík neuhodí. Ohčanské strány v parlamentě
svedou proti drahoič velice málo, i kdyby se při
čiňovaly sebe více. Zvláště proto nemíže tak sna
dno parlament scirvstati radikální opatření proti
drahotě, že v něm sedí tolik soc. demokratů, kte
ří židovské burse neublíží. Již ináme veliké zkuše
nosti. Když docházelo jak v Rakousku tak v Ně
mecku k hlasování proti bursovním; machrům a
proti líchvě jiného druhu, dokázali soc. demokraté
vždycky. že dovedou býti věrnými zastanci svých
seautských patronů.

To přímo šílené svitování německých Židů ví
deňských pro zvolení su. denickratických kandi
dáti snad mělo býti známkou. že se bursa. lido
vých. těch pohlavárů ho?

Faková drahota jest pro soc. dem. agitátory
dobou vítaných a hojných žní. Do prostého lidu se
házejí lesklé iráse, duvěři 1 lidé bez dlouhého pře
mýslení přisvědčují. | acinéji síce potraviny nedo
stano — a o to laké přece řečníkům nejde. Zato
však sov. demokratické regimenty se rozmnoží 0
nové řady,

Tak se tedy drahota nezastaví. Výnos hospo
daření stále více závisí na obchodní spekulaci těch,
kteří na poli nepracují, drahota potravin, cenu po
travin neurčuje v prvé řadě úroda nebo neúro
da některé země. Zde má hlavní slovo mezinárod
ní trh, jemuž stojí k službám dráhy a parníky. A
pokud se nestane radikální náprava v tomto smě
ru, pokud se neobrezí značně libovůle těch. kte
ří pracují místo rukama kapitálem, potud jsine vy
dání v šanc libovůli peněžníků. Parlament v té pří
čině dovede zjednati radikální nápravu jen tehdy,
až jeho valná většina se bude skiádati z lidí, kte
ří otevřeně a upřímně budou se držeti křesťanské
ho názoru světového. A vláda se vší odhodlaností
pomůže v tom směru parlamentu tehdy, až vybaví
stát z obrovského zadtužení, protože teprve ten
krát bude míti opravdu volné ruce.

Volné listy.
První všeobecný sjezd národů. Sjezd tento

nebude míti praktických výsledků, jako mnohé
siezdy bodobné. Když nic jiného, účastníci se a
spoň pobaví a vykonávají prázdninové cesty, jichž
dnes potřebí jest, aby se jistým způsobem vyho
vělo společenským zvyklostem, by se rozšířily du
ševní obzory a občerstvily tělesné síly. Referen
tů na sjezd sešla se síla. Mezi mnohými poučný
mi přednáškami ocitla se také ta, kterou konal žid
Israel Zangwill z Londýna. Z myšlenek, které pro
nesl, uvádíme aspoň tyto: Národ židovský vyni
ká idealismem a touhou po spravedlnosti a svrcho
vaně individualistickými tendencemi. Pronásledo



vání, jež snáší, jsou jiná v Rusku, Rumunsku, v
Marokku i v Německu a Americe. Přes pronásle
dování zachovávají židé živý cit svých tradicí;
na druhé straně, vedení instinktem sebezachování,
vhodnou assimilací přizpůsobují se příslušnému
národnostnínu okolí do té míry, že mnohdy stáva
jí se zuřivě vlasteneckými a zakrývají svůj původ.
Židé hrají důležitou roli mezi národy jakožto intel
lektuální a národohospodářští sprostředkovatelé.
Jich vlastnosti assimilační a prolínající jsou podi
vuhodny. Mohli Ly židé přizpusobiti se různým
typum národnostním, kdyby byly podstatné roz
díly mezi jednotlivými národy? Úloha, již mají ži
ds v civilisaci, sama © scbě jest důkazem jednot
nosti lidských plemen.

Myšlenky tylo obsahují směsici pravdy a lži.
Byly-li nepravdy shromážděním přijaty, jest to
věc účastníku. Možno také, že posluchači neodpo
rovali ze slušnosti. Předrč celý svět neví nic 0 ži
dovském idealismu, ale zaá a velmi dobře pociťuje
materiahsin, kterým židé činí si poplatnými celé
národy. To bylo by dikazem jednotnosti plemen
jen v tom smutném smyslu, že židé jsou po celém
světě stejní a že jednotně po všech národech roz
táhii sítě své peněžní moci. Vésti tuto hospodář
skou sprostředkující Činnost Židovskou jako váž
ný dukaz pro jednotnost lidských plemen, jest za
se jen jednání viůčihledě materialistické, které ne
má nic činiti s idealismem. jehož podstatné znaky
jsou docela jiné. Mohli bychom to nazvati idealis
mení jen zeidy, kdyby ona sprostředkující hospo
dářská | Čimost židovská vedle svého | spra
vedlivčío podílů majetkového dopřávala také pří
slušných podílů národem ostatním. © Shrabovati
však všechny spravedlivé i nespravedlivé výtěž
ky do jedněch a těchže žoku, není civilisací, nýbrž
pouze a jedině národohospodářským drancováním.

Mluvil-li řečník © Svrchovaně individualistic
kých snahách ve smysle hospodářském, proslovil
pravdu, které však neměl uváděti jako důvod, pro
který židé měli by požívati úcty u ostatních náro
du. Individualism tento prospívá jen Židům a sou
sedy jejich poškozuje.

Hrozně podezřelým znakem idealismu jest ta
ké jistota, že mezi obchodníky lidským masem
shledáváme všude jména židovská. Tato činnost
skutečně jest mezinárodní prolínající, a k ní při
řaďuje se i ta. že innozi Židé mezinárodně rozsé
vají a podporují revoluční idee.

Uznáváme také živý tradiční cit Židovský, kte
rý ovšem není hříchen. nýbrž dobrou vlastností
u každého národa. A řečník Lyl by se s dobrou
potázal, kdyby nebyl s věcí spojil Židovské assi
milační vlastenectví, neboť na jedné straně přizná
vati národu živý tradiční cit a pud k sebezachová
ní a na druhé straně tvrditi, že tentýž národ pro
udržení své bytosti se assimiluje s jinými a pro
jevuje jejich vlastenectví až zuřivě, jest logická
nestvura prvého řádu.

Rozumí se neméně, že toto logické strašidlo
židovského řečníka nemůže býti nikdy vyjádřeno
skutečností, protože v něm jest zahalen požada
vek, aby kdo v tomtéž okanižiku byl a zároveň
nebyl. Jsemu-li Židem a mám-li silný tradiční cit a
pud k sebezachování, nemohu se přece assimilo
vati s národem jiným a projevovati jeho vlaste
nectví až zuřivě, což jest tak jasné, jako že dvě
a dvě jsou čtyři.

Jinými slovy, řečník Židovský na všeobec
ném sjezdě národů byl advokátem jistých vlast
ností židovských, které by byl rád zastřel, ale u
činil to způsobena, kterým věc ještě více odkryl a
znesnadnil. Právě tak řečí o assimilaci židů v
našem českém národě mají všechnu slabost a ta
ké neupříninost vývodů, které o assimilaci židov
ské vůbec pronesl onen Israel Zangwill. A jsou-li
někteří židé u nás opravdovými nadšenci assimi
lačními, pak nutno o nich říci, že neznají svého
národa a podstatných jeho vlastností. Krátce ře
čeno, národ židovský v tom smyslu, že by splynul
s národy jinými. assimilovatí se vůbec nemůže.
Nechť jen zachovají si židé své tradiční city! To
ho jim nikdo nesmí za zlé pokládati, ale nechť ta
ké zbaví se nenáviděných svých vlastností, aby
nemusili pro ně vymýšleti španělské assimilační
stěny. ,

Bojovník za pravdu a poctivost. —Assimilaci
židuv u nás fedrují pokrokáři a vůdčí jejich list
>Čas.. který jest obzvléšť citliv vůči každé výtce,
proti židům činěné. © A jelikož v Čechách žádná
strana nemůže © Židech mluviti pravdy, jako stra
na katolická, jest přirozeno, že >Čas« proti ka
tolíkuni co chvíle roziíždí se na válečném oři. Ten
to bojovník za pravdu a poctivost nehájí však ži
du přímo, nýbrž koná svoji úlohu tak, že řídí se
při tom svou politickou filosofií a filosofickou po
litikou, jimiž široko daleko jest proslulý. Byly do
by, kdy tento časopis vypomáhal si v nouzi »hu
manitou«. dnes však vyřizuje všecky otázky kle
rikalismeni.

Na příklad časopisy naše prý čerpají hojně z
Ruského Znamene, se zřejmým cílem, vyvolati v
Čechách silné hnutí antisemitské, a to prý se >Ča
su: rozhodně nelíbí. Na místo, aby důvody a dů
kazy protižidovské realistickou kritikou do všech
úhlů světa rozmetal jako nepravdivé a nicotné,
»>Čas“ bije na poplašný zvon, že prý klerikálové

chtějí posilovat své posice z antisemitského Imu
tí. Tedy, dobří lidé čeští. nepřemýšlejte o tom,
co židé dělají, ale pozorujte, že protižidovské ob
žaloby sepisují klerikalové. Proto vzhůru proti kle
rikálům!

Židé mají bursy, určují ceny skoro všech pro
duktů lidské práce, vládnou na peněžním trhu, za
kládají banky, kartely, shromažďují miliardy z
mozolů všech národů, židé jsou jako ti ptáci, kteří
nesejí ani žnou, a přece shromažďují do. stodol, u
nás němčí — ale, dobři lidé čeští, k tomu neobra
cejte své pozornosti, nýbrž vezměte předem všeho
v úvalu, že v Čechách takové řeči o židech ve
dou jedině klerikálové, proti kterým voláme do
boje ayní i v budoucnu.

»Je to hra va banguc s katolickým českým li
dem a úlohou všech poctivých českých lidí bez
rozdílu stran jest přičinit se, aby klerikální spe
kulanti prohráli<, vzdychí »Čas« dne 25. srpna.

Usiluje-li tedy Čas: © to, aby klerikálové
nezvítězili a orohráli, miže k tomu vydatně při
spěti sám. Jsme tak nezištní, že mu dáváme ra
du. Jestli upozorňováním na hospodářskou otro
činu Židovskou katolické hnutí získávalo by zá
sluh a Jozornosti ve vrstvách lidových, nechť te
dy -Cas“ činí podobně. Nechť budí uvědomění ná
rodohospodářské varováním od Židovského mo
locha, který přes ohromná sousta, jež mizí v jeho
žaludku, stále jest ještě hladový a stále ještě shra
buje všechen tuk země. »Čas« získá si tím veli
kých zásluh o výchovu lidu, a klerikálové budou
poražení proto. že lépe než oni Masarykův list
pověděl, jak nebezpečná jest rozpínavost židov
ského kapitálu a jak nutno proti této zhoubě sta
věti ochranné hráze.

Uváže-li se >Čase< v tuto práci, my ze své
strany. ochotně budeme volati, že úlohou všech
poctivých českých lidí jest přičiňovati se o to, aby
»Času dílo sc dařilo. Potom ještě jiná věc se vy
jasní, ta spekulace, ze kterí »Čas« viní křesťan
ské sociály české proto, že pro židovský strach
kapitalistický burcují a volají po hospodářské své
pomoci. Ujine-li se tudíž »Čase< buditelské činnosti
hospodářské, na kterou mu ukazujeme, všichni po
ctiví lidé čeští přesvědčivě uznají, že u něho v
tomio ohledu o žádné spekulaci zásadně nelze mlu
víti. Zaváže-li si však vůči našim nabídkám uši a
ústa, podá přesvědčující důkaz o tom, že speku
lace, o niž běží, ubytovala se již v jeho redakci a
že chce pomalovati nás štětkou, z niž všechnu čer
nou 5arvu vypotřeboval a rczetřel sám po sobě.
Vrchol celé této disputace však jest, že s jistotou
možno nám prorokovati, jak +Čas« zbraně, kterou
na svou vlastní pcrážku mu podáváme se neucho
pí. a jak na místo bojovníka za pravdu a poctivost
bude proti nám dále seděti perníkový jenerál na
dřevěnéní koni.

+

Poslanec Udržal na táboru lidu v Heřmanovu
Městci skončil řeč svau přáním o součinnosti lidu
a šlechty; lid by se tím povznesl a šlechta musila
by sestoupiti se svého stavovského křesla. Vě
říme v upřímnost této Udržalovy výzvy a víme
také, že v tomto smysle nevyslovil se poprvé. O
pětované toto jeho přání však nemá příslušné ná
lady v agrární straně samé. a kromě toho potře
buje opravy pojem stavovského křesla, s něhož
má šlechta sestoupiti.

Šlechta jest stavem v lidské společnosti jako
kterýkoli stav jiný: stav rolnický, řemeslnický,
stav intelligence. X jako každy stav má své po
třeby, zájmy a vývojem rabyté vlastnosti, právě
tak se má věc se šlechtou. Agrární strana sama
jest založena na obranu stavu rolnického a kdyby
někdo žádal po zemědělcích, aby sestoupili se své
ho stavovského křesla, mnozí z nich by tomu tře
ba ani dobře nerozuměli a jiní takovou výzvu pří
mo by zamítli. A učinili by tak vším právem, ne
boť jsou určitá práva, povinnosti a prospěch, kte
ré jsou každému stavu vlastní a pro něž stav má
svůj význam v sociální činnosti.

Není potřebí široce vykládati, že u nás šlechta
zdárně plnila svou úloku v národním probuzení a
že později se stranou staročeskou na základě po
stavení svého pracovala pro národ i politicky. By
lať doba. kdy česká politika požívala respektu i v
místech nejvyšších, čemuž napomáhal i historic
ko-politický význam šlechty.

Přišla však nová doba, která na počátku let
devadesátých svým radikalismem vyloučila šlech
tu z národní politiky. Boucharonský demokratism
počal nenáviděti konečně i majetek šlechty, a tak
se stalo, že z českého radikálního tábora vyska
kovalo protišlechtické heslo po heslu. Vyskyto
vali se také lidé, a to ne zřídka, kteří se domníva
li, že třeba šlechtě latiíundie cdníti jediným škrt
nutím péra. Oposice proti šlechtě nabývala leckde
již socialistického zabarvení. Nevědělo se, že vel
kostatky jsou a mají býti vzorem drobným hospo
dářstvím, že podstatných práv šlechty nelze ru
šiti a že nezdravé výsady možno odstraňovati jen
povolným vývojem bez násilí a skoků.

To byly příčiny, které způsobily mezeru mezi
šlechtou a národem. Slova Udržalova tedy možno
jen tak vykládati, aby Šlechta, jak se populárně
říká, šla mezi lid a aby jeji příslušníci za nových
poměrů, všeobecným hlasovacím právem přivodě
ných, získávali si důvěry živým stykem s vrstva

smšlidovými. Frakce taková rozmnožila by vážnost
ke šlechtě a podporovala by politickou výchovu, u
nás tak zanedbanou a nyní tak zdivočilou právě
v době, kdy zahájila novou éru strana agrární.

Ale i šlechtě musilo by se vyjíti vstříc s onou
slušností občanskou a rozvážlivou ochotou, kte
rá má hlavní zřetel k tomu: buď kdo buď, jen když
poctivě chceš se přičiňovati © hmotné a duševní
blaho národa. V tomto ohledu příprava na přijetí
šlechty vypadá hrozně právě ve straně páně U
držalově. Jak známo agrární noviny vyhazují hla
vním trumfem výtku, že strana katolická jest ve
Spojení se šlechtou. Podle způsobu psaní agrárních
novin šlechta jest něco, čeho se třeba štítiti, co
poskvrňuje a co musí odniti dívěru i straně ka
tolické, A vezme-li kdo v úvahu skutečnost, které
nelze popírati, že agrární strana zároveň pomocí té
že Slechty nepohrdá, setká se se zjevem, kterého
nelze vysvětliti, než nejhranatější nešetrností no
vinářuv a agrárního vedení samého.

Za tohoto ducha v agrárních novinách a ve
straně jest tedy výzva Udržalova ke šlechtě sku
tečně podivuhodna. Míní-li posl. Udržal svá slova
upřímně, o čemž nepochybujeme, jest se mu obrá
titi předem proti nrubým novinovým nezpůsobům
své strany. Musí se státi rytířem, jehož úlohou jest
pozutínati hlavy saně, která na lánech agrárních
vyrostla a která výmluvním i nevýmluvnými
zvuky do národa chrlí všeliké nepravdy, pode
zírání a pustě agitační hesla.

*

VYolnomyšlenkářské neštěsti. Pryč s nábožen
stvím křesťanským, které jest nám již překona
nými stanoviskem! Víra v Boha a nesmrtelnou du
ši není vědecky dokázána! — Kolikrát jsme již
četli tyto volnomyšlenkářské výkřiky? Těžko do
počítati se. Na místě počítání vizme, že nezůstávají
nečinui, neboť dobře vědí, že zpustošené jimi ná
boženství musí dáti náhradu. Ustaraní, v mnohém
tápání a zintarcích objevili nové náboženství v u
mění. Tatíček Haeckel jim pověděl takto:

Bohoslužba v neděli, která jest dnem osvě
žení, bude v monistické (volnomyšlenkářské) cír
kvi podstatně zlepšena. Na místě mystické víry
bude jasné vědění o pravých piirodních zázracích.
Chrámy nebudou zdobeny jako nyní, obrazy sva
tých a křížem, nýbrž uměleckými výtvory.« Hae
ckel rozvádí svůj plán site obšírněji, ale uvedené
požadavky postačí. aby mu bylo porozuměno. Ve
změme v úvahu pevnost tohoto náboženství.

Italský malíř Leonardo da Vinci namaloval ú
chvatný obraz »Giocondu«, jenž představuje krá
snou ženu. Obraz tento skutečně má prvé místo ve
chrámech Haecklových a shromažďoval zástupy
volných myšlenkářů, kieří hledíce naň, ukájeli svo
je náboženské potřeby. Slyšme, co praví pokro
kář. časopis, který družně pomáhá vol. myšlenká
řům budovati budoucí náboženství na podkladě vý
tvorů uměleckých: »Jest známo dnes po celém
kulturním světě, rozlétlo sc již ze všech rotaček
denního tisku, že se v Paříži přihodila v pondělí
krádež, krádež kvalifikovaná, jejíž dosah nelze je
ště ani po prvním překvapení domysliti. Dílo, je
muž veliký učenec a malíř italské renaissance vde
chl nesmrtelnost, Gioconda Leonarda da Vinci,
zmizela z musea Louvre. Toť stručný obsah, vy
jádřený suše a reportérsky. nenahraditelné ztrá
ty, která postihla nikoli jedině museum Louvre a
Paříž, ne snad pouze Francii, nýbrž celé kulturní
lidstvo. Kratičký obsah krádeže, kterou bylo o
kradeno miliony duší. Giocondu nenahradí repro
dukce sebe zdařilejší, nenahradí jí ani domněle
pravá kopie madridská. | Jest ztracena pro celý
svět.

Tady lo máme černé na bilém: nejkrásnějšího
obrazu nelze nahraditi. postiženo jest všechno kul
turní lidstvo, dílo bylo nesmrtelné. Pod volnými
myšlenkáři shroutila se půda, jest veta po >Gio
condě« a jest veta po jejich náboženství. Včera
ještě bylo, a dnes již ho není. Takoví titanové!
Kulturní lidstvo v přítomnosti jich zadržuje dech.
Slezli všechny duševní výšíny, dnem i nocí přemý
šleli o novém náboženství, až konečně stanuli na
jednom bodě mezi nebem a zemí, domnívajíce se,
že rozřešili otázku nového náboženství všem bu- 
doucím pokolením -—a tu najednou nějaký syčák
ukradl »Giocondu« a katastrofa udeřila hromem.
Pouhá krádež postačí. a náboženství volnomy
Šlenkářské jest to tam.

A že by Haecklův návrh znamenal skutečnou
náhradu náboženství, tomu silně odporoval paříž
ský článek >Práva Lidu«. Tam přece řečeno la
sně, jak ztroskotává snaha nasytit duši odcírkev
něného lidu uměním a jinými surrogáty. A takové
svědectví soc. deni. orgánu již přece něco zname
ná; ostatně brzy bylo potvrzováno vzrušujícími,
rychle za sebou se opakujícími otřesy společen
skými. Francie jest živým výstražným příkladem,
jak maloniocná jest lyrika starce Haeckla.

Obrana:
Jak nás vyčerpává státní dluh, Dne 2. září v

»Národ. Politicer a v jiném denním tisku čteme
tuto důležitou zprávu: >Z Vídně, 1. září. (Tel. t.
k.) Ve včerejší závěrečné schůzi kontrolní komise
státního dluhu pro dřívější volební období podal



předseda svob. pán Czedik přehled o činnosti v
periodě trvající 4 léta a 2 měsíce. Dle zprávy zvý
šli se rakouský státní dluh za tutodobu z
9847,071.883 K na 12.111,449.952 K. Ze zvýšení při
padá po odečtení železničního dluhu 1363,073.709
K převzatého státem na rozmnožení rentovního
dluhu a na podíl státu na půjčkách pro vídeňské
dopravní podniky obnosem 143,381.082 K, celkem
obnos 901.304.360 K. Dle toho zvýšilo se roční ú
rokové zatížení státu z K 394,207.541 na 477,844.662
K, t. j. o 83,637.121 K a po odečtení ročního zatí
žení převzatého | železničního dluhu obnosem
47.610.546 K o 30,026.574 K.«

Jinde se sděluje jinou formou tatáž výslednice:
Minulý týden uveřejněna byla zpráva kontrolní
komise státního dluhu o stavu jeho koncem roku
1910. Podle ní čiml konsolidovaný státní dluh bez
splatné povinnosti K 8.247,482.185 (vzrostl od kon
ce června 1910 o 5,109.806 a od konce prosince
1909 o 380,977.612 K); konsolidovaný dluh se splat
nou povinností činil K 3.528,611.830 (od června
1910 zmenšil se o 26.541.1190 Kk, ale oproti stavu
z konce roku 1909 stoupl o G97,162.608 K). Neza
jištěný dluh. státní činil 298,740.795 K (méně o
12.701.694 K koncem června 1910 a 12,7%.258 K
koncem prosince 1909.) Celkový státní dluh obná
šel. koncem. roku 1910. 12.111,449.952 K, o

na zúrokování tohoto dluhu jest zapotřebí ročně
obnosu 477,544.062 K.

Teď hy někdo čekal, že snad samozvaní »vud
cové lidu: široce se rozhovoři, kam se hrnou pe
níze. jimiž se platí ohrovské úroky. Při té závrat
né výši jistě stojí za pilnou úvahu, zda úroky ro
zejdou se mezi občany, kteří se zaměstnávají na
máhavou prací buď tělesnou anebo duševní. Od
pokrokářů jasného vysvětlení se nedočkáte, ač
do židovských bank tito lidé vidí daleko lépe než
jiní občané.

Požidovštělý tisk právě nyní chce odvrátiti
pozornost čtenářstva od obrovských úroků tim,
že znovu roztřepává, co prý zbytečně drží půdy
šlechta a duchovenstvo na úkor lidu! Ale tenhle
manévr bude selhávati stále více. Vláda má všecko
jmění duchovenské spočítáno na haléř, kontroluje
statky církevní zrakem ostřížím. Výška jmění cír
kevního jest několikrát v roce udávána v úředních
i neúředních listech. takže člověk rozumný do
vede všecko dobře rozvážiti i bez obmyslných ná
povědí pokrokářského tisku.

Vezměme zde svědectví ze samého tábora ne
přátelského! Soc. dem. poslanec Schuhmeier r.
1907 vypočítával ve sněmovně jmění církevní v
Rakousku dopodrobna a udal úhrnnou sumu 950
milionů korun. Jistě ze skutečného obnosu neubral
nic, ale spiše přidal.

Kapitál ten zdá sc žákům soc. dem. vůdců
ovšem veliký, protože rudý tisk nevysvětli, nač
se těch peněz užívá, jak obrovský počet laiků
z těch peněz se živí.

Ale přihlédněme k jádru věci blíže. Při 4pro
centním zúrokování dal by ten kapitál ročně 38 mi
lionů. A nyní počítejme, kolik lidí a podniků na tv
peníze čeká! Sám Schuhmeier řekl, že je v Ra
kousku 14.248 kněží v duchovní správě, 19.194
řeholních kněží a bratří laiků a 7.775 řeholnic, tedy
dohromady 41.217 osob. Mělo-li by se tolik lidí dě
liti o těch 38 milionů, přišlo by na každého jedno
tlivce (počítajíc v to i arcibiskupy, biskupy, opa
ty atd.) pouhých 922 K ročně. Již z toho lze jasně
poznati, jak zůmyslně lživé jest tvrzení, že by rá
zem měli blahobyt kněží chudší, kdyby hierarchie
v jejich prospěch jmění své rozdělila.

Leč podvodné tvrzení pokrokářů jeví se ve
světle daleko horším, uvážíme-li, že do jmění cír
kevního jsou zahrnuty i budovy a vůbec nemovi
tosti, které nevynášejí nic, ale naopak vyžadují
stále nové náklady. (Na př. nemocnice, ústavy hlu
choněmých, slepců, kostely, kaple atd.) Již z to
ho vidíme, že těch 38 milionů jest pouhým snem.

A další okolnost ještě výrazněji potvrzuje,
jak není potřebí duchovenstvu jmění záviděti. Snad
z toho jmění žijí jen osoby duchovní? Vždyť se
z toho platí ředitelůn: kůru, hrobařům, kostelní
kům a jiným, jichž jest počel větší než duchov
ních správců. A počítejme teď, co přijde na jedno
tlivé kněze a »líné« jeptišky, jež ve dne v noci
ošetřují i sociální demokraty! Zbývá na ně asi po
460 K ročně. Který dělník by! by nyní s takovou
mzdou spokojen?

A má-li si pomoci kněz mimořádně štólou,
hned sc na něho útočně vrhnou lidé, kteří mají
při daleko menší práci třikráte tolik. Dříve učite
lé brali >sobotáles, jarmarkales, dušičkales« a ji
né deputáty, které tvořily dohromady směšnou su
mu. Nyní jest postaráno o pevný učitelský plat,
který plným právem dosud se nepovažuje za skvě
lý. Co však má kněz? Na některém místě se na
pracuje pro stát více než skvěle placený státní ú
ředník, úředním aktům musí často věnovati více
času než duchovní správě. A přece jeho fixní plat
jest ubohý. Z čeho učitelstvo jest osvobozeno dáv
no, v tom vězí kněžstvo stále. Bere ubohé depu
táty >dušičkáles, sobotáles« dále v jiné formě a
ještě se -mu každý haléf omluví.

A nyní srovnávejme! 477,844.662K činí úroky
ze státních dluhů. Tyto peníze. přijdoukaždoročně
do skutečnémrtvé raky. A pohodiný důchodtem

to nebude se zmenušovatí,spíše bude stoupatl. Tu
díž bohatí bankéři židovští za dvě léta dostanou
bez namáhavé práce více. než co obnáší celé cír
kevní jmění v Rakousku. © S těmi penězi mohou
Rotschildové a Taussigové disponovati, jak jim
libo. A co je stojí při tak závratných příjmech re
žie? Úroky ze státního dluhu se neplatí ani bisku
pum ani opatům; tímu méně nižšímu kněžstvu. A
jestliže státní dluh stoupá větším zbrojením, kdo
2 toho má zase nejtučnější zisk? Žádný biskup,
ale židovské obrovské továrny na zbraně a židov
ský železářský kartel. Tak zní jasná mluva.

Protivníci naši v Rakousku vidí, že konfiskace
jmění církevního ve Francii neprospěla lidu ani v
nejmenším, vidí, že by imění naší církve stačilo
celé sotva dva roky hraditi státní dluh, tak že po
dvou letech musilo by se platiti zrovna tak jako
nyní. Přes to však balamuti lid tak rafinovaně,
jako by konfiskace byla branou do nejšťastnější
budoucnosti proletariátu.

Jak se čeli veliké drahotě. Soc. demokraté vě
děli dobře, jak závažné otázky hospodářské je v
parlamentě očekávají. Také slibovali, jaké rajské
časy lidu vymohou. V tom směru proslul zvláště
dr. František Soukup. A v čem se vyčerpává ta
»nadšená« práce? Soc. demokraté zaharcovali
troch: frásemi o argentinském mase, ačkoli vě
děli. že se tím lidu nepomůže téměř nic. A co dá
le? Podali návrh, aby se kněžím odňalo vedení zá
pisu o narozených a zemřelých. (To by však ve
dlo k rozmnožení placeného úřednictva.) Dále aby
zaveden byl povinný sňatek civilní, náboženský
pak aby ponechán byl libovůli snoubenců. Také a
by se ustavily farské obce jen ve smyslu zákona
ze dne 7. května 1874. takže by si každá farní obec
vydržovala kněze a kostely zdarma. (A to zname
ná zase nové placení, zvláště pro obrovskou vět
šinu rakouského cbčanstva katolického. Při sňatku
by byl pro katolíka poplatek dvojí. Ačkoli stát již
církvi tolik jmění zkoniiskoval, že stejně nutné o
pravy kostelů a jiné církevní nezbytnosti se pro
vádějí za pomoci sbírek, nyní by měl katolík pla
titi mnohonásobně více. Peníze. jež dosud jdou z
veřejných prostředků na koslely, nedostaly by se
lidu. protože by je pohltily dreadnoughty a jiné
váleční potřeby. Nač bylo obráceno jmění, zkon
fiskované v době josefinské? Nyní by Moloch mi
litarismu udávil přebytek získaný konfiskací je
ště rychleji.)

Na to soc. demokraté ovšem návrhu nepodali,
aby stát Louisovi bar. Rotlischildoví platil ze stát
ní půjčky menší procenia. Vždyť takový ubohý
peněžník jest přednější než miliony chudých kato
líků. Zvláštní potírání dřahoty.

vyhladovén, spráskli ruce nad zištným děkanem.
Agrární »>Cep“=a berounská >Stráž Venkova- při
nesly lživou zprávu o panu děkanu V. Heindlovi
z Přeštic, že prý : žádal za vysvěcení škol v přifa
řených obcích Žerovicích a Skočicích po 50 K.
Následkem toho přý místní školní rady dotyčných
obcí od církevního vysvěcení upustily, obyvatel
stvo si samo(!) školy vvkropilo (!!) a otevřelo.
K tomu byla přičiněna drzá poznámka, aby se těch
50 K dalo na knihovnu žákovskou. Jak celá zprá
va jest perfidní lží, dokazuje ten fakt, že do té
chvíle nikdo na děkanství v Přešticích o svěcení
těchto škol nevyjednával a pan děkan nikdy o ně
jaké odměně se nevyjádřil.

Realiste s liberály zase odkryli sensační věc:
stávku ministrantů proti duchovnímu správci, pro
tože jim prý špatně platil. Ovšem taková důleži
tá finanční krise, tak veliký sociální boj musil ven,
aby nedošlo k veliké národohospodářské kalamitě.
Dokázalo se ovšem. že zpráva ta jest veskrz pro
lhaná. Ale nebylo přece ani potřebí důkazu; snad
školní děti ještě nejsou rudým tiskem tak >stavov
sky« sorganisovány, aby zahájily třídní boj za
snezadajná práva«. Každý rozumný člověk ví, že
ministrant, kterému se funkce nelíbí, jednoduše vše
ho nechá beze stávky. Ale pokrokářský tisk uvě
řil hned něčemu, čeniu se rozumní lidé smějí.

Zato však týž tisk jest zamlklý nad tímto váž
ným případem: Zvláštní konsorcium vídeňských
bank, jemuž v čele stojí ředitel Moriz Minkus, skou
pilo lacino pozemky bývalých kasáren vídeňských;
kasárny sbouralo, pozemky rozparcelovalo a draze
prodalo. Výdělek byl veliký. A poněvadž se věc
zdařila, činí ředitel bankovní Minkus vídeňské ob
ci nový návrh: sboří budovy bývalé všeobecné ne

tak šlechetným, že dá příspěvek na stavbu nových
klinik. —Zde by měla vídeňská obec ukázati prak
tický křesť. socialismus a plán Minkusův provésti
sama. Ale k tomu by bylo třeba milionů, a obec
vídeňská sama nedávno učinila výpůjčku 300 K u
— židovských vídeňských bank.

To výmluvně svědčí, jak závisí od milosti ži
dovského kapitalismu každý větší podnik lidu kře
sťanského. Křesťané jsou ve svěrací kazajce, kte
rou pokrokáři, hlásající heslo >Hospodářské osvo
bození«<, ještě utahují.

Dvojí vlastenecký loket. Jest obecně známo,
jak se soc. demokraté chovali a chovají k Sokol
stavu. Přes to však. že již dávno zakládali si rudí
vlastní tělocvičné jednoty, národní společnost na
še místo kaceřování uctivě dále se ucházela o je
jich přízeň. Proti katolíkům, kteří tolik obětí pro

národní kooperaci vykonali, zahřmělo se však po
vojensku každou cůvíli: Zrádcování jsme byli sy
stematicky a naposled, když bylo nutno pro neu
stálé kopance zakládati jednoty orelské, docela se
manifestačně prohlásilo, že členové katolických
spolku musi býti ze Sokola vubec vylučování.

K soc. demokratům, kteří tolikrát, zvláště ze
strachu před Adlerem, dokumentovali svoji mezi
národnost, zachována krajní shovívavost, jen aby
aspoň někde tito lidé ještě v Sokolu setrvali. A soc.
demokraté při hlubokých poklonách patentovaných
vlastenců vedou si stále zpupuěji, takže konečně 9.
zaří vvdral se -Národním Listum. z úst tento bol
ný stesk:

»Nechtěli jsme se zmiňovati o neuvěřitelných
výpadech »Práva Lidu- a ruzných krajinských li
stů soc. demokratických na sokolskou jednotu smí
chovskou, poněvadž sokolské jednoty již zvykly
na laskavosti soc. demokratické, nutno však uči
niti výjimku. Sokolstvo podniká vše, aby zamezi
lo jakýmkoliv třenicím mezi dělnickými a sokol
skými jednotami tělocvičnímii, nabádá svoje jed
noty k naprosté zdrželivosti, vystříhá se všech
polemik. brání se tomu, aby na podkladě ojedině
lých výstřelku podnikaly se generální výpady, ale
vše — marno. Vudcunt sociálně demokratickým jed
ná se patrně © to, aby vnutili svým stranníkum
plemennou zásť a nenávist vuči Sokolstvu. Lež, zo
stouzení, posmívání, tupení, hrozby vyhazovem z
práce, násilí, boykot -- toť prostředky, jimiž po
tírá se idea -—i yršoval.

V dalším dovozují »Národní Listy- světle, jak
smíchovský Sokol jest iupeu nejkřiklavějšími lžemi
od soc. dem. »Fělocvičného Ruchu«. A přes to ve
dou si »Nácodní Listy“ k útočníkům s velikou re
servou, aby rudé mazlíčky svou odpovědí příliš
nerozčilily.

Zato však pohleďme jinam! Dne 8. září koná
se v Kroměříži odhalení pamětní desky na domě,
v němž roku 1848 bydiel dr. Fr. L. Rieger. Slavno
stní výbor pozval k účastenství všechny české
spolky, mezi nimiž také >Orla«. A proto, že se ú
častní vlastenecký »Orel«, odřeki >Sokol« své u
častenství. Kdyby se přihlásili k účasti na takové
nár. slavnosti oficieluč soc. dem.. hřměl by na
všech stranách veliký potlesk vlasteneckých kruhů.
Všude by se dokazovalo: Vidite, jak ti ubozí, pro
následovaní soc. demokraté zdárně plní svuj ná
rodní úkol, jak jsou ochotní k národnímu spolu
pusobení! Katolík český však jest kopnut od těch,
kterým jest milejší německý žid než vlastní česká
krev, hlásí-li se tato ke katolické víře.

Po katolíky spalovací pec, pro sebe pohřbení
rltuelní. »Lidové Listv« sdělují:

>V Kolíně zemřelo intelligentní děvče. židov
ka. jež na smrtelném loži projevilo přání, by tělo
její bylo spáleno. Přání umírajících bývají svata.
Tak aspoň se mléky přijalo za pravidlo i v kruzích
meně pokrokových, avšak pouze — nežidovských.
V Kolíně aspoň příshišníci židovské obce dokázali,
že modernismu a pokrokovosti rozumí — pokud
se křesťanu, jich naboženství a tradic týče, sami
pro sebe však. že trvají pevně na svých mravech,
obyčejích a zvycích. Židovský rabbi odepřel ze
snulé doprovod i pohřební řeč, pohřební obřady
odpadly. a nechybělo mnoho k tomu, že pohřební
bratrstvo bylo by odepřelo i umístění urny s po
pelen na hřbitově pravověrné israelské obce.«

Ejhle. nový dukaz židovské assimilace! Po
krokářští židé tolik se vynasnažují, aby se dali ka
tolíci spalovati. A najednou se provalí mezi Židy
tak veliký zájem pro rituelní, od prastarých dob
zavedené pohřbívání! A naši cdpurci, kteří tolik
proti církevnictví hovoří, tak dlouho neviděli v ži
dovstvu kolínském církevnictví nepokrokové!

Politický přehled.
Kníže Thun v Išlu. | Místodržitel království

Českého kníže Thun 41. srpna byl v Išlu panovní
kem přijat v audienci a pak byl pozván k hostině.
Prozatím halí se kníže Thur v mlčení. Jisto pak
prý jest, že kníže Thun předložil císaři podrob
ný plán pro vyjednávání o smír a pro uvolnění
českého sněmu. Mocnář i bar. Gautsch návrhy
kníž. Thuna schvalují. Příští pondělí započnou prý
v Praze předběžné porady.

Němci poroučí dále. Dle »Neue Freie Presse«
trvají Němci na těchto podmínkách smíru v Če
chách: Zřízení národních kurií na českém sněmě,
zřízení národních sekcí v zeinském výboře, upra
vení jazykcvé otázky u samosprávných úřadů, při
čemž Němci žádají oboujazyčnost úřadování v
Praze a jednojazyčné, 1. j. jen německé úřadování
v obcích německých, a národnostní rozhraničení
soudních i politických okresů. Jen tehdy prý Něm
ci zasednou s Čechy k poradám, bude-li se o těch
to německých požadavcích jednatí; krátce Němci
budou pokračovati v obstrukci, nevyhoví-li Če
chové základnímu jejich požadavku: národnost
nímu rozdělení zemské samosprávy. Němečtí po
slanci z Čech připravují se pilně na smiřovací
konference, pořádajíce schůze, na kterých mluví se
o česko-německé dohodě.

Nálada ke smíru mezi občanstvem. Se strany
české, fak ani jinak býti nemůže, proti německým



požadavkum prohlašuje se, že smír jest možný jen
na základě úplné rovnoprávnosti a rovnocennosti
obou národů a jazyků ve všech veřejných úřadech
v zemi. Široké vrstvy oboč národů vůbec přejí si
dělnosti sněmu. Především zemědělci žádají, aby
sněm již z ohledů ua hospodářskou tíseň v země
dějství pracoval. Podobně i učitelstvo v zájmu ry
chlého upravení platů učitelských nesouhlasí s
dalším trváním cbstrukce. Německé živnostnictvo
na svém sjezdě odsoudilo štvaní Pachrovo a Wol
fovo, jež národně Němcům neprospívá a hospo
dářsky je poškozuje. Stejně odsoudil nezodpověd
né německé stváče německý agrární poslanec u
čitet Lipka v Ústí nad Orlicí. Tento poslanec vel
mi rozhodně vzepřel se proli známému pokusu po
věstného dra. Titty a usnesením jeho »volksrathu«,
donutiti německé poslance ve sněmu, aby setrvali
v obstrukci, a naproti tornu projevil naději, že me
zi Němci pronikne správne poznání, že oba náro
dové v zemi potřebují nezbytně vyrovnání z dů
vodu kulturních, hospodářských a politických. —
Na schůzi vídeňských Čechů v 15. okrese 3. t. m.
přijata byla resoluce proti jednání o českoněme
ckou dohodu, ježto v ni nejsou pojati Čechové
dolnorakouští, kteří dohodou budou prý obětováni
germanisaci.

Bar. Gautsch v Pešil. Rakouský ministerský
předseda bar. Gautsch byl 5 . m. návštěvou u
ministerského předsedy uherského hr. Khuen-He
derváryho, při čemž mimo jiné bylo též zahájeno
vyjednávání o masné otázce, minulého měsíce pře
rušené. Rakouská vláda přála by si totiž, aby o
otázce masné bylo rozhodnuto ještě před zasedá
ním do říšské rady. :

Před železniční stávkou? Francie a Anglie se
svými obrovskými stávkami železničních zřízenců
už začíná táhnouti i v Rakousku. Na nedělní schů
zi odborových ciganisací železničních zřízenců ně
meckých ve Vídní pohroženo, nepostará-li se vlá
da o zmírnění drahotv, že ji k tomu donutí železni
ční zřízenci, krátce že bude zahájena passivní re
sistence a případně generální stávka železničních
zřízenců. Čeští železniční zřízenci na schůzi v
Praze požadují: Nejmenší denní mzda dělníků ná
dražních má obnášeti 3 K. Zřízenci, kteří mají plat
1200 K a vykáží se potřebnými theoretickými i
praktickými vědomosti, buďtež povýšení na pod
úředníky. Noční služba budiž více placena. Všem
zřízencům má se ihned dostati drahotního příspěv
ku. Požadavky tyto podepřeny pohrůžkou, nebu
de-li zřízencům vyhověno. že i u nás dojde k to
mu, k čemu došlo ve Francii a Anglii. Také ve Lvo
vě na schůzi železničních zřízenců přijata podob
ná resoluce jako ve Vídní a v Praze. Stávka že
lezniční by ovšem citelně zastihla všechno obyva
telstvo, i stávkující, kteří všichni stejně úpí pod
následky nynější hrozné drahoty

Boj v Uhrách. Uherská oposice zápolí na ži
vot a na smrt s vládou hr. Khuen-Hedervaryho a
jeho národní stranou práce. Na konferenci strany
Košutovy usneseno potírati branné předlohy zá
konitými prostředky; boj prý se nezastaví, i když
branný zákon bude schválen. Košut stojí sice na
stanovisku, že obstrukce je hrobem parlamentari
smu, ale v této době dělat: obstrukci považuje za
národní povinnost. -- Naproti tomu celkem již
25 měst poslalo protesty prot: obstrukci se žádo
stí o takovou změnu jednacího řádu, aby obstruk
ce byla zlomena. A na zostření jednacího řádu
pomýšli se prý i na příslušných místech.

Arcikníže František Ferdinand jako host cí
saře Viléma zúčastnil se německých námořních
manévrů v Kielu. Při té příležitosti propůjčil cí
sař František Josef [. velitelům v manévrech a řa
dě důstojníků námořních různá vyznamenání.

Belgle zbrojí. Anglie dala totiž belgické vlá
dě pokyn, aby použila všech prostředků a válku
mezi Německem a Francií znemožnila tím, že ve
škerou svou vojenskou mocí zamezí jakýkoli vpád
na neutrální půdu belgickou.

Vyjednávání o Marokko obnoveno mezi vel
vyslancem francouzským Cambonem a německým
státním sekretářem Kiderlenem-Waechtrem. V
Berlíně i v Paříži cčekávají, že tato rozhodující
konference skončí příznivě. V Londýně však ne
věří ve smírné brzké urovnání sporu o Marokko,
třeba Německo prohlašuje, že nikdy nepomýšlelo a

Nový směr v Portugalsku. Nový španělský
vyslanec ve Vatikánu dostal nařízení, aby se sta
ral o zjednání smíru mezi Španělskem a Vatikánem.
Téměř rok nebylo styků mezi kardinálem státním
sekretářem a španělským vyslanectvím.

Zprávy
místní a z kraje.

Městské rada v Hradci Králové ve schůzi dne 29.
srpna t. r. konané učinila mimo jiné tato usnesení: Pá
nám manž. Jaroslavu a Bokumile Červeným vzdají se
díky za dar 50 K, věnovaní ve prospěch místních chu
dých k uctění památky jejich zemřelé dcerušky. — Pro
vedeny budou přípojky elektrického vedení pro domy
čp. 366 (pl. Kolmannové), čp. 200 (p. Nepeřeného čp.
68 p. Vacka a čp. 297 na Praž. Předměstí a novostaveb

p. Jos. Weigerta a p. Jana Břeštana. — Chatrné schodi
ště před budovou c. k. vyšší realky bude řádně upra
veno. — Dlužníkůní za provedení přípojek elektrických,
installací světla a motorů atd. bude dodávání elektric
ké energie zastaveno. -- Městskému zastupitelstvu po
stoupena byla žádost Širčího komlité pro stavbu dráhy
Hradec Králové-Černilov-Opučno, za zvýšení subven
ce z 25.000 na 50.00 K. — Odboru Zem. Jednoty sou
krom. úředníků v Hradci Králové propůjčeno bylo měst.
divadlo na den 21. října t. r. s podmínkou placení spo
třebované elektr. energie. — Dotaz c. k. okr. hejtman
ství, zda potřeba a zvyklosti cbyvatelstva činí naléhavě
nutným posunutí hodiny uzavírání krámů u živnosti cu
krářské, pekařské a uzenářské, jakož i u obchodu la
hůdkářského z 8. na 9. hodinu večerní vzat na vědomí.

Z měsiského průmyslového musea v Hradci Králové.
Vzácným darem obmyslil v těchtc dnech sbírky musea
pan tov. Richard Moravetz 7 Úpice. Z cest, které konal
po Indii, Cejloně, Číně a Japonsku, přivezl mnoho zají
mavých předmětů přírodních. věcí rázu ethnografické
ho i uměleckých výrobků. Značnou část těchto před
mětů věnoval museu. Mczi nimi nalézá se velmi cen
ná kollekce indických prací textilních od prostých látek,
ručně tištěných, vzory zdobených, do nádherných, skvě
lými barvami hýřících přikrývek, šálů, částí oděvů, lá
tek batikových, kteroužto keollekci slíbil doplniti dalším
věnováním. Dále jsou tu výrchky: kovové misky tepa
né a zlatem prokládané, vyřezávané výrobky ze dřeva
i kosti, čínské výšivky a cenné japonské barevné dře
voryty, vhodně doplněné postupem ručního tisku pomo
ci dřevěných štočků. Zajímavý jest i postup výroby
indického batiku. obtížné techniky výzdobnéi u nás
poslední dobou zaváděné. Četná kollekce lidových hra
ček indických doplňuje sbírku šlechetného dárce, za
kterou zavázán zůstává výbor musea vřelými díky. Pan
inž. Jan Jindra, továrník zde, věnoval opětně novou
Fadu časopisů, odborných spisů a brožur knihovně mu
sejní. Slečna Anna Černochová, odborná učitelka zde,
věnovala dětský čepeček křestní dracounem a cetkamí
zdobený, bílou plenu v rohu vyšíváním bílým vyzdobe
nou, holubinku bílou prolamovaným vyšíváním zdobe
nou, vesměs z Hradecka, látku pestrými květy poti
štěnou. — Všem dárcům dík!

Vycházka do koželužské továrny pp. J. A. Neje
dlých dík vzácné ochotě samého chefa továrny vyda
řila se a byla důstojným ukončením musejního kursu
zbožíznaleckého. Účastníků sešlo se 15, vesměs zdej
ších mistrů obuvnických. Odborný výklad obstaral s ne
všední ochotou sám chef továrny p. A. Nejedlý. Výklad
byl s vděčným zájmem všemí přítomnými vyslechnut.
Zajímavá prohlídka rozsáhlého závodu, mezí první pod
niky v Rakousku se čítajicího, vyžádala sobě plné dvě
hodiny a podala účastníkům vycházky Jasný názor o
přeměně suroviny v dokonalý výrobek. V továrně zpra
covává se ponejvíce cizí impcrtované kůže surové a
pracuje rovněž z větší části pro export. Náš domácí trh
zásobuje opětně cizí, německé zboží. Správa musea dě
kuje znovu jmenem zúčastněných za dovolení ku návště
vě továrny a za ochotný výklad, který značně přispěl
ku prohloubení odborného jich vzdělání.

Městské Klicperovo divedlo v Hradci Králové. V
neděli dne 10. září 1911 dva koncerty Pěveckého sdru
žení pražských učitelů. Začátek odpoledne o půl 4. ho
dině, večer o půl 8. hodině. Pokladna divadla otevřena
bude v den koncertu od 19—-12hod. dopoledne a hodinu
před koncerty.

Měsic září v sminulosti Hradecka. Dne 1. září r. 1846

vyhořely Malšovice. -- Dne 4. r. 1848 oheň na Pražském
Předměstí. -- Dne 4. r. 1849 hořele ve Střebši. — Dne
5. r. 1630královéhradecký biskup Alois Josef hrabě Ko
lovrat byl jmenován arcibiskupem Pražským. — Dne 6.
r. 1830 ustanoven provisorním prefektem královéhrade
ckého gymnasia P. Jos. Paděra. —- Dne 7. r. 1835 vy
šel v Hradci Král. cheň a rozšířil se prudkým větrem
až k č. 22.; další šíření ohně zamezeno strháním střech
na čp. 23., 24., 25. a 26. --- Dne 7. r. 1854 vztyčil klem
píř Fr. Stein tyaru na kapli sv. Klimenta, do níž byl
vložen pamětní spis, sepsaný P Jos. Ant. Šrůtkem. —
Dne 7. r. 1855 kardinál arcibiskup přijel do Hradce za
příčinou oslavy kněžských druhotin J. E. biskupa Han
la. — Dne 9. arcibiskup odcestoval. — Dne 9, r. 1804 cí
sař František II. a císařovna Marie Terezie vystoupili na
Bílou věž královéhradeckou až na galerii. — Dne 11. r.
1710 zemřel biskup Tobiáš Becker. Pohřben jest v ko
stele kathedrálním. -- Dne 11. r. 1753 zemřel v Chrasti
biskup Jan Josef hr. Vratislav z Mitrovic. Pohřben jest
v kathedrálním chrámu Páně sv. Ducha v Hradci Král.
— Dne 13. r. 1448 hořelo v Kuklenách. — Dne 14. r. 1776
císař Josef II. v Hradci Králové.

Na c. k. gymnaslu v Hradci Králové bude zápis žá
ků do 1. iřídy dne 16. a 18. září 1. r., pokaždé od 8. do
9. hod.; do tříd ostatních budou se zapisovati žáci ve
studiu zde pokračující dne 18. září od 9—10 hod., žáci
odjinud sem se hlásící dne 16. září od 9—10 hodin. Vše
bližší v ústavu.

Vyhláška o dodatečné doplňovací volbě do ukládací
komise pro všeobecnou daň výdělkovou III. třídy. Ve
smyslu ustanovení $ 29. zák. ze dne 25.-X.-1896 č. f. z.
220, resp. čl. 14 čís. 6 a 12 prováděcího nařízení I. k ci
tov. zákonu vypisuje sc dodatečná doplňovací volba
jednoho náhradníka do ukládací komise pro všeobecnou
daň výdělkovou III. tř. ukládacího okresu: politického
okresu Královéhradeckého. který nastonpiti má na funk
ční dobu dvou let, t. j. do roku 1913 včetně. Volba to
hoto náhradníka bude provedena dne 22. září 1911 v
kanceláři čís. 4. berního referátu v Hradci Králové č.
353, v době od 9—12 hod. dopolední. Za volebního ko
misaře ustanovuje se pan Jaroslav Rosůlek, c. k. berní

assistent. Páni voliteié se upozorňují, že dle $ 18. zák.
voliti lze pouze úředními lístky hlasovacími, které o
patřené příslušnou legitimací a podepsané — odevzdány
buďtež v době volby buď osobně jmenovanému voleb
nímu komisaři v místě volebním, anebo v čas zaslány
poštou (frankované) do volebního místa na adresu vo
lebního komisaře, Nefrankovan“ volební zásilky nebu
dou volebním komisařem přijímány.

Úmrtí. Due (. t. m. zemřel p. Alois Česák, majitel
domů a realit v Hradci Králové a na Pražském Před
městí. Pohřeb koná se dne 8. t m. na Pražském Před
něstí z domu smutku č. 3. na Kukleny.

Dar. Pan Jar. Červený s chctí Bohumilou daroval k
uctění památky zesnulé dcerušky Stanilávky obnos 100
K české zemské komisi pro ochranu dítek.

Z berního úřadu. Za příčinou čistění úředních mí
stností nebudou se dne 15. a 16. září 1911 peníze ani
přijímati ani vydávati.

Větrná smršť. Dne 33. srpna ukázala se zase u Hrad
ce Král. větrná smršť, která před lety v blízských Mal
šovicích provedlu takovou spoustu. Tentokráte byla mi
losrdnější. Jmenovaného dne za úplného jasna a vedra
před samým polednem objevil se náhle v polích od Svo
bodných Dvorů mohutný sloup značné výšky, který v
hořejším svém konci tvořil černé mračno, jež se k
zemi trychtýřovitě sůžovaluo přecházejíc v barvu Si
vou. Větrný tento sloup za neustálého otáčení hnal se
přes obce Plotiště. V části této obce »na Metelce« u
jednoho stavení zadul do dfevníků a chlévků, při čemž
krycí tašky po stříškách poskakovaly, jakoby tanco
valy. U kovárny stojící vůz rozejel se náhle po silnici a
tutéž jedoucí vůz i s koněm obrácen okamžikem na
příž silnice. Smršť rozehnala se dále do obce k nově
postaveným domkům pp. Šimůnka a Pátka, rozmetala
tu tašky na střeše a stříšku od kůlničky a chlévku od
nesla. Při tom vyrvány bvly vírem u p. Pátka, malíře,
uložené rozličné předlohy k malování, které smrští střel
hbitě kroužily jako neznámí velet ptáci. U těchto sta
vení se smršť vybouřila, a dále nebylo znáti její stopy.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav veške
rých vkladů činil koncem měsíce srpna t. r. K41,627.000
více o 152.755 K.

Nechanice. V tom velikém vedru jsem si odpočinul,
ale teď jsem tu zase. U nás všal: někteří pánové hoví sl
dále. Dokud měly myši na polích co žrát, u nás jako by
páni o nich nevěděli. Teď teprve. když se chudinkám
vede zle, chtějí někteří jich zbaviti trampot. Dne 4. září
byl u nás veliký shon. Velcí, malí. všecko spěchalo k do
mu pana Lehkého, aby viděli keše naplněné chlebem a
to opravdovým chlebem pro myši. Považte, celý me
trák, a to k vůli úspoře až z Eydžoval Tam prý stál
24 haléřů jeden kilogram. u nás pak 28 hal. Nač se po
díváine, všecko máme dražší. K tomu přistupují vysoké
přirážky. A při tom práce u výdělku málo, takže není
divu, že“dle posledního sčltání lidr náš okres se vylid
Auje. Zato však máme veliké privilegium. Sloužíme za
pokusnou stanici jednomu pánovi a jeho nohsledům. Ne
mluvím ani o naši slavné imelioraci, která byla uzná
na od ininisterstva za pochvbenou, ani o mláticím druž
stvu, čekance, obecním hospodářství. O tom dalo by se
napsati zase velice mnoho. Jako delegát zemědělské
rady postaral se o to, aby myš: byly hubeny bacilem
cholerovým. Jen aby ten bacil měl větší výkonnost než
proslavený agrárnický odorit! Jest výsledek za tak slu
nečního času zaručen? Musil k vůli tomu k nám býti po
volán pán až z Prahy? Proto také pánové Hemr a Stu
chlík vystoupili, že budou hubiti myši jedem. Proč ra
ději nebyla vypsána odměna na hubení myší jako v ji
ném okresu českém? Chudí lidé by si něco vydělali a
výsledek nákladu by byl zaručen. Jen se těšte, poplat
nici! Co nesežraly myši a co nezhynulo suchem, z toho
teď abyste ještě znovu platili? Leč hospodáři cítí ještě
větší katastrai, než jakou jim způsobily myši. Agrární
ci snad se domnívali, jak veliké výhody jim vyplynou
z velikého přátelství se soc. demokraty a z toho, že
podporovali jejich »kulturní« program proti nám. Za
tim však lid si jenom pamatoval agrární »protiklerika
lismus«, ale a hospodářském programu agrárníků ne
chce slyšeti. To zasc jest niu milejší program soc. demo
kratů. A tak nyní ten »pokrok« trpce odnášejí hospodá
H jak liberální tak katoličtí. Málokdo chce u rolníka
pracovati, k pěstění dobytka nelze sehnati dělníků. My
ši pracují na polích ve dne v noci, ale ti, kteří by se
starali o prospěšnou polní práci, sc nehlásí. Nákaza ší
M se ještě dále socialistickým a volnomyšlenkářským
popichováním: »Nepracujte, stávkejtele« Těmi bacily na
kazily se celé spousty lidu a nikdo nepřichází s recep
tem na ozdravění. Uvidíme, co v tom směru velikého
vykoná volnomyšlenkářská mládež agrární, když se do
vedla tolik zastávati »pokroku« proti církevnímu »zpá
tečnictví:. Teď se sklízí hroznývděk a škodí to neto
liko venkovu, ole celému českému národu. Agrárníci
jsou slabí proti myším a ještě slabší proti sociální krisí
venkova, kterou jim soc. demokraté na lány zaseli. Z
peněz. které hospodáři platí na různé agenty, podryli
tito rolníkům půdu, ničí lásku lidu k šlechtění rodných
lánů, hubí dobrou setbu v srdcích našeho lidu. Od té
doby, co se někteří rolníci domnívají, že pomůže taktika
ta, kterou odporučují židé a jejich sluhové, jde to s kop

"ce. Nejbližší budoncnost pak dokáže ještě více, kdo měl
pravdu, zda našinci čl lidé jiní.

Kladruby nad Labem. Dne 30. srpna konal se zde
pohřeb dp. Vácí. Vostřela, místního faráře za veliké
ho účastenství nejen kolaturníků, ale | četných věřících
z osad vzdálených. Dlouho dobrý lid náš bude pamato
vati smutečního dne tohoto. Po 11. hod. vynesli sloužící
c. k. hřebčínce v malebných svých krojích svého du
chovního správce z domu farního. Kondukt vedl vsdp.



probošt Václav Rier, u nějtož v Pánu zesnulý býval ka
planem, za assistence vldp. vik. sekretáře Al. Broula,
děkana v Heřmanově Městci a 38 kněží, mezi nimiž by
li důstojní pánové z řádu Dominikánského z Prahy. Ú
tulný chrám Píně, který v Pánu zesnulý jako nevěstu
upravil Ježiš Kristu, byl věřícími přeplněn tak, že ve
liké množství musilo ještě zůstat: přede dveřmi. Po zá
dušní mši svaté, kterou sloužil zmíněný sekretář, nesli
kněží tělesné ostatky svého srolubratra na hřbitov, kde
po vykonaných modlitbách srdečně promluvil kollega

netrpí, nic neví o bolesti, však tělo jeho spí a duch
jest živ tam na věčnosti. Slova tklivá slyšeli jsme, drazí
v Kristu v domě farním nad rakví, v níž odpočívá hor
livý kněz a larář váš. Čekali jste ve chrámu Páně, že
knéz promluví o zásluhách v Pánu zesnulého. Než ne
stalo se tak, ježto si to za živobytí vyžádal a v posled
ní své vůli projevsl přání, aby při pohřbu jeho nebylo
kázání. Tu by musil zmíniti se kazatel o trojím jeho ú
řadě: učitelském, kněžském a pastýřském a musil by
nejkrásnější vysvědčení jemu vydati. V Pánu zesnulý
ve své vrozené skromnosti si toho nepřál, nýbrž soud
nad životem svým poncchal nejlepšímu učiteli, knězi a
pastýři Ježíši Kristu, Nechci, milý sousede a příteli Vá
clave, prohřešiti se proti přání tvému. Toliko učiním za
tebe, čeho sám již učiniti nemůžeš. Hle, celá kolatura
přišla dnes k tobé! Ty malé děti. ku kterým jsi spěchal
do školy, nedbaje nepohody a chatrného zdraví svého,
abys pravdy svaté víry vkládal v srdéčka nevinná, jsou
u tebe; jsou zde též jejich rodiče, jimž jsi lámal chléb
života. věčného a posiubhoval sv. svátostmi, jejichžto mi
láčky jsl doprovázel na svaté místo toto; jsou zde mno
zí z bývalé tvé kolatury Svinčanské; jsou zde, jimž
jsi rady udílel. prosil. v lásce Kristově napomínal,
jsou zde mnozí, jimž jsi dle možnosti své podpory udí
lel. Ano, milý Václave, u rakve tvé stojí ctihodný kmet,
vysoce důstojný pan probošt, aby tě jako svého býva
lého kaplana k odpočinku uložil; jsou zde duchovní spo
lubratří a kollegové tvoji; přišli se s tebou rozloučit čet

" ní pání učitelé, doprovází tě vážené úřednictvo a slou
žící velkostatku a mnozí z blízka i z dáli přišli k tobě.
Ty tak rád bys všem za vše to poděkoval, ale nemož
no! Nuže. tuto službu přátelskou konám za tebe. Drazí
v Kristu, děkuji vám Ýšem srdečně za každý krok váš,
každý zbožný povzdech, za každé slovo útěchy, které
jst2 v nemoci v Pýúnuzesnulému přinášeli. Děkuji srdeč

ství mu prokazovali, děkuji srdečně též vám. velebný
pane doktore 7a vasi bratrskou lásku, kterou jste v Pá
nu zesnulému v životě i ve smrti věnoval. Konečně dě
kuji srdečně též i těm, kteří sice za živa z lidské křeh
kosti zarmoutili faráře svéhu, dnes však se poznavše,
ke hrobu ho doprovodili. Při zaopatřování pravil mi:
»Ani nevíš, jak nerad bych zemřel, vždyť jsem ještě
tak nilád a tak rád bych u oltáře Pánu Bohu sloužill«
Stala se vůle Boží, že ukončil časnou službu zde na ze
mi, aby dle neskonalého milosrdenství Božího písní slá
vy sloužil Kristu Ježíši na věčnosti. Prve než tě opu
stíme, končím slovy krásné modlitby: »Utrpení Pána
našeho Ježíše Krista, zásluhy bl. Panny Marie, a všech
svatých a všecko, co jsi dobrého učinil neb zlého vytr

" pěl, buďtež ti odměnou sv. života věčného. Amen.« —
Po těchto prostých slovech. která hlubokým dojmem
působila na všecky přítomné, kollegové vložili svého
spolubratra v chladný :rov, aby zde jako bdělý pastýř
spal tichý spánck mezi svými ovečkami ku dni slav
ného vzkříšení. Budiž ti, Václave, země lehká, oroduj
duše tvá n Pána Boha za nás. abychom i my tak krásnou
smrtí zemřeli, jakou ty jsi nás na věčnost předešel!

Na c. k. jubilejní reůlce císaře a krále Františka Jo
sefa I.v Kostelci m.Ori. konati se bude zápis a přijímací
zkoušky žáků do I. třídy dne i6. září 1911 od 8—10 hod.
Zápis žáků ze škol měšťanských aneb z jiných škol
středních konati se bude dne 15. září 1911 od 8—10 hod.
Bližších zpráv lze si vyžádati u ředitelství ústavu.

Z c. k. odborné školy tkalcovské ve Dvoře Králové
m. L. Nový školní rok 1911—1912 zahájen bude zápisem
žactva od 10. do IS. září. Pravidelné vyučování počne
16. září. Vynčování na ústavě pozůstává při denních
bězích ze všeobecné školy tkalcovské, :trvající jeden
rok a ze specielních běhů: pro technologii a pro kre
slení. Technologický běh zřízen jest pro ty, kteří věno
vati se chtějí vnitřnímu vedení. Kreslířský běh slouží
ku vzdělání sc žáků v kreslení vzorů pro tkalcovství
aneb pro tisk. Oba tyto specielní běhy trvají jeden rok.
Žákům pak, kteří touží po vyšším zdokonalení se v kre
slení, možno inavštěvovati jeden až dva roky atelier
školní, z něhož vstoupí do praktického života jako od
borní kresliči. Podmínkou přijetí do některého z těchto
speciálních běhů jest: 1. absolutorinm všeobecné školy
tkalcovské a 2. nejméně jeden rok prakse. Při zvlášt
ních případech možno od poslední podmínky upustiti.
Školného platu se na ústavě neplatí; toliko zápisné ob

vnáší 2 K a tolikéž na učebné pomůcky pro každý se
mestr. Přičinlivým a nemajetným žákům poskytuje ú
stav dle stávajících prostředků pomůcky, případně i
peněžité podpory.

Litoměřice. Slavnost svěcení spolkového praporu
«koná se zde.dne 24. září na památku desítiletého trvání

spolku. Pořad slavnosti: Dopoledne: 1. Uvítání hostů.
2. O půl 11. hod. seřadění průvodu u spolkové místnosti
*(hostinec p. Lhotského naproti děkanskému chrámu Pá

ně). 3. Ve -tři čtvrti na 11. uvítání světitele praporu J.
: M. vsdp. Msgra Antonina Čecha, seniora kathedrální ka

pituly Litoměřícké, matky praporu velevážené paní Ma
gdaleny Vladykové a kmotry praporu ©spanilomyslné

vslečny: Anny. Čechové. 4. V 11 hod. pochod do chrámu
Páně. při biskupském kněžském semináři 5. Svěcení

praporu a promluva světitele. 6. Připevnění praporo
vých stuh, zatloukání hřebů a odevzdání praporu prapo
rečníku. 7. Slavná mse svatá a pochod ku spolkové mí
stnosti. 8. Ve 12 hodin slavnostní hostina v Měšťanské
Besedě. — Odpoledne: V půl 3. hod. seřadění průvodu
u spolkové místnosti a odchod do hostince p. Šumana
za mostem. 2. Koncert a slavnostní řeč p. Dr. Josefa My
slivce z Prahy. Vstupné 30 l. 3. V 8 hod. večer slav
nostní ples v hostinci p. Šumana. Vstupné 80 h.

JIŽ VYŠEL

kapesní kalendář na rok 1912

Křesťanský
organisátor

Kalendář obsahuje velice poučné články
politické, vzdělávací, praktické pomůcky, zá
kony, a vše od našich pracovníků, jako:
vsdp. Dra Šulce, vsdp. Dr. Fr. Reyla, pp.:
Fr. Šupky, J. Hradeckého. Předčí svým pe
strým obsahem veškeré kalendáře dřívější.

Podobizny jsou tu: J. Eminence kardiná
la Skrbenského a vsdp. Dra Horského.

Vázan jest elegantně v celoplátně.
Cena 70 hal. při hromadných objednávkách.
Jednotlivý 80 bal., poštou 90 hal. Na jedno
tlivý může se zaslati obnos | ve známkách.

Žádáme. by objednávky činěny byly co
nejdříve a každý zavčas sl kalendář zaopa
tři.

Objednávky přijímá JOSEF POLÁK v Hrad
ci Králové, Adalbertinum „redakce tohoto Il
stu neb Biskupská knihtiskárna v Hradci

Králové.

| Křesťan. sociální
O zpěvník OD
má míti katdý hř-sťan. rociál.
Oosahuje velkoré křesí. sociál.

psně vánot Orelnké a národní,na výrobní bez poltovaého
o 34 6, a vkusně váraný 54 hal. o

objedmati Ize za hotové u
J. Poláka v Hradel Král. Adalbortinum.

Různé zprávy.
»Sokol« polský a náš. Na posledním sletu české

obce sokolské bylo usneseno, že příslušníci katolických
organisací mají býti ze »Sokola.« vyloučeni. Polský »So
kole súčastnil se mariánského sjezdu v Přemyšlu a krá
čel v čele průvodu božského Srdce Páně,

Eplskopát a duchovenstvo v době cholery v Italli.
Z Italie docházejí zprávy o vzorném jednání italského
episkopátu a kněžstva v nynější době cholerové epide
mie. Arcibiskup janovský projíždí svoji diecési a pou
čuje věřící s kazatelen, jak se mají chovati a uděluje
sám na choleru umírajícím svátosti. O arcibiskupovi z
Casenv a biskupovi z Livorna sděluje se totéž. Bohoslo
vci z mnohých seminářů natídii se za opatrovatele ne
mocných. V četných diccésích vydány byly pastýřské
listy, vybízející lid k přesnému plnění zdravotních opa
tření a udávající prostředky proti choleře a proti ná
kaze. Biskup z Verbicaro, do jehož diecése patří nešťa
stná obec Verbicaro, sám osobně dojel do zamořené ob
ce a ujal se tamnějšího lidu s velkým výsledkem. Neo
hroženému biskupovi vzdává chválu všecek tisk bez
rozdílu stran. Nesčetné jsou případy, v nichž jediné du
chovenstvo přispělo umírajíchn cholerou.

Došlo i ua Freyera. Známý rada zemského soudu
Freyer, který první začal v Chebu zamítati česká po
dání a tím dal podnět k vzpouře německých soudců,
byl presidiem vrchního zemského soudu v Praze zba
ven hodnosti předsedy trestního senátu.

Jedovatost olcandru. Dle zprávy z Říma 11 vojáků
upeklo si pří nočním cvičení kus masa na rožni, vyro
beném z čerstvě slíznuté a oloupané větve oleandrové.
Všichni onemocněli za příznaků otravy a 7 z nich ze
mřelo. Jak jest asi n nás málo známo, jest oleandr je
dovatý a příliš sllná vůně četných oleandrů způsobuje
bolesti hlavy, zlenivění tepny i dávení, příznačné zjevy
pro otravu.

Následování hodno. K uhelné pánvi porýnské v
Německu jsou zaměstnáni čeští dělníci. Jak se chová k
nim tamnější katolické kněžstvo? By mohli jim býti do
brými pastýři, učí se pilně česky. Zakládají pro ně če
ské spolky, pořádají české přednášky, české slavnosti.
Neobtěžují sobě podniknouti cestu do českých krajin,
by si osvojili dokonale český jazyk. Teď právě se opět
učí tři v Nové Říši česky. Tak jedná vzorné kněžstvo v
Německu, Jež nese se snahou apoštolů státi se všem
vším.

Naše pouť do Lurd. Několik momentů! Dne 27. srp
na odpoledne vystoupilo nás několik na vysoký vrch
Pic de Jer, který vévodí celému širému kraji, odkud
jest čarokrásný pohled na Lurdy a zasněžené Pyreneje.
Sestoupivše, súčastn.lí jsme se o půl 5. hod. svátostného
průvodu, jejž vedl J. Em. nejdůstojnější kardinál Praž
ský. V průvodu šlo na 30.000 lidí. Moře světel uchva
covalo jednoho každého z nás. Na to konána společná

sv. zpověď. Dne 28. srpna odebrali jsme se k nejdp. bi
skupovi Tarbsko- lurdskému, který nás přijal velice
vlídně. Na jeho žádost zapěli jsme hymnu českého ná
roda, dále papežskou a císařskou. Odpoledne průvod a
večer nový světelný s cbrovským množstvím světel.
Naše »Zdrávas Maria« se francouzským poutníkům to
lik llbilo, že zpívali s námi. Z Lura rozhlédli jsme se do
okolí, též do lázní sv. Šebestiána, kdež dlí velice chu
ravý španělský král. Navštívili jsme též domek, ve kte
rém bydlila Bernadetta. Jest dosud vše v původním sta
vu. Jeho Excel. nejdp. biskupu Doubravovi zaslán hol
dovací telegram. Závěrečnou pobožnost vykonali jsme
dne 30. srpna. Slova tklivá pronášel vdp. Kolísek. Na
to nejdp. kardinál promlouval slova útěchy, klada na sr
úce všem, aby kráčeli šlépějemi Panny Neposkvrněné.
Fransouzi loučilf se s námi velice pohnutě. Vyžadovali
si od nás české poutní odznaky, dávajíce náhradou své
vlastní. Též jeden Číňan s chotí a černoška přišli se
rozloučit. Opouštěli jsme Lurdy za zpěvu písně »Kde

domov můj.« A již jedeme šílenou rychlostí 70 až 80
kilometrů za hodinu nivami bohatými na vinnou révu.
V sobotu odpoledne přijeli jsme do Vídně, kdež jsme
byli předmětem nadčených ovací krajanů. Byli jsme té
měř zasypáni vonnými kyticemi. Bůh jim to zaplať a
slliž je v národnostním bojit Jeho Em. vystoupil v Lin
ci, odkidž odjel hned do Rožmitálu.
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Dokud jest čas, postarej sc každý o vhodný nákup
zimních látek! Neodkládej nikdo, ale pospěš si, abys ne
byt překvapen! Teplých dnů jest na mále a co nevidět
přikvačí podzim. Pište proto všichni zavčas o nové
vzorníky látek pánských a dámských firmě: Tkalcov
ské výrobní společenstvo »Vzájemnost< v Hronově nad

Metují, neboť by Vás chladné dny mohly zastihnouti ce
le nepřipraveny!

Lidová Záložna v Českých Budějovicích | přijala
za měsíc srpen 1911 vkladů K 49.512.58, vyplatila K
19.616.53, přibylo K 29.896.05. Celkový stav vkladů K
407.114.64. Obrat za měsíc srpen K 133.645.10.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů kon
cem měsíce srpna činí K 1C,775.427.05, tudlž o K
196.837.22 více než v měsíci předešlém.

Změna daně pozemkové za přičinou změny kultury.
Změna danč nastává pouze při takové změně pozemku,
která je předinětem zápisu v katastru daně pozemkové;
takovou změnou jsou mezi jiným: trvalé změny vzdě
lávání půdy, t.j. takové, jimiž pozemek z jednoho v
zákoně uvedeného druhu přechází trvale do druhu ji
ného; zákon ze dne 24. května 1869 č. 88 říš. zák. v $
16. uznává pouze tylo druhy vzdělávání půdy: L. role,
2. louky, 3. zahrady, 4. vinice, 5. pastviny, 6. alpy, 7.
lesy, 8. jezera, močály, rybníky, 9. parifikáty, 10. země

neplodná. Pouhá dočasná změna není důvodem pro zápis
do katastru ($$ 7.--9. zák. ze dne 12. července 1896, čís.
121 říš. zák.) Změna pozemku může způsobiti: I. odpis
daně, zakládá-li se touto změnou některý z důvodů stá
lého nebo dočasného osvobození od daně pozemkové; 2.

snížení daně, je-li touto změnu snížen katastrální vý
nos; 3. zvýšení dané, je-li touto změnou zvýšen ka
tastrální výnos. Aby snížení nastalo, je třeba, aby se
povinné ohlášení změny za příčinou zápisu v katastru
podalo v čas. Ohlášení totc musí se podati během šesti
neděl a to při trvalé změně způsobu vzdělávání půdy
Po ukončené změně způsobu vzdělávacího. Podá-li se
ohlášení v čas, má to účinek: 1. že snížení daně nastává
již v roce následujícím na rok, v němž byla změna pro
vedena; 2. že zvýšení daně nastává teprve v 11. roce
následujícím na rok. v němž změna byla provedena,
takže po dobu 10 let platí se daň dle dřívějšího menšího
výnosu ($ 8. a 9. zákona z 12. července 1896 č. 121 říš.

zák.) Toto ustanovení zákona má zvláštní důležitost pro
pastevní družstva, která budou pole přeměňovati 'v
pastviny.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mari náš lid

relé zpousty prolhaných brožur na naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma, ,
Při hromadných objednávkách poskytujeme

50 proceňtslevy.



Vychovwávací
a vyučovací
u ústav :
v Kocléřově u Svitav

přijímá nejlevněji chovanky škole odrostlé
ku vyučování liternímu, řečem, šití, stříhání,

vyšívání, vaření, hraní atd.

Prospekt se na požádánízašlo.

Krajina horská, velice zdravá.

Kupujte a objednejte si na rok (912
naše velké lidové kalendáře

MÍR“ a „VENKOVAN.
(enapo1kórumé,

a kapesní kalendář „VENKOVAN
cena 60 haléřů, kteréž v polovině srpna 1911
vydá nákladem svým „Tiskový výbor české stra
ny křesí. soe. v Praze (nakladatelství časopisu
„Nový Věk“). Lidové kalendáře „Mír“ a „Ven
kovan“ budou objemné s řadou obrázků a po
vídek od nejlepších našich spisovatelů 8 prakti
ckými pokyny pro domácnost, hospodářství atd.

Velký kalendář „Mír“ přizpůsoben bude
zájmům obyvatelstva měst a míst průmyslových,
velký kalendář „Venkovan“ věnován bude lidu
venkovskému, kapesní kalendář „Venkovan“
určen je pro mládež a pro členy a funkcionáře
odboček „Hospodářského Sdražení“ a haiffei
senek. Jeden tucet velkých kalendářů „Mír“ neb
„Venkovan“ účtujeme 8 K, půl tuctu 4 K, menší
počet po 1 koruně, ,

Jeden tucet kapesních kalendářů „Ven
kovan“ účtujeme 6 K, půl tuctu 3 K, menší
počet po 60 haléřích.

Kalendáře naše svým obgahem, svou lácí
a praktičností předčí letos všechny kalendáře.
Objednávky na kalendáře „Mír“ a „Venkovan“
již dnes přijímá „Tiskový výbor české strany
křesťansko-soclální v Praze I. (nakladatelství
časopisu „Nový Věk“) Velká Earlova ulice č. 8.

Čistý zisk z našich kalendářů plyne na
účely strany.

Z jednotlivých obcí objednávejte hromadně.

LUaLozvův - 10Du

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporačaje se

první anejstarší odbornádílnapasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých ke
stelních nádeb ze stříbra,

bronsua jiných kovů, od nejjednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesné, čisté a důkladně

zhotovuje [se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímž umožněno
mí dodati voledůstojnému do

:, chovenstru práci trvalou a
1 gměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsen Jebo
Biskupskou Milostí roride
vány.

Mešní nádoby jen v ohmi
slatím za ceny velice levné.
| Veškeré oprarznádob ko

oh se ryčilý,řádně a

Ráževy ASK. Wiezázílám Jen posvěcené.

Dívčípasdagopium
císaře a krále Prantiška Josela I.

V CHRUDIMI
přijímá pro školní rok 1911—12 žákyně do
L ročníku a pokud jsou místa uprázdněna i do
vyšších.— Zápis a přijímací zkoušky

konány budou dne- 16.září t r.
Týž ústav přijímá dívky školou povinné od
6 roků na celé zaopatření. Povinnosti škoiní
učiní zadost na čtyřtřídní cvičné škole při

paedagogiu.
Prospekty na požádání zašle a dotazy ochotně

zodpoví
představenstvo internátu.

PEDSH SH
Po 20 let nejlepší pověsti se těšící

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

sz do novostavby proti
přesídlil — GrandhoteluP

(přes dům v levo od dřívějšího krámo).

Doporučuje všechny druhy papírů, psací,
kreslicí a školní potřeby a veškeré zboží

papírnické vůbec.
Vše nejlepší jakosti v cenách levných.

Nejbohatší východočeský výběr

obrazů, zrcadel a rámců,
nejrůznějšíchuměleckýchvýrobků atd

Výroba rámců azarámování 1 přinesených
obrazů a fotografií ve vlastní dílně.HN

Atelier pro církovní malbu

J. Hlávka,
. malíř círk. obrazů,

Praba —Král. Vinobrady
Puchmajerova ul. 68.,

veledůst. duchbodoporočoje
| venstva.

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. ne plátně, plechu v aměleckém provedení,

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. — Nejlepší doporučení.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,

svézadypm Z

sochy

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Luráskou, —

cesi, Jesličky,zvy KŤÍŽE
—Služebná

křtitelny, ——
sošky na pre

mácnostipřijme se od (5. neb 30. září
v obch. rodině.

Bližší sdělí okresní ústav pro spro
středkování prácev Hradci Králové

(proti Adalbertino). ——

Duch
katolické

Obnovy.

Eduard Jan Nep. Brynych.

Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém.
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K

a jiné abraně úplně spolehlivé,
zaručené a zkoušené v cenách
úplně továrních má na skladé

Vojtěch Rážž,
prodej c. k. prachu, zbraní a střeliva

Hradec Králové.

we
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

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

Jos -la Neškudly
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží.
k výběru franko.

Bez velkoměstské rošie ve vlestvích dílnách a
pomech, levné pracovní sfly-na venkově, čímž levnější
osny aš o 20%, než věnde jirde.
Jubil. 100 let. trvámí a 40 lot. vlastní činmosti.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Prodám dům.
Bližší zodpoví Jos. Bína, Nový Hradec Králové,

věvwv o

Rozšiřujte
důležitou úvahu, jež vyšla jako Ď. a 6. číslo

„Časových Úvah“ pod titulem:

Obrana==
školy katolické.

Sepsal P. František Blaťták C. Be,R.

-| Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci:
náboženství v téže, pokrokářských proudech
Akolních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má 86.
rozvíjeti.

Stran 84. — Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská kaihtiskárna vHradci Králové.



Velodůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+orolujes!Jopo
ručiti veškeré kostelní nádoby a
nášíní a to: mo rence, kalichy

cibáře,nádobky, énky, pacifikály,svícny, lampy, kaditelníce, kro enky
atd. ové , předpisům
církevnim vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci 4
v ohni slatí a tžíbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy sasílé na u
kázka o běs sávesposti koupě.
Vše ae posílá posodesné. Prdce ruční.

bla d osěkerýchslatých a stříbrných klenotů,jako: ře.dxů
madonek, křížků, prstýnků,náramků std. 2: Wotářeké
prsteny, tabatěrky, jídelní náčiní zestříbra pravého

i čínakého vždy na skladě.

Stare slato, stříbro a drahokamy kbupujsza nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
paslř a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

p 90016-000080 0000000800800PEMPHHeroes
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
i (bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Výprachtioloh)

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

: výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní

s| Cenníky, vzorky i roucha hotová maukázku
E se na požádání franko zašlou.u deli SEETT TTTEKE0000000100000A000101000

FTSRCETOARET

JANSTOUPÁ V PRAZE,Jindřišská ul. 1.,
doporučuje:

železné skládací po- železné mycí stolky

steleod . -K a nočnístah —
želesné skříňové po- Blednénoční vo "0—

stele s 3díl. matrací železné stojany Dna
od.. . . .K2T— šaty od K 11'—
Úplně zařízená lůžku od K 38—.

Skládací polní sedátka

zrod. sklad.lenolky ÚMO plž
rad. sklád. lenod... . K (8 | l .

sabradní patentní avi
novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za ceny uvláště výhodné.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalceovské výrobní společenstvo
EB „„Wzážemrust“ mm
88“ v Hronově Čís. 196. "U
— Vývoz jněmého a modního zboží. —

Modní lá tká jakostechk zimnísezoně:n vlněné i d i kéP enyvyadíz"ta
— — šaty atd., překrásných modních vzorů. — —
m9- Výbavy pro nevěsty “U8
sa Jerné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí

láme vyplacené. 1 balík 40 A spreků vkusně roždružených= za18K. ——
Obdržíteto nejlepší! | Křesť-sociálpodník
SRB“ V podniku tomto lze tóž bezpečně nložiti OMG
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Českého

a Zemaákého Svaru.

V úvěrníspolečnosí,

———===

sapsáné společenstvo s ručením obmezeným
w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady ma knišky

= za40b až 5%=
úrok a todle výpovědi.

SMF“ Složnílístky na požádání zdarma. "U

Továrna ma cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrác spol.
v Hradci Králové.

C apSklady:
it

Budapešt,VII.kerJózeet
| kórát 16 «. — Praha, '"

Ferdinandova tř. 43.. -— |<

Vídeš-VIL., Mariahilferstr. ©
86.

Cennfky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splálky.

P. T. duchovenstvnzvláštnívýhody."A

o
es Aměrsde kondres

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
ravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

K +

| lékařskýmivědátory jakožto příjemnýLETA občerstvujícíprostředekdoporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rama a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
bostinským povolují se zvlášť výhodné ceny,

CB63 X G8DX 64 X 665 X G8DX

ÉJan Horák,*

„

$ soukenníkv Rychnově nad Kněžnou
X zasílá na požádání vždy

Ů nejnovějších druhů pravých *

= své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznámí zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
eluze mébe ryze křesťanského závodu za

É Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

p Velejemné látky na taláry.
9 Téžna oplátkybezzvýšenícen!
NMBDMSD X KEDK 56B X BSD

v ELOadMM Dodo

Josef Stěpánpat,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

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

k oprátvě pomnitíů, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale

nová chrámová zařízení
v kašťíěm slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž
bez nároku sa cestovné.

dle roční snisony kollekcí

x vlněných látek

dobu více než třicešiletého působení.

aaa

a přezlacování

zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávámcelá

pochvalných uznání po race a bronzováínoho

8p8, W. . %„+

XG0DMSSU3X48

zKX

Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství?

Tento důkladný epis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 etr.
Cena 2 K G0 hNh.
1: Objednávejte u :

Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

Čís. 9776.

Konkurs.
Při městské obci Královéhradecké obsadí

se dle usnesení městského zastupitelstva ze dne
30. června 1911

místo zvěrolékaře
se základním služným K 2600, pěti kvinkve-,
nálkami dle zákona ze dne 29. května 1908
č. 35 z. z., naturálním bytem o 3 pokojích a
kuchyni v admin. budově jateční, a palivem,
provisorně na jeden rok.

Městskému zvěrolékaři bude se podrobiti
instrukcím pro něho vydaným.

Žádosti, opatřené doklady o způsobilosti
zachovalosti, stáří a o dosavadním zaměstnání,
podány buďtež u podepsaného úřadu purkmi
strovského do 15. září 1911.

Purkmistrovský úřad
král. věnného města Hradce Králové,

dne 31. srpna 1911.

Starostův náměstek:

J. Pilnáček, m.p.

Ghromolitografický ÚSTAV
4 a kamenotiskárna

Holeček £ Moučka
Hradec Králové,

prodloužená Čelakovského třída,

doporučuje svoje výrobky:
reklamní plakáty, kalendáře, litograf.
účty, dopis. papíry, memoranda, adresky,
navštívenky, snubní oznámení, autografie,
diplomy, viněty na zboží, obaly, vůbec
veškeré výrobky, spadající do grafického

průmyeln.

Snahou naší bude, abychom svými
odbornými zkušenostmi P. T. pány
zákazníky jen moderními výrobky

levně a rychle obsloužili.

d.© ©A4O9 SGn9 «
E:

|a. EPEE ZE>
-E BSS RĚ S 888“ Z — RPr OKE
zB O R č tovš 28.
+2 E ŠE 9-29 BRpa
NĚ K PSKEKÉLE:RD 55Born ž
= Bo o< 58 nA2 šajněší

+ 8 £2 PO ZR SAŠÍ

Přečetnávyznamenáníadoporučení.



našim rodinám
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Městská spořitelna ve Vys. Mýtě

1. obec Vysokomýtská, 2. všlchní poplatníci 3. reservní fond
a 4. voškorá aktiva spořitelny.

bib44+4+++4+++0bě34b+b

tímto nejsrdečnější díky všemtěm,kteřívPánu
zesnulému dp. faráři

Václavu Vostřelovi
nesčetné služby duchovního i tělesného milosrdenství
prokázali.

Především dík tento platí 38 vldpp. duchovním,
kteří kromě doprovodu k poslednímu odpočinku všichni
též oběť nejsv. zaň obětovali, slovutným P. T. pp. lé
kařům, především MUDru. Bastlovi z Choltic a To
pičovi z Přelouče za vzorné léčení a slova útěchy
v tak těžké nemoci, pp. učitelům a sboru zpěváckému
za krásné provedení a přednesení smutečních zpěvů,
važenému úřednictvu za vzácnou ochotu a starosti
o důstojné vypravení pohřbu, služebnictvu velkostatku,
sboru hasičskému, spolku živnostenskému, divadel.
ochotníkům a všem věřícím farnosti Kladrubské a
Svinčanské vůbec, kteří se slzou v oku a zbožnou
modlitbou s drahým svým duchovním pastýřem se
rozloučili. |

Všem zaplať Pán Bůh!
Dr.Jan Sobota,

býv. os. kaplan.

jE LEVNÉ xab SokAE
tež lisované oválMAAVALE

doporuluyje 2

Řostolní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch utd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradci Králové.

Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici.
9ERA,

Za příčinou koupě kavárny „Slavie“, kam sré
kanceláře přesídlíme,

prodáme
pravovárečné domy

č. 117. a 118.
na Malém náměstí. Bližší v kanceláři Záložny.

[© G

©

JF. Langhans,
c. a k. dvor. a kom. fotograf

v Hradci Král., Adalbertinum
DB" převzal "T

od c. k. dvorního fotografaJULIARUSSA
v Hradci Králové

fotografický závod.
Veškeré zakázky vyřizují se pouze.V ADALBERTINU.

9 © ©

Ako. kapitál K 8,000000——
Česká banka filiálka v Hradci Král. £

Centrála v Praze. | Fillálka v Liberci. Expositura maSmíchově. ý

Eskont směnek i faktur
Úvěryvšeho druhu | I a koksem.
C T727TINLTA, LTAATLTN,STAATALNA: v ; : ' W2: PM MMLNÍ s 7M ML
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Příloha
Regulace českých řek.

Jiné údolní přehrady staví se na horním Labi
u Spindelmiihle, na Chrudimce u Hamrů (blíže Hlin
ska), na Loubravce mezi Vilémovem a Sečí. (u
Pařížova) a jinde.

U Hamru započato se stavbou roku 1907. Pro
ruzné překážky práce se dlouho vlekly. Vlastní
práce stavební vyžadovaly do roku 1909asi 240.000
K. Dle předběžných výpočtů nutno sečkatí pro
veliké přírodní překážky ještě rok, než bude do
končena přehrada, která zamezí tak časté zápla
vy v tom kraji.

Vypracován předběžný plán pro údolní pře
hradu v Dolní Malé Úpě rad mostem zvaným
»Lata«, kdež jest místo uzké a tedy příhodné k
stavbě přehrady bez obrovského nákladu. Obsah
této nádrže by činil 3.023.M00krychlových metrů.
Koruna zděné hráze má býti projektována v šíř
ce 6 metrů. Výška její nad údolím by obnášela 43
merru nade dneru údolí, a 45 m. nad základy. Ko
runa hráze má miti délku 180.75 m. Na pravém
břehu má se zbudovati tunel. kudy by se odvádě
la všecka voda Malé Úpy. pokud přehrada se bu
de stavěti. Náklad na tuto přehradu bude činiti asi
čtyři miliony korun.

Hráz u Pařižova má býti v koruně široká 4.5
metrů. Nade dno dosavadního řečiště bude sahati
do výše 24 m., největší výška nad základem 30.8
metru. Dle plámi šířka její v základu má býti 25.85
m. Schválen na stavbu náklad 1,498.431 K.

U Hradce Králové roku 1910 probaggrováno
labské řečiště, opevněny břehy v průkopech mezi
železničnín: mostem a dřevěným mostem u Plácek.
Dokončeny návodní zdi pod železničním mostem.
Upraveny hraze Piletického potoka. Nad erárním
mostem zabezpečeny náhřežní zdi. Postaveny je
zové pilíře, vybetonovány všecky klenby jezové
ho mostu, postavena 145 m dlouhá nová levostran
ná nábřežní zeď mezi jezení tak zv. »hučavýme« a
jezem novým, k tomu pak pravostranná nábřežní
zeď nad novým jezem v délce 50 metrů. Postave
na městská překladiště. Provedeny i jiné důležité
práce.

V příčině Orlice jsou v plánu důkladné změ
ny, aby'se velice klikaté řečiště zkrátilo, Potřebí
jest předně úpravy u samého Hradce, aby se mo
hlo přikročiti k větším prácem na místech hořej
ších. Odstranění starého jezu u Moravského mo
stu a přestavba jeho má dociliti úplného vyrov
nání dna od jezu malšovického k soutoku Orlice
s Labem. S novýni »Moravským« mostem spojí se
pohyblivý jez. Zde bude umožněno využiti vodní
síly k pohonu elektrických strojů.

Vložení nových jezu mezi Týništěm a Svinár
kami bude regulovati soustevné povodňování veli
kých plocli a to i těch. které byly pro svou vyšší
polohu důkladně zavlažovány jenom při větších
povodních. Snadněji se také provede odvodnění a
meliorace některých pozemku, jež jsou příliš zbah
nělé. Též se regulací prospěje pravidelné voro
plavbě, protože v létě jeví se často tak nedostate
čné kvantum vody. že vory nusí se zastaviti, po
kud nepřijde vydatnější déšť.

Dlouho trvalo, než k regulaci českých řek
přikročeno s plnou cpravdovosti. Nyní konečně
jest pevná naděje. že vážně prováděné projekty v
několika letech budou přinášeti aspoň částečně ú
roky z obrovského kapitálu, který jest do nich
vložen.

V Americe a Skandinávii využítkováno jest
vodní síly k průmyslovým podnikům způsobem
nejstkvělejším. U nás teprve začínáme. Mechani
cká práce už pomalu ve všech odborech vytlaču
je práci ruční a vyplácí se podnikatelům velice.
Jestliže však drahota uhlí neustále stoupá, nutno
využitkovatí racionelně jak větru, tak vody. Již
i maloprůmysl začínáv širším rozsahu užívati
vodní síly ku svým účelům.

Na Vltavě dle znaleckých odhadů jest nezu
žitkováno 130.000koňských sil. Tak vlastně ubíhá
nečinně do moře veliký majetek, jejž nutno hraditi
hotovými penězi. Výstavbou údolních přehrad do
savadních ovšem aspoň jinde získá se laciný po
hon, který ušetří průmvslníkům ročně statisíce. ba
miliony.

Kulturní jiskry.
O českých radikálech z roku 1848 napsal Ma

saryk ve svém »KarlauHavličkovi« kapitolu velice
pohodlnou; touto si získal pramálo zásluh muž,
jenž klade na venek tak veliký důraz na samostat
nost myšlení. V »Přehledu« Jan Heidler dokazuje
světle, jak Masaryk bloudil velice nešťastně tím,
že papouškoval jako slepý po Fričovi. Mimo jiné
praví svobodně myslící »Heidler: »Prof. Masaryk
míní, že revoluci červnovou v Praze provedli ra
dikálové. Není to správné, ne radikálové, nýbrž
studenti s Fričem a Sladkovským v čele... Ra

dikálové považoval svatodušní bouře za »nešťast
né a netušené události,- které byly osudné české
mu ústavodárnému sněmu a že »překazily směr
slovansko-federativní.. Nejtěžší výtka, již profes
sor Masaryk radikálim z roku 1848 učinil, jest, že
byli »překážkou dukladnějšího a trvalejšího poli
tického uvědomění. a že jejich činnost byla »pouhé
štvaní a štvaní bezsilné<. Ty dvě věty jsou oprav
du těžkou křivdou a nejsou vubec odůvodněny...
Odvažuji se tvrditi. že právě radikálové měli před
ní zásluhu o probouzem důkladnějšího a trvalej
šího politického uvědomění... Centrální organi
saci vytčen byl úkol: vymoci zřízení zemské škol
ní rady, dohlížeti, aby venkovské a okresní »Lípy
podporovaly školství, zřizovaly rolnické spolky;
zříditi samostatnou knihtiskárnu, kde by se tiskly
časopisy a lidové brožury; vymoci zřízení vzor
né prumyslové školy; usilovati, aby stát platil u
čitele a nikoli obce. Byl to jistě vynikající kulturní
program. Avšak největší činnost vyvinula Slovan
ská Lípa se svýrů pobočkami v otázce počeštění
školství. Její zásluhou a dík jejímu úsilí čeští po
slancí dosáhli prvních úspěcih ve školství před
reakcí... Resumuji tedy: Kapitola o radikálech
v Masarykově Havlíčkoví byla pochybena v zá
kladě tím, že za hlavní pramen bylo použito s pří
lišnou duvěrou Fričových Pamětí. Karikuje stranu,
která přes to. že nedala náredu tak vynikajících
osobností, jako Lyly ve straně národní, získala si
nepoměrne zásluhy svojí organisační schopností,
čilostí a popularitou. jež jí umožnila úspěšné pro
paxování českého programu.

Tedy Masarvk si nedal ani mnoho práce s pro
zkoumáním podstaty strany té,,která měla ve
svém programu tolik stvcných bodů s nynější stra
nou masarvkovskou. ©Dr. Chalupný svou samo
statnou prací o Havličkovi odstranil již dosti Ma
sarykovy vratké lyriky, čehož výslednicí byl ve
liký hněv v >Času«. Nyní pak přichází zcela klíd
ně kritik jiný, který odkrývá dále rozbředlost Ma
sarykových vývodů. Tak hasne zář oslňujícího
bengálu. když se na něj posvítí klidným světlem
slunečnínu.

»Zklerikalisované« Rakousko. Jak jsou zedná
ři u nás utiskováni, prozradili jedenkráte sami ma
nifestačním přojevem spokojenosti, po němž ovšen
znovu vysypali celou pec jisker proti »útlaku«.
Nyní »Orient.. orgán v Rakousku sice zakázaný,
leč c. k. úřady trpěných zednářů, přináší tuto zprá
vu: »V nejvýš zajímavé přednášce vylíčil br. lože
R. (z loge »Delr) činnost Mariánských družin a
jich organisací, která obestírá již celou říši a fana
tisuje jak dospělé. tak slabou. nezralou mládež.
Navril, aby se lože obrátila se zvláštním přípisem
k veleloži, ahy táž se zbystřenou pozorností sledo
vala toto protipokrokové hnutí a důtklivými letá
ky a nod. obecenstvo varovala před neplechou(!)
družin. Návrli tento byl přijate »Lidové Listy«
k tomu dodávají: »Jest vůbec zajímavo a pozoru
hodno. jak v Rakousku zapovězení zednáři vždy
více do popředí se dostávají a — uplatňují. — Tak
jsme svědky, že jistému vídeňskému spolku do
stalo se od presidenta c. k. vrchního soudu vídeň
ského »iménem justiční správy“ dolnorakouské
nejskvělejší pochvaly za jeho činnost v oboru pé
če o mládež soudem k ochraně doporučenou. Spol
kem tím jest zednářská lože »Věrnost“ (Treue) ve
Vídni. Dorothesvasse 12. která spravuje asyl pro
děti domoveni zanedbané nebo trýzněné! Výchova
dětí v asylu jest naprosto beznáboženská, volno
mvšlenkářská. Tohoto druhu výchově dostává se
»jménem justiční správy. největší pochvaly. A
přece Jelo Veličenstvo neimilostivější náš panov
ník v poslední své trůnní řeči zvláštní kladl důraz
na výchovu »nábožensky mravní!l« Zednáři pod ti
tulem »volných myslitelů< mohou se u nás rozta
hovati a útočiti více než v zemích sneklerikálních«.

Portugalský poslanec o své vlasti. Poměry v
Portugalsku nabývají formy stále hrozivější, ať
již zednáři záplatuji trhliny jakýmikoli hadry. Ci
zokrajní kolegové portugeaiských volnomyšlenká
řů s největším chvatem hledí novinářskými články
porturalskou vládu cbhájiti. vláda sama snaží se
tušovati ze všech sil, ale korrupce páchne na vše
cky strany. Uvádíme zde slova liberálního poslan
ce portugalského Homem Christa. který napsal:

»Nikdy jsem svá záda před králem neohýbal.
dnes však musíin se před posledním zvířetem své
země ohýbati, ba -- což horšího. před kanalií,
před posledním lupičem. Neboť čím jiným je kar
bonář? Věru, krásná to demokracie! Dnes již ne
máme tiskové svobody, an: svobody spolčování,
ani svobody kultu, ani osobní bezpečnosti. Ve dne
i v noci zatýká se bez soudního rozkazu. Zatčení
jsou po celé dni držáni v tajné vazbě, ačkoli zá
kon nařizuje, že nemá přes dva dni trvati. Zatčení
moří se 40- 45 dní ve tmavém Žaláři, aniž by byli
předvedeni soudci. Mnozí lidé musili býti po 14 až
20 dnech na svobodu propuštění jako nevinní bez
zadostučinění. Co mám říci © tajné společnosti, jež

ď

všecku moc: soudní, zákonodárnou a exekutivu,

kterouž vykonávají dýkou. ohněm a jedem. Musí
me vědět, že briganti (lupiči), již za monarchie
beztrestně podrývali, teď stali se žalobci monar
chistu. Musí se věděti, že je zakázáno mluviti o
příčině stirti v žalářích. Republika tedy zatčené
vraždí a zapovídá žalujícím o příčinách mluviti,
Političtí zatčenci jsou ve jménu republiky vraž
dění.: -—

Nové dílo o rukopisech Zelenohorském a Kra
lodvorském. V kroměřížské tiskárně vyšel překlad
zajímavého díla Žuukovičova: -Rukopisy Zeléno
horský a kralodvorský«. Jejích literární rehabili
tace, provedená starými a nevými dukazy pravo
sti! Cena 2 K. —-Spis rozhodně velice zajímavý,
Slovinec Martin Žunkovie na základě obsáhlého
materiálu osmělil sc vyvraceti všecky podstatněj
ší námitky oroti pravosti imenovaných rukopisů.
Počíná si velice obratně. tak že jeho dílo nelze
přejíti mlčením. Na počátku uvádí podrobný chro
nologický přehled sporu.

Dne 15. února s velikou pompou slavili reali
sté 25leté iuhileum znehodnocení rukopisu. Ale ny
ní začíná právě nová fáze. poněvadž kniha Žun
kovičova jest jasným svědevtvím, že otázka jest
dosud při nejnenšín sporná. Autor již 1. února t.
roku vydal německé dílo. v němž se vši rozhod
ností prohlašoval rukopisy ty za pravé a žádal
odpurce, aby na jeho vývody odpověděli. Ti však
chovali se ke knize nevšimavě. Nyní tedy Žunko
vičova studie vyšla v jazyce českém, takže jistě
dojde k příslešné replice.

Jisto jest, že od odborníků uvedeny proti pra
vosti rukopisu někieré námitky velice závažné.
Ale rovněž pravdou jest. že odpůrci rukopisu zne
hodnotili a zbytečně protáhli dlouholetý zápas ta
ké celou řadou námitek nicotných, které svědčily
velice výmluvně. jde-li jim v přední řadě o vědu,
či i o úsilné uplatnění vlastního justamentu. Před
ním. velice vážným odpůrcem rukopisů byl dr.
Gebauer, jehož se chytla za šosy celá řada dile
tantů, chtějící na sebe za každou cenu strhnouti 0
becnou pozornost národa. Jak tehdy byl Masaryk
k luštění otázky rukopisné kvalifikován, to pověděl
přímo bez dlouhých rozpaků Tomek. Nebylo za
jisté malou smělostí, jestliže se pletl do složitých
otázek etvmologických muž. který „tehdy musil
rychle doplňovati veliké mezery ve své znalosti
běžného českého pravopisu.

1 Žunkovič odkrývá znova, jaké nicotné ná
mitky byly považovány od některých nevyspělých
duší za hotové orakuium. Nvní se jedná © to, aby
žalobcové Hankoví proti Žinkovičoví ještě reál
něji dokumenitovali své stěžciné námitky. Jinak kni
ha slovinského kritika dedělů se ve veřejném mí
nění velikého úspěchu. Jest ovšem nutno, aby de
bata se vedla čistě vědecky a bez osobních cílů.
Jen vážné vědecké slovo dovede dokonale pře
svědčíli.

O bl. Kapistránovi miste opravdového histori
ckého studia lže se veseje dále. Čech. dne 3. tm.
píše: „Třeba stálé opakovati že liherálové, radi
kálové, socínkové, voleno štenkáři mají své za
milované kočičky -—--lži. s nimiž nejraději se mazlí,

žida a 14 jiných rejkrutčiším způsoben popraviti
pro obvinění, že požnpili svatou hostii, Jeť známo,
že ani otec Palacký ku svěící tomu nebyl sprave
dlivý. Tixéž lež nedávro opakovala Hardenova
židovská :Znukuníte, jež k ni přidává ještě několik
iných lží, že prý svatý Capistran donucoval je ku
přiznání mučením. Světec sám býval prý mučení
přítomen a ukazoval pechepům místa, kde by
zvlášť měli žhavé kleště a háky zasazovati. A
římská kurie neostýchá sc, chavníky, jakými byli
Capistran a Arbues, jaka vzory svatosti doporu
čovati. Žid Harden se domnívá, že katolíci nechají
si dnes ještě o své církví nejhanebnější, čili nej
židovštější Iži mlčky lihiti. Prolhanému židu Har
denovi odpovídá >(iermaria: v čísle ze dne 27.
srpna t. r. následovně: Sv. Jan Capistránský (1386
až 1456), reformator svého řádu a kazatel, jest z
nejsk vělciších hvězd na rebi dokonávajícího stře
dověku. Byl naplněn loreucí horlivostí pro věc
doží. VOXY. stol. honal nussienmářské cesty v Ev

ropě. Pobyl též ve Vídní kdež na 100.000 lidí k
icho kázání se scházelo. Kázal též v Erfurtu, Řez
nu, Děvíně, Norimberku a v Lipsku za ohromného
účastenství. Kázání jeno budilo všudež veliké nad
šení. Ve Vratislavi způsobil veliký mravní obrat.
Kapistrán byl sice papežským legátem, ale neměl
nikde příležitosti rozsudek smrti potvrditi. Právo
hrdelní nad Židy měl toliko senát města Vratislavi, a
však zpráva o rozsudku takovém není nikde děje
pisně stvrzena. byla tudíž teprve později vymy
šlena od protestantů na potupu světce.«

K tomu dodáváme, že o sv. Kapistránovi ko
luje ještě více předsudků. A jest charakteristické,
že i vážní dějepisci jdou pohodlně vyšlapanou ce
stičkou, jakmile se jedná o vyjasnění poměru mezi
Kapistránem a správcem husitské církve Roky
canou. Právě za příchodu Kapistrána do Moravy
ukázala sc v jasném světle reformační »opravdo



vost. těch, kteří drželi « Rokycanou. Podkomoří
krále Jiřího Vaněk Valečovský byl celý vzrušen,
když se přesvědčil, že již tak krátce po veliké re
formační válce husitské kněžstvo podléhající pra
vomoci Rokycanově jest horší, než ono římské
za Václava IV., které bylo tolik od Husa kritiso
váno. Tim, že byl kněžstvu scbrán skoro všechen
majetek, ocitalo se toto v závislosti netoliko hmot
né, ale i morální na zpupné husitské šlechtě, která
se konfiskací jmění duchovenského tolik obohatila.
Valečovský vypravuje zkušenosti hrozné. Zvláště
brojí proti nemilosrdnému, do nebe volajícímu 0
krádání lidu od sclhudlých kněží husitských, proti
čemuž Rokycana ostatně sám velice zřetelně
také se ozýval. Rokycana musil vystupovati proti
zpupnému diktátu zbohailých šlechticů, kteří již
tehdy navykli si kněžím rozkazovati jako svým
sluhum. Fak bezděčně opravoval Husovo povzbu
zení, aby se velmoži ujali kázně církevní. Ale nej
zajímavější jest, že Valečovský přičítal vinu zlo
řádu Rokycanovi. Vina tu ovšem byla pouze ne
přímá. Jiní husitští horlivci bez širšího rozhledu
odbývali v2formaci Ilavně křikem proti kněžstvu
římskému a povzbizováním kněžstva, které Hu
sa velebilo. kokvcanovi však připadl velice nevdě
čný úkol: realisovati na nových základech to, o
čem před ním jiní básni,

Ale — jak se zachoval Rokycana, když usly
šel o pronikavém úspěchu Kapistránově na Mora
vě? Byio těžko pomlouvati Kapistrána tak drze,
jako pormlouval nejhorším způsobem právě se tvo
řící jednotu českobratrskou Chopil se tedy takti
ky jiné. Muž, který se tolik dříve namluvil dle
čtyř reformačních pražských článků o svobodném
hlásání slova Božího, snažil se ze všech sil zamk
nouti Kapistránoví ústa. Vychrtlý mnich mu byl
horším přízrakem než obrovské křižácké vojsko.
Vždyť byl Kapistrán větším asketou než Hus. Tou
žil-li tudíž Rokycana po velikém mravním obroze
ní, proč jenom tolik na krále naléhal, aby missie
Kapistránova byla zmařena? Kapistrán přece ne
přicházel v čele velikého vojska. Přijímal do cír
kve katolické jen ty, kteři dobrovolně o to žádali.
Naši dějepisci praví, že Kapistrán nadával. Druh
to opakuje po drulki se zřejmou tendencí obhájiti
Rokycanu a zlehčiti Kapistrána. A přece není ne
snadno si přečísti latinskou korespondenci Roky
canyv s Kapistránem. Z ní se mohou interessenti
hned dověděti, na jaké surové útoky Kapistrán
odpovídal. Při jiných příležitostech uznává se, že
byl Rokycana velice ostrý. Ale obratně se to o
mlouvá »nezdvořilostí toho věku«. Při řeči o po
měru Rokycany s Kapistránem byl však prudký
jen a jen Kapistrán. A nepoví se ani to, jak ve
svých dlouhých listech ke Kapistránovi lhal Roky
cana tak směle, že uvádí v úžas ty, kteří jeho
jednání s koncilem Basilejským aspoň trochu zna
jí. Rokycana tedy vypudil skutečného reformátora,
k chybujícím, kteří podrželi kalich, byl již o mnoho
šetrnější. A proto dobře o něm praví sám Denis,
že byl spíše kacířem než 'eformátorem. Patrno,
iak jest potřebí neustálé kontroly i nad úsudky,
které se o době husitské obecně ustálily.

Národnostní poměry v Uhrách. Ve »Sloven
ských Pohladach« uveřejnil známý pracovník dr.
Emil Stodola zajímavou studii »Statistika Sloven
ska.. Po stránce národnostní usuzuje dr. Sto
dola takto: V Uhrách je 43.4 proc. Maďarů —
(8.742.301) a 54.6 proc. národů nemaďarských. —
Slováků samých jest 10,5proc. všeho obyvatelstva
Uher (2.19.6041). Maďaři mají absolutní většinu
v 31. stolici, Slováci v 10, Rumuni ve 12. Na slo
venském území Žije 69 proc Slováků (1,416.549),
18.8 proc. Maďarů, 9.7 proc. Němců, 2.4 proc. Ru
síni. Téměř tří čtvrtiny všech Slovanů žijí tedy
hustě na horní zemi; asi čtvrtina jest roztroušena
v ostatních Uhrách, zejména v jižních, kde tvoří
některé dosti značné náradní ostrovy. V celku
jsou Slováci tak rozšíření a roztroušení po celém
Uhersku jako žádná jiná národnost mimo Maďary

navosti. Pokud jde o polivb národnostní, bylo v
roku *830 Maďarů 36.5 proc. všeho obyvatelstva,
národu ostatních 63.5 proc. Za půl století však
vzrostli Maďaři ze 4.818.17U na 8,742.301, t. j. o 81
proc.; přírost Nemiadat“ ve stejné době byl 2 mil.
158.875, t. j. 25.8 proc.. z čchož připadne na Slová
ky 279.770, t. j. 16 proc., na Rumuny 559.487. t. j.
25 pro., na Němce 778.259, t. j. 75.3 proc., na Char
váty 41.6 proc. (518.261) a na Srby 72.228, tedy 7.4

maďarské narodnosti Uhei. Nejpovážlivější však
pro Srby a Slováky. Částečně ovšem zhoršení čí
selného poměru mezi Maďary a ostatními národy

nelze. Svědči o tom i to, že řada obcí (98) se za
čtyřicetiletí — 1850.—1890-- pomaďařila; proti
tomu se ovšem poslovenčilo 55 obcí maďarských,
takže ztráta pomaďařením byl činila asi 50.000 slo
venských duší. Za to však poslovenčily se ještě
3 obce rumunské, 3 srbské, 15 německých a 176
ruských. Pončinčilo se 15 slovenských obcí, jedna
poruštila, jedna pochorvátštila a dvě posrbštily.
Mimo to Maďarstvo cpírajíc se o celou státní moc
a hospodářsky nejsilnější část obecenstva a tvoříc
největší část úřednictva, postoupilo hlavně v mě
stech a postoupilo jako více i méně patrné men
Šiny do všech národnostních krajů. Ne však čísel

ný vzrust, ale ta okolnost padá při nich na váhu,
že rekrutují se z nejmocnější společenské třídy.
Advokáti, úředníci, lékaři, velkostatkáři, mnozí
průmyslníci, třeba rodem většinou Nemaďaři, při
hlašují se za Maďary. A zvláště židovstvo (na

smu, hlásí se x Maďarům. Tím vysvětluje se pře
vaha živlu početně slabšího, ale všemožně i vládou
a nespravedlivým řádem volebním podporovaného.
Jedině změna volebního řádu, výchova dorostu
a národohospodářské zvelebení Slovenska vymo
hou větší platnost slovanskému živlu a slovenči
ně na Slovensku a zamezí u i číselné vzmáhání
se živlů neslovenských.

Nový vynález kněze, Poslední leta zazname
návají celou žadu bystrých výzkumů, jichž autory
jsou katoličtí kněží. Nyní zase nový vynález! Po
dél dráhy vedoucí z Bordeaux do Lurd vine se na
sta mil obrovský jehličnatý les. Jedna z lesních
vesnic s dřevěnými domky, Toctoucau, vyhořela
před pěti lety na popel. Hasiči byli bezmocni. Po
ohni přemýšlel farář vesnice té Daney, čím dalo
by se asi čeliti ohni vydatněji než vodou. Pojal
myšlenku zhotoviti chemický shasínač, v němž
stlačením páky vyvinul by se plyn, jenž vrhl by
do středu ohně tekutinu znemožňující hoření. Při
pokusech bylo mu pracovati s ohromným tlakem

plosí. Konečně podařilo se mu přístroj zhotoviti.
Veřejnou kontrolou ukázal se přístroj jedním z nej
lepších shasínačů. Francouzská vláda poctila fa
ráře čestnou lezií jakožto veřejného dobrodince.

Tak se reformuje sociální krise! Kdo má, při
dejž mu ještě! Tohoto hesla drží se pohlaváři a
grární strany, kteří ovšem zvláštní zřetel berou k
těm potřebnýsa existencím, jež na venek vystupují
jako baroni, ale jichž hospodářství málo vynáší,
nebo jest finanéně velice zatíženo. Tedy v přední
řadě zabezpečiti veliké příjmy těm kapacitám, kte
ří by náhle spadli s výše, kdyby — si měli i pro
budoucnost pomáhati sami. Vynikající středočeský
rolník napsal do oposičního agrárního »Hlasu Ven
kova«<: »Mnohé události považoval jsem za počá
tek nové éry ve straně agrární a doufal jsem, že
skutky vedení budou novému kursu odpovídati.
Vyčkával jsem tudíž —. přesvědčil jsem se však
nyní plně — že zdánlivý pokus ozdravovací byla
pouze smrdutá žblabuně, jež z kalu na povrch vy
plynula. Nejpádnějším toho důkazem je obsazení
správní rady agrární banky. Ústav tento zřízen
byl proto, aby oněm říšským poslancům, kterým
nestačují diety a výtěžek vlastního jmění, pomo
ženo bylo k urovnání finanních poměrů; že tam
došel výrměnku i expresident Zázvorka, patří k 0
něm záhadám, jež rozluštiti bylo by zajímavé —
domnívati se dlužno, že te náplast na ústa téhož,
aby v zoufalé situaci nemluvil pravdu! Pohřbená
nerozlučitelnost mandátů hlásá bezzásadnost celé
strany a kdo má v paměti, jak slavena byla tato
dobrá nivšlenka tiskem agrárním — zasmáti se
musí s chutí tomu. že odbyta ve výkonném vý
boru třemi slovy, že snení nyní akutní«. Korunu
postavili svému řádění proti všem pravidlům a
předpisím organisačního řádu, zvolivše si příse
dícího Žďárského místopředsedou sněmovny. Ja
ko na výsměch fysické možnosti zastávati oba ty
to úřady -- diviti se musí každý tomu, že repre
sentant zemské samosprávy stal se, úředníkem
centrálního parlamentu, co všichni dřívě žárlivě
střežili — stín vážnosti v representace zvolence
zemského sněmu — ten utonul v poslušnosti a
podřízenosti německému nacionálovi Sylvestrovi.
Když ještě idea státoprávní žila v mysli naší, ne
mohlo by cosi takového existovati ani den — dnes
však tisk český přijímá to zcela chladně. Bývalá
důvěra Vaše i má v Žďárského pominula, když
sám dopustil tomu muž zralého věku — že na něm
ulpělo zdání hamižnosti a Štrébrovství a objevil se
co ochotný sběratel všech imikcí, jež něco vyná

ný, jestli se to dá srovnati se ctí a svědomím bráti
peníze za něco, co ři rejlepší vůli konati nemůže.
Připojuji se tudíž plně k Vaší snaze potírati všech
ny zlořády naší veřejnosti a jsem si vědom důsled
ku. Vím, že ruce pánu z »Orientu« sahají až do
naší obce i okresu a že to brzy pocítím.«

Sociální demokraté proti Matici a Národním
jednotám. Socialistický »Ducli Času« píše v čísle
63. ze dne 9. srpna 1911 ve článku »Národní Jed

ně známo. že máme velmi mnoho soudruhů, jichž
příslušnost ke straně basíruje výhradně na citu. Z
nich se stanou během času nepochybně horliví
stoupenci naší strany a šířitelé socialistických zá
sad. Není však také vylotičeno, že by jako členové
Matic a Jednot mohli býti pro hnutí soc. demokra
tické naprosto ztraceni, utonuvše v moři měšťácké
nacionální ideologie. Činí tedy dobře naši staří sou
druzi. když varují před navštěvováním |schůzí,
přednášek a slavností národnostních, pořádaných
Národními Jednotami a Maticemi i dělníky dosud
úplně indiferentní, by se nevtrávili stykem s mě
šťáky dříve, než se v nich uchytí alespoň jiskři
čka socialistické myšlenky. Této assimilace se 0
báváme, my soc. demokraté, docela vážně. Jest
však ještě assimilace druhá, jíž by se měli zase
obávati měšťáci v důsledcích svého názoru na so
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schuzích i v listech kolportoval: národu. Jsme prý
stranou >»beznárodní:, »národně nespolehlivou«.
>beznáboženskou«, znemravnou«< a pod.,Tak se
vyjádřívali vlastenečtí koryfeové © naší straně
ve volebním boji. Nač pak bychom, my soc. de
mokraté, jako členové Matice a Jednot, jež ovlá
dají patentovaní vlastenci, vysazovali tyto nebez
pečí, že by se mohli cd soc. demokratů >»bezná
rodností«, »bezbožnostíz a »nemravností« nakazi
ti? Když prý nebude v Maticích a Jednotách soc.
demokrat, tedy budou složeny výhradně z lidí
a»mravných“, »národně spolehlivých« a >nábož
ných. Staň se tudíž vůle jejich! V zájmu národa!«

Co odpovědí patentovaní vlastenci na slova
tolik rozhodná, jakých v našich listech posud ne
četli? Buď budou mlčeti anebo s nejuctivějšími ú
klonkami začnou soc. demokraty >ujišťovati«, jim
»vysvětlovatiz a »snažně žádati«. Zato však kato
líci, kteří velikými cbětmi chránili národní tvrze
dříve, než se mnozí nynější koryfeové pokrokář
ští narodili, byli a jsou kopári jako »hlíza národa«.

Staré Vodní hospodářství. V 49. čísle »Máje«,
právě týž týden, kdy jsme psali o racionelním
vodním hospodářství našich předků, uveřejněn
feuilleton o výletu Oskara Nedbala a Lad Nováka
na Trosky. Turisté rozhovořili se u Trosek s dě
doušemn, jemuž tállo již na devadesátku. >Máj<
sděluje dálce:

»Tak vám, panáčkové,« rozpovídal se, když
si fajíčičku znovu nacpal a' zapálil, »něco povím.,
abyste věděli, jak moudří byli naši předkové a
jak nerozvážní jsou jejich potomci. Nějaký kus ce
sty odtud býval veliky, krásný rybník, kolem ně
hož bývala hráze jako císařská pevnost pevná a
tvrdá. Vzpomněli si páni, žc rybník zkasírují. Ryb
niční hospodářství, říkají ti mladí pánové na pan
ství, mnoho prý nenese, z rybníka se udělají lu
ka... a to bude něiakéhosena!

Dali se tedy do bourání hrází. Sám jsem na
tom hořkém díle pracoval. Lidičky, to byla práce
s těmi balvany! Ne a ne to roztrhat... bylo to
všeclino jako svázáno a slepeno. Našel se přece je
den člověk ... měl na dílu dozor .. . jenž nad
tím hlavou kroutil a nijak toho všeho nemohl po
chopiti. Konal, co mu bylo poručeno, ale dělal to
nerad. Často a často nám říkával: »Tohle je div
ný nápad... bourat tak důkladnou hrázi. Co si
jenom o nás pomyslí ti, co přijdou po nás! Jenom
hanba bude z toho pro naši dobu.<

A vidíte, panáčkové, došlo na jeho slova. Pře
letělo mnoho roků, na panství se vystřídalo mnoho
růných pánů a mnoho různých rozumů, a ti po
slední poznali, že ti dávní jejich předchůdcové ne
byli přece jenom nejhloupější. Sedli si k zelenému
stolu, jak se o pánech, když se rozum má vylíh
nouti, říkává, radili se a usnesli se také na tom, že
se má zase rybník zříditi tam, kde býval. A poně
vadž každý rybník musí míti pořádnou 'hrázi,
aby ji voda nesmetla. usnesli se na tom. že
natno postaviti novou, díkladnou hrázi. Slyším ne
uvěřitelnou cifru .. . že prý je na stavbu té hrá
ze vypočteno čtyřicet tisíc! Panáčkové, to není
suma v tč nynější měně .. . nýbrž v té staré, za
které my jsme žili. dobře se měli a mnohem míň
potřebovali a utratili.«

»Skupina výtvarných umělců« v Praze nám
sděluje, že koncem září počne vycházeti z jejího
středu vUmělecký Měsíčník«, jenž bude přinášeti
vedle domácí belletrie původní odborné články ze
všech oboru výtvarných umění s architekturou i
uměleckým průmyslem, statě o literatuře, hudbě a
divadlu, původní příspěvky z oboru dějin umění.
ochrany měst a kulturní historie, s vytčenou sna
hou soustřediti ve všech těchto odvětvích moder
ní názory a podati takto úhrn a přehled všech sil
ných uměleckých tendencí a kulturních aktualit u
nas. Umělecký Měsíčník bude přinášeti velmi čet
né reprodukce z moderního i starého výtvarného
umění se zvláštním zřetelem k umění domácímu.
dále pravidelné přílohy hudební atd. Cena bude
populární, celoroční předplatné 12 K, pro přispíva
jící členy S. V. U. 10 K. Prospekty a stanovy za
šlou se na požádání. Redakce a administrace: Pra
ha-l., Františkovo nábřeží, Bellevue.

! I Pospěš I I
si každý nakoupiti do úředně povoleného vý
prodeje za příčinou vzdání se obchodu modního,
galant., veškerých příprav pro krejčí a švadleny,
kde baječně levně skoro

vše do tohoto odboru spadajícího v cenách
nejnižších pokud zásoba stačíI dostaneš I
Též kněžské kolárky a náprsenky lze nejlevněji
zaopatřiti u firmy

Fejgl £ Byčišťě
Hradec Králové. Jiřikova třída.

Sociální besídka.
Dr. František Ladislav Chleborád v Petrohra

dě zemřel jako úředník u ruského ministerstva fi



sku a dosáhnuv r. 1866hodnosti doktora práv, vě
noval se národně sociálním úvahám, které ho ve
dly k. hospodářskému | organisování lidových
vrstev. Pomoci českého dělnictva zakládal spolky
potravní, záloženské a výrobní. V roce 1868 za
ložil první podnikatelský spolek pražských dělní
ků >Oul«. V době té stal se dr. Chleborád i zakla
datelem banky sSlavie< a prvním jejím generál
ním řiditelem. Záhy stal se osobností politicky
pranýřovanou a posléze veřejně prohlášen za —
národního zrádce. Pražský »Oul«, který dr. Chle
borád založil, propadl konkursu, on sám vzdal se
doživotního místa generálního řiditele »Slavie« a
uchýlil se da ústraní. V Brně a po té v Moravské
Ostravě pokusil se veřejně působiti. Leč marně.
Dr. Chleborád zažil ještě nezdar s koupí statku ve
sv. Jiří na uherském Slovácku, zmizel na vždy ze
své vlasti takořka úplně zapomenut.

Požadavky katolického živnostnictva tlumo
čeny na sjezdu Olomouckém velice podrobně, Re
ferent Zbořil vyslovil tyto postuláty:

I. Aby průkaz zpusobilosti rozšířen byl i na
majitele podniku továrních, a sice tak, jak uzáko
něn jest již pro malé živnostnictvo.

2. Firma imajitele jakéhokoliv podniku znějž

vykázavšího tak, aby jeho jméno firma alespoň
obsahovala. Jen v případech převzetí závodu se
všemi aktivy a passivy budiž výjimka přípustna.
Má tím býti docíleno, aby nemohl pod svým jmé
nem začít, kdo teprve se učí.

3. Starobní a invalidní pojištění uzákoněno
budiž jedině s podmínkou, že vztahovati se bude
Současně i na veškeré samostatné příslušníky
středních stavů.

4. Instituce pracovních knížek nebudiž na žád
ný způsob zrušena ani u pomocníků živnosten
ských, ani u jiných dělníků námezdních.

5. Nežli živnostenský politický úřad vydá no
vý list živnostenský, budiž vyžádáno dobrozdání
společenstva, do jehož oboru živnost spadá a toho
to dobrozdání budiž dbáno.

6. Pokračovací školy buďtež financovány z
prostředku státních a zemských a budiž dbáno,
aby učai v době vyučovací nebyli zdržování od
možnosti návštěvy služeb Božích v neděle a
Svátky.

7. Vzhledem k vzrůstající zpustlosti učňů bu
diž na pokračovacích školách zavedeno vyučování
náboženství s povinnou návštěvou téhož.

Přijata také tato resoluce:
»VI. všeobecný sjezd katolíků českoslovan

ských v Olomouci, porokovav o důležitosti orga
nisace živnostenské vůbec a na zásadách křesťan
ských zvláště, usnáší se: »Sjezd vítá krok orga
nisace křesťansko sociální „na V. jejím sjezdu v
Brně roku 19(G8učiněný, jimž organisace přikro
čuje k položení základů k samostatné organisaci
Živnostnictva českého na podkladě křesťansko
sociálním. Doporučuje pak sjezd českému živnost
nictvu katolickému nejen na Moravě, ve Slezsku i
Vídni, ale i v království Českém, aby bezodkladně
podjalo se práce na vybudování této samostat
né organisace křesťanských živnostníků. Byla-li
už jednota původních všeobecných organisací živ
nostenskýců porušena, jednak zatahováním jich do
proudů politicko-strannických,“ jednak! založením
samostatných organisaci živnostenských liberál
ního i obou sociálních směrů v národě, na Mora
vě pak zvláště založením samostatné politické or
ganisace živnostenské, pak katolické živnostnictvo
nemůže a nesmí nadále zůstati stranou, a musí na
obhájení svých zájmi sociálních a kulturních a
konečně 1 hospodářských vybudovati si organisa
ci vlastní na podkladě křesťansko-sociálním. Ka
tolické živnostnictvo nevidí prospěchu svého v
žádném politicko- stavovském útvaru organisač
ním živnostenském, nýbrž chce ve své vlastní or
ganisaci býti součástkou stávající velké sociálně
reformní křesťansko sociální organisace česko
slovanské.:

Zase jeden. ©Sociálně demokratické
pisy belgické staraly se pečlivě, aby nevnikl v šir
ší známost nový zlodějský čin vynikajícího sou
druha. Sekretář rudého svazu knihařů totiž prchl
s celým obsalitm svazové kasy, který činil 4414
franků. Ačkoli defraudant jest ženat, mnoho mu na
osudu vlasiních pokrevenců nezáleželo. Zato však
upláchl ve společnosti mlade dívky. Leč sekretáři
plán se nezdařil. Byl zadržen, postaven před soud;

otevřena čtvrtá nová filiálka! Půlletní bilance pak
svědčí o neobyčejnéti obchodním rozmachu a ú
spěchu. Čistý zisk za celý rok 1910 obnášel 17.800
korun. Čistý zisk za půl roku 1911 obnášel pak —
15.252 K 10 h. Za zboží utrženo v tomto pulletí
379.914 K 98 h.< — Mimo to rozvíjí se Dělnická
banka, pekárna, mlýn. Příštího roku bude polní
mlýnské hospodářství obdělávat na 300 měřic po
zemku, které s. sociální demokraté" najali! — A to,
prosím, děje se všechno za klidného mlčení kruhů,

lickým konsumem chtěli zarazit vzrůst soc. demo

ských podniků soc. demokratických rekrutuje se
i z kruhů katolického drobného lidu, který nemá
vlastní hospodářské organisace. Obchodníci a hla
vně jejich političtí lidovo-pokrokoví podpichovatelé
pracovali do rukou soc. demokratům a umožnili v
půl roce vznik nových šesti soc. demokratických
filiálek!! Každý soudný člověk vidí, že se tím ko
pe hrob straně katolického konservativního lidu,
a nezřídí-li katolická strana v poslední chvíli svůj
konsum, obětuje tím poslední své stoupence mo
lochu soc. demokracie! Rozumní obchodníci sami
uznávají a ve schůzi katolické to doznali, že stra

kopává své kořeny a musí zahynout. Doporučujeme
tyto řádky bedlivé pozornosti všech vlastenci
prostějovských. Kdo se staví proti myšlence ka
tolického konsumu. jest nepřítelem katolické stra
ny a pracuje do rukou sociální demokracie.«

Kéž tedy každý katolík dobře úkol nynější do
by pochopí! Moderní doba vyžaduje moderní o
branu. Kdyby se tak ničlo počítati, jaké statisíce
korun plynou ročně do scc. demokratických po
klade::!

Óhcefe =voní úau 2?
Vyžádejte si hned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vzor látky »Palmira«)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEN.=
Proní český zasilatelský sdvod ©soukemného zboží
82 zal. r. 1976.

Hospodářská hlídka.
Značné zdražení kávy a petroleje na obzoru.

stoupla káva poslední dobou

vati další zvýšení cen takřka každým dnem. Majíc
na zřeteli levné zásobování svých spolků, zakou
pilo »Hospodářské Sdružení křesť. zemědělců« v
Praze značné množství kávy a je tudíž schopno
své odběratele (odbočky, Raiířeisenky a členy) zá
sobiti za velmi levné ceny při výborných kvali
tách. Upozorňujeme tedy veškeré interesenty na
nový cenník, který v brzku vyjde, aby svoji po
třebu kávy kryli u »Hospodářského Sdružení čes.
křesť. zemědělců v Praze IL, Spálená ulice 9. za
těchto velmi výhodných cen. — Rovněž tak lacino
zakoupili jsme velké množství petroleje za výhod
ných podmínek, poněvadž je jisto, že ceny petro
leje nejen pořád stoupají, ale následkem utvoření
se kartelu ještě v budoucnosti stoupnou. Užijte

leje.

poručujeme našim spolkům a stoupencům ze všech
krmiv nejlépe kukuřici. Jest to krmivo vydatné a

Kdo vidíte, že budeie kukuřici potřebovat, zakupte
si již nyní na dodání pozdější. Pak až bude zima,
cena stoupne. Nabízíme bezzávazně kukuřici na
dodání v listopadu a v prosinci za 8 K 80 h za 0)
kg franko Vídeň, na dodání v březnu, dubnu za

síční žalář. Před soudem uměl se vpraviti sou
druh velmi šikovně do herecké pósy. Ujišťoval,
jak zamýšlel vynasnažiti se, aby poškozeným

do jižních Čech činí asi 60 hal. za 50 kg, do střed
ních Čech činí asi 1 korunu za 50 kg. Mohou se
dodávat jen celé vagony, t. j. nejméně 100 u. Kdy
by ceny během těchto dní klesly, beze všeho také
je snížíme. Ičovněž tak obstaráme ochotně nákup
pokrutin, sena, slámy iečné, ovesné, pšeničné, žit
né, K stlaní doporučujeme rašelinu a piliny, které

Letos je škoda slamou stlát.

dářského Sdružení.e
Kupujte jen naším prostřednictvím čisticí

vlny veřejného mínění, takže soc. demokratům ne
podařilo se straku schovati do prkenné klícky.

Důležitost družstevnictví. Jest starou a stále
opakovanou pravdou, že soc. demokracie stále ví
ce bude zachvacovati dělnictvo, olupujíc je o ná
boženské přesvědeční, pokud nebude systematicky
postaráno o pevami hospodářskou základnu dělni
ctva křesťansky cítícího. Malý příklad! V Prostě
jově konsumní spolek soc. demokratický má 1844
členy. »Ječmínek« o tom sděluje dále: >V tomto půl
letí zřídil spolek tři nové filiálky a postavil v Če
chovicích svou vlastní budovu; dne 1. října bude

lek (106 K za 100 balíků). Dnes každý stoupenec

va, uhlí, petrolej, vaselin. mazadla, nátěr na stře
chy, kávu zrnkovou a žitnou, cukr, sůl bílou a čer
venou. cikorii, pytle na obilí, všechny hospodářské
tyto potřeby dodáváme za ceny nejlevnější.
Naopak zase koupíme všechno obilí, brambory a j.
od našich spolků. Nechť nám každý pošle vzorek
a sdělí množství a hned cenu sdělíme. Osamostat
něte se od překupníků! Rolnictvo si musí samo své
výrobky prodávat. — Sekretariát Hospodářského
Sdružení.

Organisace polního zelinářství. | Zemědělská
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sdružení obrátila se na český odbor rady zeměděl
ské pro království České se žádosti, aby ve smy
slu přednášky inspektora Karla Procházky v Pří
vorech zabral zelinářství vůbec a polní zelinář
ství zvláště do oboru svých akcí a to v následu
jících směrech: především aby vložil do svého
rozpočtu cd roku 1912 počínajíc, zvláštní položku
ua podpoření akcí zelinářských vůbec a polního
zelinářství zvláště, dále aby domáhal se u zem
ského výbou království Českého a ministerstva

linářství, nikoliv s pruměrnými zemědělskými stu
diemi, nýbrž se specielními theoretickými vědo
mostní v zelinářství a zvláště praktickými a ví
celetými zkušenostini, dle možnosti i v cizině na
dytyr z tohoto adhoru tak, aby se dostalo polní
mu zčílnařství u nás zvláštního, odborného pěstě
ní. Na př. mnolé obce výhradně se zanášejí pě
stěním okurek a cibule. Kolínsko pěstěním zelí a
světoznámého křenu malínského; Královéhradec
ko a Českobuděřovicko pěstěním jmenovitě zeli
a okurek; Jičínsko pěstěním zelí a karfiolu; Praž
sko pěstěním ranných zelenin atd. Vedení akce ze
linářské při českém odboru rady zemědělské jest
nyní tím duležitější, poněvadž Německo podniká v
posledních letech úsilovné a cílevědomé kroky,
aby přívoz cizí zeleniny 'i naší) co nejvíce obme
zilo a řídí se při tom siahou pro náš export stejně
jako pro holandský a jin“ vážně nebezpečnou, že
na německý stůl patří jen německá zelenina. Když
bude zelinářství při českém odboru rady zeměděl
ské šťastně zvolenou silou systematicky obstará
váno, pak bude moci opáčným snahám v Němec
ku v každém směru lépe čeliti. Utvoří se snad
pro každý kraj zvláštní zelinářské družstvo, kte
ré by se odbytem našicl, zelenin doma i za hrani
cemi podrobně obíralo. —Toto podání došlo ohla
su při českém odboru rady zemědělské a týž vlo
žil do svých rozpočtů pro rok 1912: položku na
vybavení orwanisace a podepření akcí z oboru pě
stování zeleniny 0M K, z čehož polovice domáhá
se od země a polovice od státu; dále domáhá se
od země a státu povolení nové úřednické síly, »ad
junkta pro pěstování rostlin.:

K otázce selského lesa. Před časem vyšlo již
třetí vydání instruktivního, stručného díla Al. We
edera o selském lesu. této, v žádném dosud státě
uspokojivě dosud neupravené otázce. (Der Bauern
wald. Seine volkswirtschaftliche Bedeutung und
rationelle Bewirtschaftung.) — Již často pojedná
valo se v mnohých listech o možnosti řešení této
otázky pomocí lesních společenstev. Jimnenovaný
autor zdurazňirž v předmluvě, že selskému lesu
přísluší větší význam, než jaký se mu obyčejně
připisnic. Autor chce dokonce viděti příčinnou sou
vislost mezi stavem selského lesa a situací obyva
telstva selského. Die autora musí býti les nejen u
držen. nýbrž i obhospodařován racionelně tak. a
by ani výnosem nestál za jinými kulturami, neboť
jenom onen maietck, který něco nese, je sedlákem
ceněn; a není-li les ieště tak mnohými přiměřeně
oceňován. pak je tím vinen pouze dotyčný způ
sob obhospodařevání. Proto nestačí pouze zákon
ná ochrana lesů, nýbrž jest ke zvelebení selských
lesu zapotřebí i poučování selských držitelů. V
tomto směru vadil dosud i nedostatek lesních tech
nku při politické správě, Rozmnožením tohoto
personálu nastala i v tomto směru změna k lepší
mu. Ale i soukromý lesní hospodář může podobně
působiti, poučovati, dobrým. příkladem předchá

v první řadě Iorní Rakousy) je ustanovený lesní
hospodář alespoň částečně hospodářem pro drob
non držbu lesní, zjev to, jejž nemožno dosti po
zdraviti. >Neboť se nám to jeví býti pravým před
chudcem onoho obhospodařování selského lesa,
které nám tane na mysli jako ideál, totiž spole
čenstevního se společném ustanovením odborně
vzdělaného lesníka“ — Autor pojednává pak o
významu lesa pro všeobecnost a pro držitele sel
ského, načež podává přehled nejdůležitějších stro
mu lesních, odiádu a měření dřeva, nebezpečí, le
su hrozících, a obhospodařování lesa. používání a
zpeněžení dřeva, jeiich potírání. Kniha je vypra
vena četnými ilhistracemi.

U UMešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mšu sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách ad
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 96, K 1-10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

um W HUMPOLCI.
Mnobo pochvalných dopisů po ruce.
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Vyhláška.
Zemský výbor království Českého zadá

na dobu od 1. ledna do 31. prosince
1912 řízením nabídkovým dodávku růz
ných potřeb pro zemské úřední budovy
v Praze III., dále pro zemský porodinec
a nalezinec v Praze, ústavy pro choro
myslné v Praze, Bohnicích, Kosmo
nosích, Dobřanech, Opořanech a Horních
Beřkovicích, donucov. pracovny v Praze
a Pardubicích, polepšovny v Opatovi
cích n. L. a Králikách a jub. ústavy
pro děti skrofulosní v Luži a Cvikově.

Takto budou se zadávati:

1. Uhlí a dříví palivové;
2. housky, rohlíky, chléb, maso, játra,

drštky, šunky, lůj, sádlo, máslo, mléko,
smetana, cukr, rýže, ocet, pivo, káva
nepražená a vejce;

3. sukno, zboží lněné, barchán, kartoun a
jiné tkaniny, dále houně, podložky pry
žované, bavlna k pletení, různé tkanice,
vata bavlněná, potřeby čalounické, vý
robky provaznické, mydlářské a voskář
ské, kůže, petrolej, různé druhy olejů,
lih denaturovaný, Brunsova vata, lysitol
event. odorit, lysol, soda, sláma ložní a
hřebeny.

Do kterého z výše uvedených ústavů

dále v jakém přibližném množství, druhu
a jakosti, jest podrobně uvedeno ve zvlášt
ním výkazu roční potřeby, jenž spolu
s podmínkami o zemských dodávkách,
jimž každý dodavatel se bezpodmínečně
podrobiti musí, jest vyložen k volnému
nahlédnutí v úředních hodinách v po
dacím protokole zemského výboru 4
ve správní kancelářikaždého z řečených
ústavů a byl dodán též všem obchodním
a průmyslovým kcmorám v království
Českém.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž
jde, ucházeti se mohou též družstva menších
živnostníků, zejména těch, kteří dle řádu
živnostenského k výrobě jsou oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno jest
právo ucházeti se o dodávky pro jistý ústav
anebo pro více ústavů, po případě pro
ústavy všechny, jest mu však spokojiti se
také s tím, svěří-li se mu dodávky, o něž
se ucházel, jen částečně.

K ofertám dlužno použiti blanketů
k účelu tomu zvláště vydaných.

Tyto blankety, jakož i výkazy roční
potřeby a podmínky dodávací možno ob
držeti za stanovený poplatek v podacím
protokole zemského výboru, jakož i ve
správní kanceláři kzždého ze jmenovaných
ústavů.

Potřebná vadia buďtež složena u král.
české zemské pokladny v Praze.

Oferty pak řádně vyhotovené a po
třebnými průkazy opatřené buďtež podány
do 26. září 1911 (do 12. hodiny po
lední) v podacím protokole výboru zem
ského království Českého.

7výboruzamskéhokrál,Úsského.
V Praze, dne 1. září 1911.

Veškeré plechové

hudební nástroje
een ne nejnovějšíosvédčenésoustavy,conejpellivěji pracované, přesaě ladící, doporoučí „ak.P P p K. V. Skuherský, Sodavatel

Hradec Králové, výhradně v továrně.Fr. Pleskot 
v Josefově

(dříve IK.J. Salbert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobcé potřeby. Struay nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Zu čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

Girový účet u Ústř. banky Účet pošt. spoř.
čes. spořitelen. č. 111.510.

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo a ručením obmezeným,

Spálená ul. č. 9. II.

Pp, sklenářům a zahradníkům
nabízímesklo tabulové do pařenlbťat, jakož | sta
wvební za ceny nejlevnější.— Výborný lermež. tmel
sklenářský, sklenářské zaručené vyzkoušené
diamanty kus 5 IK dodáme na každou stanici želez

ničnífranko.— Sklady tabulového skla.

C. k. místodrž. konces.

informační "en
we- kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

a opatří vé téky i úvě
půj čky osobní,na splátky,

též bez ručitelů.

Jan Kryšnían Kryšpín,
Zárokuje vklady 41/,/,—4:/,*/,dlevýpo- (J. Sylvaterův

vědi ode dae vložení do dne vybrání. syr ovec, nástupce)
Zepůjčujesvojestřádanky úploěbezplatně

a vklady na ně učiněné úročí 6*/, bez vý- odborný
povědi. — umělecký závod —

Základní vklad obnáší 3 K, který se ibned úročí, —
pro MA|duK bezplatnénu zasílání peněz vydá záložna na 7 RA

okenkostelních,Ec L

požádání aložní listy pošt. spořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele

zesvého. Ř k 9
PRAHA-I, r NS Včteli | č. 146 st., Malá Karl EV WST

Poskytuje zápůjčky oa směnky8ručiteli S ohovéla Mae s a

Stav vkladů 31. srpna 191l K 568.407-—.

vé blíže M K ŽST AU

(neb pojistky), na bypotéky 8 úmorem libo- lého náměstí, dřívepřes n DC SL Is

volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje 60 roků na Malém ná (9 M

Ma i
měéstípod loubím)dopo- V < 

faktury, obstaráváoáknopzbožípro své Členy, CM
ručuje 80

koupi a prodej cenných papírů za botové i | ky dodání oken chrá
na eplátky, vyměňuje kepony a cizí mince atd. mových od nejjednoduš

šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se šelesnými
rámy, sílčma,vsuseními.
Vetkeré rozpočty, akizzy i odborná rada besplalné, beze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP"Neačetná veřejná i písemnépochvalná usná 1 “jiš

Založeno roku 1368.

hodne“OHas) JS
Podílyčlenskéúročísevýhodně. SED 9| :

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložna podlébá povinné rovisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od !/,—12, odpol. od 1/,3—6.

m

ICI KÁITÁCÍCKÁCÍCICÍŘÝC ÁÍCÍCC ITÍCÍCÍCÍCÍCÍÍCÁÍCHE

Prvnijkrálovéhradecký

elektrostrojní závod pro průmysl kamenický
pil“ re: Z afirmy

denkoJežek v Hradci Král.
provádí

práce hřbitovní
| Pomníky, pamětní doky na ceny nejlovnější.

EKDušičkám +
*doporučojísvůj hojně zásobený sklad

hotových pomníků
zo všech druhů kamenů za ceny nejlevnější.

Nejlepší nákupní pramen pro P. T. pány
truhláře, čalouníky, mramorové desky na
nábytek, zařízení pro uzenáře, řezníky, desky

pre koželuhy, slektrotechniky atd.

Nejstarší a největší závod
na českém severovýchodě.

Cenníky zdarma.ERo M CJp =“
PodkěPna aké dalJA Jihult M

JRRÍÁÍCÍHÍFÍCÁCHEEICÁÍCÍCECÁCÍCÍCÍCÍCÍCÍÁCÍCC
£.
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Číslo 37. | Předplatné na čtvrt roku 2 K50h> na půl roku bK— h.

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

COYI| HRADECKRÁLOVÉ. (CI

Zal. r. 1868.| provádí ve

- Přijímá Akc. kapitál: poadré banK 15,000. vn“, směná

vkladyna Res 1 1 renské a bur! ozdy: © fsovní obchody.
knížky vk'adní K. 2.500.000-- m abeh y

na úrok faktur.

4 4' 9 FILIALEY: Směnárna.$a 720 Praha, Uhlí, cement
Na účty dle Jičín, a cihly,
ujednání - Semily, - | vápno, sádca,

) : - ©Turnov, - | strojní oleje,
Chrudim, petrolej a cukr.

Slané,
Krakov.

Jubileum reskriptu.
Tedy již uplynulo 40 let od památného posel

ství královského. které uvedlo české kruhy v nad
šení. Politika. vládní od r. 1848 podléhala překva
pujícím rozmarům, nepředvídaným skokům. Kdo
cítil útlak, náhle již svíral pod svau rukou jiného.
Vzpomeňme jen, kolikrát se obrátila za těch po
Enatých let karta v Uhrách. Tudíž Čechové se do
mnívali, že státoprávní reskript mocnářův z 12.
září 1871 může býti rozhodnou novou etapou ve
zdravém politickém vývoji zemí koruny České.

Čechové krátce před tím vyvinuli proti Vídni
důstojnou a důslednou oposici, která ministrům u
činila mnoho nesnází. V květnu r. 1808 zahájeny
proti útisku Vídně velkolepé české tábory. Říšský
kancléř brabě Beust v době, kdy v Praze byl pří
tomen mocnář, učinil pokus o dorozumění s Če
chy. Ale snaha jeho minula se s výsledkem. Na
Prahu sice uvalen výjimečný stav, na venkově
potlačováno linuti českého lidu i za pomoci vojska,
ale jarý odpor proti potlačování myšlenky národ
nostní tím nebyl udolán.

V srpnu čeští poslanci sněmů českého a mo
ravského vydali památné deklarace, v nichž vy
tkli politický program našeho národa. Poněvadž
odešli ze sněmu, byli prohlašování za zbaveny
mandátů, ale byli vždy zvoleni znovu jednomysl
ně. Celé vozové vlaky sjížděly se s českými vo
liči k místu volebnímu z nejodlehlejších vesnic. A
kdykoli volební komise byla nucena prohlásiti za
jednomyslné zvoleného poslance deklaranta, vždy
bylo prohlášení přijímáno s nadšeným jásotem.

»Volme deklaranty!« © Takové heslo hřmělo
vůči byrokratům. kteří hleděli častými volbami
lid český unaviti. Ve Vídni zavládala bezradnost.
Když centralistické ministerstvo, utvořené r. 1870,
složilo malomocně své funkce, nastoupilo začát
kem dubna téhož roku ministerstvo s Polákem Po
tockým v čele, o němž se prohlašovalo. že se chce
přátelsky a spravedlivě dorozuměti s národy. Ta
ké některým politickým odsouzencům udělena a
mnestie. V květnu Potocki počal skutečně vyjed
návati v Praze se zástupci našeho národa, ale zda
ru se nedocílilo. Český sněm odepřel volbu do říš
ské rady. V Čechách tedy konány r. 1870 přímé
volby do této rady, zvoleno bylo Čechů 36 a 24
Němci, ale Čechové do říšské rady nevstoupili,
čímž zlámán Potockému vaz.

Před válkou francouzsko-německou. do níž
se chystalo i Rakousko zasáhnouti (a to proti Pru
sku), naléháno na vyrovnání s národy ještě úsil
něji. Proto na začátku února sestaveno nové mi
nisterstvo, jemuž postaven v čelo šlechetný hrabě
Hoherwart. Do ministerstva povolán i český spi
sovatel Jireček. Hohenwart již v dubnu zavedl dů
kladné vyjednávání s Čechy a po delším jednání
podal říšské radě předlohu o zvýšení pravomoci
zemských sněmů. Návrh však zamítnut. Hohen
wartovi kladli těžké překážky němečtí centralisté.
Přes to však Čechové nepřestávali doufati v ji
stý úspěch po tolika bojích! Vždyť již za minister

—— = U. - —

stva Potockého (v době války prusko-francouzské)
sněmu českému došlo tolo útěšné poselství krá
lovské:

„My jsme sobě dobře vědomi lesku, jímnžto
koruna našeho království českého vážnost a moc
našeho mocnářství obestřela. My jsme se také na
tom ustanovili, královsiví tomu znova nedílnost a
neodcizitelnost nezrušitelně, písemně | stvrdítl a
tak jako u osvícených našich předků má korunová
ní korunou českou vnitřnínii spojení Našeho s ná
rodem českým lesknoucí význam dáti. My jsme
milerádi ochotní ke spravedlivým tužbám zřetel
míti a tudíž jsme opětovně projevili ochotu Svou,
poměry našeho království Českého k veškerému
mocnářství dáti přehlédnouti...... Nic. nám
nemůže více na srdci ležeti, jako těvanlivé uspo
kojení Našeho českého národa.«

Ovšení připejen dodatek o závazcích, ktexť
plynou přo Korunu vydáním základních zákonu ú
stavní hi.

Také sestavovány findamecntáiní články, ji
miž stání právo zemí koruny České mělo se za
stkvěti v novém lesku, Ovšem příníženo při člán
cích tež k tomu. aby solidarita řr$e byla dále pev
né zachována. Vše bvio na nejicpší cestě.

konečně 14. září r. 197, sešel se český sněm
v niladě vetce povzneseněv dychtivémočekává
ni úspěchů. Snění zahájil križe hří Lobkowicz.
tehdcisí nejvyšší maršálek zemský. Pak za napi
até pozornosti počal předčítati místodržitel králov
ství Českého hrabě Bohuslav Chotek památný
královský reskript z II. září 1871. Reskript ten
byl výslednicí neúmorné práce dohodovací hr.
Hohenwarta a českých zástupců, kteří tolik toužili.
aby centralistická Cislajtanie byla přetvořena ve
stát spolkový.

Jestliže pak rok předtím bylo mnoho naděj
ného napověděno, reskript z r. 1871 tlumočil ještě
daleko určitěji snahu po splnění vřelé tužby na
šeho národa. Doba byla také nejpříznivější.

Ale němečtí centralisté skřípali na sněmu zu
by. jako by se jednalo o království cizí, které není
sejish rodnou zemí. Mohli přece již dobře poznat
do jakých hrozných nesnází země dosavadní krisi
jest vláčena, a že neurovnanými poměry trpí do
cela i obyvatelstvo německé. Čechové nežádali po
robení, zotročení německé menšiny. Ale — prve
než zahájena vážná sněmovní debata, všichni ně
mečtí poslanci ze sněmu odešli, aby štvali lid proti
národu. který žádal jen to, co mu náleželo plným
právem. Vláda ocitla se brzy v rozpacích. Ačkoli
do nedávna podporovala Napoleona HI. proti Pru
sům, čeští Něnici zřetelně vyslovovali sympatie
Prusům. A když Vilém nad Francouzi zvítězil,
když 18. ledna byl prohlášen císařem siednocené
ho Německa, bála se vláda německého nacionali
smu velice. Když pak Němci tak demonstrativním
způsobení projevili oposici, ocitly se fundamentál
ní články na šikmé ploše. V německém tisku vy
bíjel se nepříčetný fanatismus. lid německý byl
strašen nepoctivými demagozy. Lhalo se proti >ú
točným“:Čechům se vší neomaleností, jako by chtě
li diktovati všecko netoliko v zemi, ale v celé říši.
A tak již 20. října byly fundamentálky pohřbeny
za účinného zasáhnutí Beusta, Andrássyho i Bis
marcka.

Hohenwartovo ministerstvo —odstoupilo, Če
chové odkázání na platné základní zákony, které
prý se mohou měniti pouze s přivolením obou snňě
moven říšské rady.

Když sněmu bylo sděleno. že místodržitel hra
bě Chotek vzdal se úřadu, starý kníže Schwar
zenberg prohlásil: »Osvědčujerne, že chceme hájiti
státoprávní samostatnost království toho a chrá
nit ji budeme. seč síly naše stačí, nechť se stane
cokoliv, až do těch hrdel a statků!«

Nejvyšší maršálek ku konci řekl: »Mám pře
svědčení, že navzdor všem překážkám nadejde
konečně doba, kdy království České vstoupí v prá
va jemu patřící.«

Od té doby uplynulu mnoho vody, ale s če
skými právy jde to stále hůře. Zemské sněmy zna
menají ještě méně než dříve. A jak se ukazuje ny
ní, poselstva českého sněmu místo vážného, pro
myšleného postupu uhýbá Němcům s překvapu
jící povolností i na těch místech, kde dříve stáli
poslanci naši jako ze žuly.

Ročník XVII.—
Sjezd důvěrníků v Hradii Králové.

Na neděii dne 10. září svolán byl do Hradce
Králové diecésní sjezd duvěrníku za tím účelem,
aby o poměrech ve straně stávajících byli všich
ni důkladně mformováni.

Obeslán byl velice četně, a i jednání při něm
bylo věšice živé, veskrze věcné.

Dopoledne o 10. hodině sešel se ve velké dvo
raně Adalhertina širší výbor Diecésního komitétu.

toměřické vdp. kanovník Adolf Šelbický a pan
JUC. Jal. Hatlák. sekretář diecésního komitétu li
toměřického.

Předsedal vsdp. dr. Fr. Šule. Zprávy podaly
odbory: finanční, redakční a organisační. Finanč
ně zpráva vykazovala částečný schodek, jenž při
voděn byl iúplynulými volbami a pak nesprávným
placením diecésního orgánu »Štítu . Ač s povdě
kem konstatováno, že mnozí odběratelé povinno
sti svoje řádně plní a list platí. přece jenom ně
kteří dlouho účty nevyrovnávají.

Zprávu redakční podával vdp. dr. Fr. Reyl,
známý te průkopník katolického hnutí na Hrade
cku. Má-li Diecésní komitét poslání řádně plniti,
potřebuje nevyhnutelně svého listu. Náklad »Štítu«
ve čtvrech letech se ztrojnásobil. List těší se všu
de oblibě a i nepřátelské strany uznávají, že píše
slušně,

Organisační zprávu přednesl vsdp. dr. Šulc.
Děkuje odboru finančnímu, zejména p. Josefu Po
lákoví, jenž úplně zdarma finance Iiecésního ko
mitétr vede. Děkuje též odboru redakčnímu a po
dotýká, že 1 on. ať přednášel kdekoliv, vždy u
znání a pochvalu o směru a psaní hradeckých li
stu slvšet. Přeje si. aby na vytknuté cestě dále
setrvaly.

Diecésní komitét poslání svoje plní co nejsvě
domitěji. Nejméně jednou za měsíc, zhusta však
častěji se schází, aby o potřebách organisačních v
diecésí pojednával. Čimnost Diecésního komitétu
jest neobyčejně rozsáhlá. Když před 5 lety vešel
v život, byio na Hradecku asi 80 spolku. Dnes jest
v královéhradecké diecési před 1100 různých kato
lických orvanisací, v nichžsoustředěno jest daleko
přes 60.000 členil.

Že neisuu pouze na papíře, máme doklad z po
sledních voleb. V těchto, ačkoli v Čechách ode
vzdáno bylu 83.000 katolických lilasů. připadlo na
hradeckou diecési 43.514 hlasů, tedy více než po
lovice.

Připočteme-li ženy a mládež, jež na Hradec
ku též horlivou činnost vyvíjejí. přiznati nutno.
že počet 60.000 jest úplně správný.

Schůze pořádají se každou neděli i svátek.
Ročné uspořáda se na Hradecku přes 50) různých
schůzí, nepočítajíc v tn tábory a sjezdy. K dispo
sici mů Diecésní komitét 23 řečníků a to 19 mužů
a 4 dámy.

Dopisů důvěrníků se týkajících vyřídí se roč
ně na 3—4000. Dopisů všech z Adalbertina odesla
ných a katolického hnutí se týkajících jest ročně,
daleko přes 20.00.

Diecésní komitét všímá si bedlivě mládeže,
jež na Hradecku mohutní. Sdružení mládeže. nad
nímž převzal protektorát Jeho Excellence ndp. bi
skup dr. Doubrava, má již dnes na Hradecku přes
100 skupin a má k disposici vlastní časopis >Do
rost, řízený red. Šupkou a sekretářem Orlickým.

Faktéž Všeodborové sdružení křesť. dělnictva
našlo v Diecésním komitétu pečlivého zastance.
Obzvláště vsdp. kanovník Šulc při každé příležito
sti »Sdružení“ vřele se ujímá a pro ně agituje.
»Ndružvní. na Hradecku nejvíce jest rozšířeno.

Nyní chopil se Diecésní komitét i otázek rol
nictva se týkajících a uvádí v život různé pod
niky, jež zajisté budou blahodárně působiti.

Také myšlenka Orelská jest na Hradecku na
postupu. Dnes, aniž by Hradecko mnoho hluku na
tropilo, existují již odbory >»Orla«v Hradci Krá
livé, Libštátě, Roškopově, Nové Pace, Hronově,
Poříčí, Dřevíci, Sloupnici, Dobrušce, Týništi, Žďá
ře nad Orlicí, Kostelci nad Orlicí, Proseči, Litomy
šli, Újezdě Dolním, České Třebové, Ústí nad Or
licí, Černilově a Lomnici nad Popelkou. Příštím ro
ken: připravuje se diecésní slet >Orla.«

V Diecésním komitétu a v Hradci Králové vů



bec jdou obětaví předáci ruku v ruce. O každé,
věci usnášejí se všichni společně, jeden bez druhé
ho nic nepodniká.

Pan biskup hnutí organisačnímu přeje, s pře
dáky hradeckými jest ve stálých stycích, s nimi
o všem se radí a kde mu možno, kroky jejich pod
poruje.

Kdyby na Hradecku nebyla podlamována čin
nost nesváry pražskými, jež vyvolávají místy ztr
nulost a roztrpčení, byla by Činnost hradeckých
pracovníků ještě plodnější.

Dopolední porada byla o 12. hod. ukončena a
o půl 2. kod. udpol. počal sjezd důvěrníků. Dvora
na byta hustě obsazena, návštěva neočekávaná.
Přijeh duvěrníci téměř ze všech soudních okresů
výchedních Čech.

K bodu I. »>Zpráva o činnosti organisační«
promluvil vsdp. předseda komitétu sám.

Podával zprávu od 13. února 1910, kdy konán
byl poslední sjezd. Všecko věcně a jadrně vyloživ,
přechází k nékterým zjevům ve straně.

Předně poukazuje na rozdělení krajské a ne
uznaní diecósiích komitétu. Zdurazňuje, že na Hra
decku nikdo neni proti rozdělení krajskému. Ale
když již se mélo krajské rozdělení zavěsti, mělo
se tak státi rozumně.

Kraje jsou velice nesouměrné, Některé zahr
nují v sobě pouze 3 soudní okresy, kdežto jiné 16
okresu i více. Kraj 10.. do něhož Hradec Králové
má býu zařaděn, má se táhnouti od Vysokého nad
Jizerou až na hranice moravské ku Poličce.

Diecésní komitét se rozhodl po dorozumění s
Praho 1 rozděliti diecési dle říšských vanlebních0
kresu. aby tak v každém okresu bylo stále a sou
stavně. pracováno. Předložen - příslušný návrh
Praze. Leč na návrh pana Emanuela Jungra bylo
usnesení Diecésního komitétu zamítnuto a zůstalo
při nerozumnem rozdělení. 

Hradecko ukázalo se ve volbách v plné síle,
dostali jsme 43.514 hlasů, přece jsme však nezí
skali ani jediného mandáie. Kde hledati příčinu,
že au! jeden katolický poslanec zvolen nebyl?

Předně uznatí dlužno, že duch protinábožen
ský jes! velmi rozšířen. Živly protikatolické poda
ly si ve volbách ruce.

Druhá příčina jest násilí, nesvědomitost a pod
vody, jimiž proti nám se postupovalo. Jest věru
s úžasem poslouchati, jakých hnusných prostředků
bylo proti nám používáno.

Teti příčinou byla na mnohých místech úžas
ná uetečnost. Mnozí lidé myslí, že náš kandidát
zvol:n nebude, proto ani k volbě nejdou. Jsou ně
které volební okresy, v nichž až 4000 osob voleb
se nesůčastnilo, Kdo byli tito lidé? S bolestí mu
síme konstatovati, že to byli lidé naši. Přes to, že
jsme byli poraženi, žijeme dále, organisace postu
pují.

Leč někteří organisátoři škodí svou nerozváž
ností a diktátorstvím sami. Leták »Zrcadlo libe
rálních agrárníků« nám jenom uškodil. Hrubá slo
va, která obsahoval, nebyla ku prospěchu ani ku
cti. V pražském tisku vyšel úvodník >V rozhodnou
bitvu vc jménu Páně!« Ten obtížnou situaci našich
organisátorů stížil ještě více lehkomyslným bra
ním svatých jmen nadarmo.

Před užšími volbami usnesl se výkonný komi
tét, aby se vydalo toto prohlášení: >Všichni naši
kandidáti a stoupenci poznali, že ze všech politic
kých stran strana agrární vystupovala na voleb
ních schůzích i v tisku jak proti náboženství tak
proti naší straně nejůporněji; proto dokud se ve
dení nynější a směr této strany podstatně nezmě
ní, nikdo s dobrým svědomím kandidáty strany a
grární v nastávajících užších volbách voliti a pod
porovati nemůže. Pokud užších voleb ve skupinách
městských se týče, ponechává se rozhodnutí 0
tom, jak se stoupenci naši mají zachovati, přísluš
ným volební výborům dotyčných volebních 0
kresů.«

Prohlášení toto uveřejniti se mělo ve všech
časopisech strany. Sotva však přijeli jsme domů,
vydán byl leták podepsaný jménem výkonného vý
boru české strany křesťansko-sociální a v letáku
tučným tiskern vyzýváno bylo naše voličstvo, aby
volilo protiagrárně a ve městech proti »nemrav
nému kartelu.«

Věděli jsme ihned, že leták byl podvržen. A
když se vyšetřovalo, kdo že to učinil a jména vý
konného výboru zneužil, zjistilo se, že to byl pan ,
Emanuel Jungr, tajemník strany. |

Nechcere nikoho tupiti. Ale každý rozumný ,
člověk musi doznati, že podobné věci více díti se
nesmějí. Poznáváme tedy, že na neúspěchu ve,
volbách má též vinu vedení naší strany.

V příčině dohodovací akce mezi křesť. soc.
stranou a oposicí přečetl řečník protokol o vyko
nané práci a pravil dále: »Na zásadách v protokolu |
obsažených má se pokračovati. Nyní vešla dne 6.
srpna v život nová strana. Pravím nová strana,
ačkoliv vůdcové této pravili, že nechtěli založiti
stranu novou. Pan prelát dr. Burian řekl: »Strana
není stranou novou, ona nechce drobit, ale sesílit.
Chce pracovati tam, kde strana křesťansko-soci
ální činnost svoji nerozvinuje.« A pan řídící Špa
ček pravil: »S důrazem podotýkám, že nikdo ne
chce vystupovati proti straně. Strana skládá se z
lidu a proti lidu nic nemáme.« Není tedy založena
strana nová, nýbrž vystoupil a hlásí se ku práci

směr konservativní. Pročse tak děje? Jest zná
mo, že na poslední sjezd strany hlásili se mnozí
naši lidé, kteří však ku sjezdu připuštění nebyli.
A tito lidé byli odraženi, od práce odstaveni.«

Těmto pracovníkům nezamlouvá se „nynější
vedení.

Řečník praví, že oposici za zvláštní stranu ne
považuje. uznává důvodnost její zdrželivosti k
nynějšímu vedení a prohlašuje: My na Královéhra
decku nekloníme se ani k těm ani k oněm. My sto
Jime pevně a neochvějně na programu zpamátné
ho sjezdu konvitského r. 1906.

A máme rozhodně za to, že jedině tenhle pro
středek povede ku jednotě. Řeklo se: Budiž u
nás tak, jako na Moravě. Víte zajisté, že ani na
Moravě se dvěma stranami spokojení nejsou a V
posledním čase volají, saby všichni jedno byli< —
to jest. aby se spojili.

Když na Moravě volají po jednotné straně, či
níme zajisté správně, voláme-li po ní i my. Vzpo
meň'ne jen, co to stálo námah, než se bývalé tři
katolické strany spojily. A nyní má se jednota o
pětně trhati? Po našem názoru bylo by nejlépe
vybrati z výborů stávajících dvou stran muže nej
lepší a z těchto utvořiti výbor jeden.. (Hlučný
souhlas).

Přítomný pan inženýr Dostálek vyložil, z ja
kých duvodu nová strana byla utvořena. Pravil,
že 5 taktikou, jež pod vlajkou křesťanství a pod
vedením páně Jungrovým se vede. žádný kato
lík souhlasiti nemůže.

Par redaktor Šupka pravil: »Dovedeme-li po
ukázati na zmatky ve stranách jiných, tím více
musíme pečovati o klid a pořádek ve straně vlast
ní. Roztržkami trpí lid, trpí organisační činnost.
Kněžs:vo naše, které zajisté jest ze všech stavů
nejobčtavější, jest roztrpčeno stálými spory. A
spory mezi námi živí několik osob. Lid je svorný,
lid chce pracovati.«

Konstatuje. že ve výkonném výboru strany
je řada mužů vážných a poctivých, kteří všemož
ně se přičiňují, aby ráprava byla zjednána. Na
Hradecku je proti Praze velké roztrpčení a ozývá
se přání. aby Hradecko, jestliže se v Praze smíru
nedocílí, postupovalo samostatně ve svojí diecé
si. My'na Hradecku ovšem tak učiniti nechceme,
neboť si přejeme jednotu a ku této všemi prostřed
ky budeme pracovati.“ Řečník za všeobecného na
pětí navrhuje resoluci:

sDůvěrníci a organisační komitét diecése krá
lovčhradecké, shromáždění na schůzi VHradci
Králové dne 10. září 1911, těžce nesou, že kato
líci čeští dosud sjednocen nejsou, ano že se ně
kteří navzájem nešetrně urážejí. Sami stojíme pev
ně na programu a organisačním řádu z památného
siezdu konvitského 1906 a isme přesvědčeni, že
jen tak možno dospěti k žádoucí a nutné jednotě,
po které ve dnech posledních volá i Morava. Kdo
jednotě překáží, nechť je beze všeho jako kazimír
odstraněn, aby pro jednotlivce netrpěla celá stra
na.< K resoluci red. Šupky přihlásilo se 15 řečníků.
Někteří žádali, aby byla schválena, jiným zdála se
zase velice mírnou.

Resoluci za správnou a promyšlenou prohlásil
vsdp. Dr. Reyl a žádal její přijmutí.

Pan farář Konečný: >Rozhodně ke smíru pra
covati se musí. Po celých Čechách ozvati se musí
hlas: Nynější výkonný výbor úplně nechť je od
straněn a neciť zvoleni jsou mužové úplně noví.
Jinak klidu nebude.«

Po delší debatě byla resoluce red. Šupky jed
nomyslrě přijata.

K bodu následujícímu: »Další úkoly« promlu
vil vsdn. dr. Šulc.

Po jeho řeci provedena byla volba nového di
ecésního komitétu. Zvolení byli: Adam Josef, rol
ník a zemský poslanec v Čachotíně, Beneš Sta
nislav, adjunkt bisk. tiskárny v Hradci Králové,
Čančara Jan, rolník v Provoze, Čistecký Václav
úředník ve Staré Pace, Dr. Gustav Domabyl,
professor v Hradci Králové, Dvořáček Vádfav,
mistr truhlářský v Hradci Králové, Engelmann
Václav, c. k. poštovní správce v Hradci Králové
IL, Fait Antonín, mistr klempířský v Hradci Krá
lové, Hornof Vladimir, c. k. professor V Hradci
Králové, Hrubý Antonín, ředitel bisk. tiskárny v
Hradci Král. Jenčovský Václav, řezbář v Hradci
Král., Krejsa Jan, rolník a starosta ve Zderaze,
Kvasnička Josei, rolník v Bukovině, Lingr Karel,
rolník v Lípě, Mašina Josef, katecheta v Kutné
Hoře, Major Josef, dělník v Chrasti, Orlický Jifí,
úředník v Hradci Král., Polák Josef, strojmistr v
Hradci Král.. Prokop Josef, rolník v Jásené, Dr.

Sahula Jiří, redaktor v Hradci Král., Středa Josef,
dělník v Náchodě, Svoboda Václav, rolník v Po
ličce, Šabata František, rolník ve Vrbici, Dr. Šulc
František, kanovník a professor V Hradci Král.,

Po provedené volbě upozorňuje vsdp. kanov
ník ne »Motu proprio« Sv. Otce, dle něhož mají ;
býti svátly zrušeny. Zavedena byla debata a po;
té přijata byla jednomyslně resoluce: i

»Důvěrníci a organisační komitét diecése krá- i

Král. dne 10. záři 1911,vybízejí předsednictvo, aby |
učinilo vhodné kroky ku nejd. episkopátu české
mu, aby svátky, o kterých je řeč ve známém Motu,

proprio Sv. Otce Pia X., v Čechách zrušeny ne
byly, nýbrž aby zůstalo vše při starém.«

Vsdp. dr. Šulc končí památný sjezd přáním, a
by věci naší přinesl hojnost zdaru a přispěl ku
zlednání pořádku, po němž všichni vroucně tou
žíme. Důvěrníci pak s kliden: se rozešli.

Významný obranný prostředek. Ačkoli na toli
ka místech zavládá veliké nadšení pro hájení ka
tolických zásad, přece v šíření tisku strany tolik.
pokulháváme za jinými. Nutno jest, aby si každý
katolík uvědomil, jak předůležitým štítem proti ne
přátelským střelám jest tisk. Uznali to pozdě po
dlouhých trapnýca zkušenostech katolíci jak špa
nělští tak portugalstí. V Portugalsku běželo se ha
sit již po pořáru, když ztrávil všecko. Na důleži
tost katolického tisku klade veliký důraz Sv. Otec
Pius X.

Židé bez dlouhých řečí již dávno složili obrov
ské sumy na vydržování tisku vlastního a k vuli
tomu, aby si udrželi u redakcí liberálních a jiných
nekatolických >dobré oko«. Který list nevydávají
sami, takový získávají pro sebe podplácením, ob
jednávkami tučně placených insertu atd. Praktičtí
ti lidé vědí dobře, jaké nese bohaté úroky taková
štědrost. Jest charakteristické, že i většina časopi
sú proletářských jest řízena tak, aby se velikým
kapitalistuni židovským líbila. Některé časopisy,
prohlašované za dělnické, jsou vlastně za veliké
sumy velice obratnými náhončími židovského ka
pitalismu, jak se to ukázalo zvláště ve Francii. V
Rakousku jsme došli také tak daleko, že tisk čistě
židovský nebo ten, který nespravedlivě židim
podkuřuje, tvoří obrovskou převahu nad tiskem
katolickým. V tom ohledu nás předběhli semité se
svými pomocníky o celé desítky let.

Tisk pohlavárů soc. demokratických těší se
úžasnému rozšíření. Ve zprávě, kterou předkládá
představenstvo sociálně demokratické strany v
Německu letošnímu sjezdu v Jeně, čteme o tisku
a jeho vývoji toto: Počet denníků strany rozmno
žil se c 6, tak že má strana koncem správního ro
ku 81 denníků, které se tisknou v 61 tiskárnách.
Podniky strany jsou revidovány zvláštním úřed
níkem, kterýž jest také technickým rádcem vý
konného výboru strany pro záležitošti tiskáren
ské a tiskové. Ústřední list >Vorwárts« měl po u
plynulé období 157.000 odběratelů, o 35.000 více,
než:v roce předchozím. Příjmy jeho byly 1,985.277
marek, vydání 1,819.699 marek. — Příjmy sklá
dají se z předplatného (1,819.699 marek), za inse
ráty 593.368 marek. Vydání se skládá z platu re
dakci 70.000 marek, spolupracovníkům 90.000 ma
rek, tiskárnám 1,388.690 marek. Týdenník »Neue
Zeit má již 10.500 odběratelů. Humoristický list
»Der wahre Jacob: má 307.000, ženský list má
94.500 nákladu.

Tau může každý poznati, jaký klíč otvírá po
židovštělé soc. demokracii bránu velikých úspě
chu. Kdykoli jest po volbách, diví se katolík, jak
mohli obdržeti tolik hlasů jak v Německu tak u
nás soc. deinokraté, kteří tolikrát hlasovali ve pro
spěch bursy, blankoterminového obchodu, proti
zvýšení daně boháčů, proti nalehavým reformám,
navrženým ve prospěch trpícího lidu. Ale na to si
mnoho našincí nevzpomene, jak dlouho před tím
dovedl rudý tisk široké davy zpracovávati. Ne
vzpomene si, jak častým křikem a markýrova
nou starostí uměl si získati tento tisk takovou dů
věru, že horlivý čtenář rud. listů naposledy vůbec
kterýkoli jiný tisk odmítá a prohlašuje za ne
pravdu i takové křiklavé hospodářské zjevy, které
přímo bijí do očí. Tak se vítězí, takovým způso
bem dává se na veliký postup i program velice
škodlivý. Zfanatisovaný soc. demokrat, který na
svůj tisk dává poslední groš, který platí jako stroj
na nejrůznější fondy své strany, neuvěří, že platí
na vychytralé sobce, i kdyby dvacet let ničeho
z rudé pokladny do vlastní ruky nedostal.

Na volebních schůzích vystupují mladí soc.
demokraté, kteří hájí do krve největší poctivost
všech předáků bývalých i přítomných, vyčítají ji
ným stranám defraudanty. A odpovíte-li, že zvlá
ště v soc. demokracii vyskytuje se tolik poklad
níků z laciného kraje, ve své zaslepenosti táží se
s plnou statečností, abyste uvedli aspoň jediný
příklad. Když se uvede takých případů za každý
rok celá dlouhá řada, dívá se na vás takový hor
livec zrakem upřímně vyjeveným. Proč? Poně
vadž byl do svého tisku tak zabrán celý čas, že se
opravdu nedověděl ani o jediném defraudantovi
rudém. Tak působí a k svým účelům pronikavě
vychovává tisk. Celé řady dobrého dělnictva po
několikaměsíčním čtení rudého tisku odvracejí se
zcela od zásad křesťanských, bacil fanatismu ro
ste tím vydatněji, čím více strannický tisk svým
lidem pochlebuje, čím obratněji stíny svých po
platníků umí přebarviti jasným nátěrem. A katolík
by měl kc všemu přihlížeti nečinně? Již z lásky
k národu, z lásky k bližnímu má se vzchopiti k
protitlaku, napravovati názory zaslepených.

Veliké množství katolíků na tisk nedá nic, ač
koli na nové proudy často si stýskají. Jiní myslí,
že vykonali všecko, odebírají-li pro sebe exem



plář jediného časopisu. Nechť si však vzpomenou,
že naší protivníci po přečtení svého listu se po
starají, aby si všecko přečetlo 30 až 40 lidí jiných.
Nepřátelské časopisy kolují od souseda k souse
dovi. Sou. demokraté chodí vytrvale i po domech
»měšťáků« žádat, aby tito odbírali jejich listy. O
kolportáži mezi dělnictvem ani nemluvíme.

Kdo z našinců necítí v sobě zvláštní talent k
řečnění nebo jinému způsobu organisace, tolik
schopnosti má vždycky zajisté, aby mohl šířiti ka
tolický tisk. Známe několik zcela prostých starých
našincu. kteří ročně rozšíří sta a sta čísel našich
listů odporučováním. Takový horlivec jest v úpor
ném zápasu silou platnější, než katolický intelli
gent, který sice velice mnoho ví, ale lid nepouču
je, ba nestará se ani, co který katolík čte.

Proto ruce k dílu! Jest to naší povinností,
I při veliké horlivosti uplyne ještě mnoho vody,
než dohonine obratně ozbrojeného nepřítele. Ale
stane se to přece rozhodně, bude-li trochu dobré
vůle. Při nečinnosti by útisk katolických řad byl
stále trudnější. Kdo začne hned, dokáže desetkrát
víc, než kdyby začal teprve tehdy, kdy obrací na
šince v útěk nepřítel, který již stojí na hradbách.

Choroby — osvoboditelky. | Homér si někdy
„dříml a sám statečný Hektor dostal před hradba
mi Troje strach, ačkoli se hnal do zápasu s Achil
lem přes domluvy svých pokrevenců. Není tudíž
divu, že inoderním i nejradikálnějším Ivům, kteří
nepřestávají velebiti statečnost Husovu, klesne
někdy hříva víc, než starému třesavému oři, ma
jí-li podstoupiti praktickou zkoušku statečnosti
skutečné. Masaryk na př. hlasem bujarým nazval
před veřejným shromážděním >klerikály« černou
bandou. Ta statečnost ovšem byla laciná, předem
vypočítavě promyšlená. Vždyť věděl, že lze i hu
stou sítí paragraiů lehce v tomto případě proklouz
nouti, a že zkrátka za to ani nebude žalován.

Když však neočekávaně mu byla při jiné pří
ležitosti dodána žaloba katechetů, kroutil se vše
lijak. Dával popírati potupu, kterou mu do úst kladl
jeho vlastní list — ovšem teprve tehdy, když ho
překvapila žaloba. Předtím na protest katolického
tisku >Čas< neodpovídal opravou, nýbrž kousavý
mi poznámkami ještě potupu tu rozmazoval.

Podobně mrzutá okolnost stihla Masaryka po
zváním, aby mluvil 12. srpna na krajinské výsta
vě v Příboře a v neděli nato na univer
sitní manifestaci v Boskovicích. Masaryk však
do Příbora vůbec. nepřijel. A v Boskovi
cích ho omluvil staroste, že prý mu lékaři
zakázali na několik týdnů mluviti. Ale — již 15.
srpna promluvil Masaryk velice plamennou řeč
proti »klerikálům« na studentském sjezdě v Ho
doníně.

1 nenadálý, nejpodivnější zjev má ovšem své
úměrné příčiny. Kopřivnici totiž dusí židovsko
němečtí kapitalisté, schůzi svolala k vůli obraně
Národní Jednota. Masaryk tedy měl dokázati, zda
dovede vyvinouci proti německým židům zrovna
tak jarou energii jako proti českým katolíkům. Ale
lev se schlíplou hřívou schoval se do jeskyně, aby
za tři dny vyrazil v Hodoníně proti katolíkům.
Šetřil si hlas.

Jiným velikým hrdinou jest soc. demokratický
předák Tusar, který se velice kasal proti svému
protikandidátovi dru. Dolanskému, mluvil i o >u
herských volbách«. Ale když se měl hájiti před
soudem, dostal toto lékafské vysvědčení: Pan Vla
stirnil Tusar, redaktor v Brně, trpí už několik tý
dnů těžkou neurasthenií. Příznaky této nemoci se
stupňují a dosáhly v poslední době takové inten
sity, že zpíůtsobilyu výse jmenovaného stav úplné
ho vysílení a rozrušení nervového. V tomto svém
chorobném stavu je pan Tusar nyní ke každé na
máhavé práci neschopen a jest v zájmu uzdravení
nevyhnutelně nutno. aby se každé rozčilující čin
nosti na nějakou dobu vzdal. V Brně dne 6. čer
vence 1911. MUDr. Fr. Macků, ošetřující lékař. —
Tusar ani slovem se nezmínil, že ta neurasthenie
by mn. mohla nějak překážeti v obtížné po
slanecké činnosti. Ale když byl volán k zcela jed
noduchému výslechu, již byl celý zimomřivý, chu
dák k politování. Ovšem probral se ze své choro
by snadno a rychle, když se jednalo o iunácký zá
pas proti »klerikálům«<.Ubohý Tusar, aby se vy
hnul žaláři, musil dokázati, že urážel Dolanského
v takovém stavu, který činí člověka nezodpověd
ným.

Znám“ pamíletáf učitel Fr. Šimanovský, aby
mohl dostati dovolenou, bráti učitelský plat a při
tom zároveň třískati do >klerikálů« v »>Rovnosti«,
předložil zemské školní radě také vysvědčení, jak
jest chudák nemocen. Jak jest někdy choroba do
brá! A tak nyní Šimanovský s velikou energií po
tírá kněze. jeptišky, všecky zpátečníky. Choroba
mu vlila do žil největsí energii.

Tak osvobozují choroby moderní Apollony,
kteří s tak velikým despektem pohlížejí na state
čné a důsledné prvokřesťanské mučedníky. Mo
derní lvové prý postoupili celým svým charakte
rem a myšlenkovou samostatností nad ně značně
výše! Zatím však takové moderní hrdinství lehce
dokáže každý bázlivý studentík, který vymlouvá
se na chorobu, aby nedostal nedostatečnou.

Hýčkaná lučavka. Každému, což jeho jest!
Ani soc. demokrat se nemá odsuzovatis použitím

výtek zcela nespravedlivých. To uznává každý
člověk, jemuž právo a spravedlnost nejsou pojmy
neznámými a který se snaží, aby se v českých
vrstvách nešířity společenské propasti a Štvanice
zbytečné. Alecčeská společnost nemá jíti klanětí
se soc. demokralům s tak poníženým úsměvem, ja
ko se klaněli robotníci před Francem ze zámku.
Sokolové zvlášť snaží se dokazovati, že jsou muži
přímé páteře. nezlomné statečnosti. Kuráže vyvi
nou ovšem nadbytečnou sílu tam, kde vidí, že mo
hou pronásledovati bez velikého odporu, bez mrzu
tosti. Postaví-li se však proti nim odpůrce s ryč
ným hrdlem, rázem zalczou jako zajíci. Pozoro
vali přece, jaký duraz ve sporu kodaňském kladli
často sami autonomističtí soudruzi na svou mezi
národní solidaritu soudružskou. Slyšeli tak často
hrubé útoky a posměchy, jimiž zasypávali soudru
zi vlastenecké obětavé pracovníky. »Opavský Tý
denník. otevřeně konstatoval křiklavá fakta, svěd
čící, jakým cvnismetu stihali soc. dernokraté men
šinové pracovníky. kterí nesli na půdě sopečné
břímě dne i horka. Vidělo se, jak zakládají z tříd
ního vzdoru za pochvaly vídeňských židů vzdoro
jednotv »Lassally«. Na to všecko odpovídali So
kolové ohýbáním hřbetu. Aby pak zpupným Fran
cum hodně se zalíbili, uštědřovali nevybrané rány
vlasteneckým katolíkům. Není tudíž divu, že hýč
kaná lučavka rozlévala se pyšně, zžírajíc ideální
rozmachy národnostní po svém okolí. A jak pyšně
dovedou soudruzi odpovídati na uctivé žádosti So
kolu práskáním dlouhého biče! Zase charakteristi
cký doklad! Dr. Soukup vyjádřil se v Plzni o So
kolech takto: »Několik komediantů v Londýně a
Turinč nemůže přece říci, že representuje národ.«

Tedy dr. Soukup ranil Sokoly na místě zvlášť
citlivém. Zdatnost. za kterou cizinci Sokolům činí
veliké pocty, nazve soc. demokrat komediantstvím,
ačkoli soc. demokraté tělocvik ve svých »Lassal
lech: pěstují také. Několik Sokolů ovšem sotva
stačí k representaci národa, ale rozhodně přece
spíše. než několik soc. demokratů. Sokolové v ci
zině nechovali se tak poníženě ke svým nepřáte
lům národním. jako soc. demokraté čeští v Ko
dani, kdež od semitv Adlera se dávali souditi.

Kdyby se tak bezohledně vyjádřil o Sokolech
»klerikál«! Ale nadávka Soukupova se polkne zce
la imlšky. Soc. demokraté při jedné schůzi v Če
ských Budějovicích, kde našemu národu činí se
tak veliké nástrahy, spomohli« Čechům tim, že na
dali tam na schůzi Palackému a Havlíčkovi. Co na
to odpověděli patentovaní vlastenci? Budou se lí
sati k internacionále, kterou odkopávají sami ví
deňští židé. Tak vvhlíži sebevědomý postup So
kolstva. Až Sokolové ucítí na tváři nové políčky,
zchladi si roztrpčení na >»klerikálech«. A tomu se
říká: »Přeskoč, přeraz, jen nikdy nepodlez'«

Pamatujme na české katolíky vídeňské! Ne
lze popírati, že veliká část českého obyvatelstva
vídeňského není dosti mocna jazyka německého,
zvláště neovládá ho v té míře, aby německá ká
zání ve spisovné řeči hlásaná s prospěchem du
chovním mohla sledovati. Z té příčiny odcizuje se
sv. víře, nejsouc o pravdách náboženských a zá
sadách mravních kázáním dosti poučena a utvr
zována. Jednota sv. Methoděje, zřízená před 35 le
ty. pečuje o to, aby českými službami Božími za
chránila lidu českému sv. víru a mravopočestnost
a tak odvrátila jej od snah podvratných, nábožen
ství, státu a společnosti lidské nebezpečných. Šle
chetnou štědrostí J. Osv. v Pánu již zesnulého p.
Jana hraběte Harracha podařilo se 'koupiti část
kláštera a kostel, v němž po celý rok české služby
Boží a pobožnosti se konají; v klášteře též zříze
na útulna pro učně. Jest to jediný český kostel
ve Vídni,

Bohužel, vázne na kostele, jenž potřebuje též
vnější i zevní důkladné opravy, na 200.000 K dlu
hu. Katolický lid český ve Vídni veliké přináší o
běti nejen na české služby Boží — roční výlohy
činí 9.000 K —-ale i na ten veliký dluh, není však
s to sám značný obnos ten uplatiti; proto osměluje
se co nejuctivěji poprositi, račte milostivou pod
porou přispěti, aby ten jediný český chrám Páně
vídeňský bvl zbaven svého dluhu. Prosíme snažně '
o dárek k uctění památky knížete našeho veliké
ho sv. Václava. Jednota za své živé i zemřelé do
brodince měsíčně šeri mší sv. dává sloužiti. —
Milodary buďte zasílány na adresu: Jednota sv.|
Methoděje ve Vídni, III. Rennweg. 8. — Monsgr.
Dr. Antonín Stojan, probošt, říšský a zemský po
slanec, t. č. předseda Jednoty sv. Methoděje ve
Vídni.

K této prosbě dodáváme, že podpora českého
kostela jest i vydatnou podporou národnostní. Má
lokterá okolnost dovede tolik pospolitost národní
utužovati, jako pravidelná náboženská shromáždě
ní lidí téže národnosti. Čechové, kteří jsou v cizině
roztroušeni, sváří se mezi sebou z politických dů
vodů hrozně, čímž se sami velice oslabují. Nechť
se učí křesťanské svornosti ve vlastním chrámě,
kde má zavládati jedna mysl, jeden duch! Platí-li
se na tolik věcí jiných, zajisté jest tím záslužněj
ší věnovati něco k účelu, který nese prospěch dvo
jí. Vídeňští Čechové, kteří chrám navštěvují, jsou
velikou většincu lidé zcela chudí. Proto naší pod
pory si zaslo:ží. Kdo rychle dá, dvakrát dá.

Politický přehled.
Svaz českých poslanců konal dne 12. září v

Praze schůzi, v niž stalo se jednomyslné dohod
nutí o postupu českých zemských poslancu v pří
štím zasedání sněmovním, které dle císařského
patentu započné 20. t. m. Příští schůze svazu Svo
lána jest na úterý dne 19. t. m. Jednání svazu če
ských poslanců bylo duvěrné, proto taková zdrže
livost v projevu jejich,

Předsednictvo svazu německých stran usneslo
se v sobotu. že souhlasí, aby národ. politická ko
mise byla prohlášena za permanentní a nenamítá
ničeho prou zřízení komise školské. která by se
radila o otázkách týkajících se učitelských platů,
ani proti tomu, aby i tato komise byla prohlášena
za permanentní. (Při tom trvá předsednictvo na
názoru, že meritorní jednání ve sněmu není pří
pustno dříve než bude podána zpráva z komise
národně politické. Potom bylo usneseno svolati
svaz německých poslanců ve sněmu na sobotu 16.
září do německého kasina k poradě, ve které bu
de se jednati: 1. © politické situaci a svolání sně
mu; 2. o otázce učitelských platů. — Němci setr
vají tedy v cbstrukci a zmaří všeliký případný po
kus, aby sněm v nastávajícím zasedání vyřídil ví
ce, než milostivě svalili, aby vykonal nějakou věc
nou práci.

Němečtí dělníci o smíru v Čechách. Na neděl
ním sjezdu německé dělnické strany z Čech v Ústí
nad Labem schválena resoluce, dle níž se očekává
od německých poslanců ve sněmu, že přeruší hned
nové vyjednávání v dohodu, neuznají-li české stra
ny bez výhrad právo německého lidu v Čechách
na národní a hospodářské sebeurčení a nebudou-li
ochotny vyjednávati na tomto jedině možném zá
kladě. Podmínkou dohody musí prý býti stůj co
stůj národní a hospodářská samostatnost německé
části Čech a politická rovnoprávnost dělníků. Za
takového nátlaku na německé poslance sotva dojde
k dohodě.

Cesta bar. Gautsche do Prahy, určená na 13.
září, odložena prý jiným nutným vyjednáváním
ve Vídni. Ministerský předseda pojede však pře
ce ve vhodný čas do Prahy. aby vešel v osobní
styk s oněmi vůdci národnostních táboru a proje
vil tak svůj největší zájem na dobrém průběhu
jednání o národnostní dohodu v Čechách.

Pověsti o změně v ministerstvu Gautschově
objevují se zase před zahájením říšské rady. Vláda
prý chce povolali do ministerstva dva české ú
ředníky a za českého ministra krajana buďto po
slance Maštálku nebo poslance Udržala; prý i Ji
hoslovanům má se dopřáti zastoupení ve vládě.
Dle jiných jedna se o jmenování sekčního šéfa Ka
něry a dia. Fiedlera ministry. Samozřejmo, že ně
mečtí předáci popírají povolání těchto českých li
dí do ministerstva, vždyť by se tím shroutil do
savadní systém, Němce především podporující, a
proto jistě rázně zakročí proti chystané takovéto
změně...

Nenasytnost maďarská objevuje se tentokráte
na poli průmyslu. Zemský svaz uherských prů
myslníků při dodávkách pro stavby lodí, dostupu
jících celkem 312 mil. K, činí nárok na celý, kvo
tě odpovídající podíl, totiž 113.7 mil. K, který prý
přísluší uherskému průmyslu. Uherský požadavek
značí zkrácení zájmu rakouského průmyslu stroji
renského o celýcli 38.6 mil. K. Následek toho by
byl, že daleko větší část strojního zařízení stavě
ných válečných lodi musila by být zadána Uhrám.
Ovšem tyto nemírné a neoprávněné požadavky
maďarské vyvolaly v kruzích' našeho průmyslu
strojírenského největší rozhořčení.

Otázka marocká v poslední chvíli se přiostři
la, ježto francouzský zahraniční, ministr De Sel
ves německé požadavky na zvláštní hospodářské
výhody v Marokku prohlásil i z ohledů formálních
za nemožné a nepřijatelné a pravil, že i ostatní
požadavky Německa dávají příčinu k vážným ná
mitkám. Naproti tomu zní neuvěřitelnou zpráva,
že německá válečná loď >»Berlín« byla náhle z
Agadiru odvolána

Uznání republiky Portugalské stalo se se stra
ny Anglie, Něrnecka, Rakousko-Uherska a Španěl
ska. Přes to v zemi pokoje není, naopak šíří se
zjevná revoluce, podporovaná zvlášť nyní voj
skem, zřízeným od přívrženců bývalé královské
vlády. Toto monarchistické vojsko měří se již s
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Zprávy
organisač. a spolkové.

Valná hromada »Orla«. Dne 22. října v 1 hod. odpol.
koná se valná hromada tělocvíč. odborů »Orele v Hrad
ci Králové, v Adalbertinu. Ku valné hromadě budou
míti právo zástupce své vyslati ty odbory, které jsou
přihlášeny u župy, mají zaplacené zápisné a příspěvky
na rok 1911. Žádáme tudíž, by všecky tělocvičné odbo
ry u župy se přihlásily a určitě svá zástupce na valnou
hromadu vyslaly. — Výbor »Orla« župy východočeské.

Pouchov. Dne 8. t. m. ve svátek Narození Panny
Marie měli jsme organisační schůzi v hostinci p. Jo



sela Česáka. Účast byla veliká. Po uvítání hostí vldp.
bisk. vik. sekretářem Tilipem Janem Konečným zahá
jena schůze mocným chorálem »Sv. Václave.« Násle
doval kratičký proslov oblíbeného našeho p. faráře a
řeč slečny Marie Halcarové z Pardubic. Vystoupení
její, právě že slečna začátečnicí, bylo překvapující. Pře
dnáška její obsahově věcná přednesena s hlubokým po
rozuměním a s nadšením milým u mladé řečnice, Což
divu, že upřímná její ře“ způsobila u posluchačů nad
šení, projevivší se v hlučném potlesku. Slečna vysplvá
v nadějnou řečnici. Přejeme jí ze srdce všude tak krá
sného slibného úspěchu, jakého dosáhla u nás a těší
me se na slíbenou nám přednášku její. Následoval troj
hlasý sbor »Hymna mládeže, zazpívaný členy a člen
kami katolických organisa“l pouchovské, piletické, sla
tinské a rusecké. Po poděkování vldp. předsedy velice
pěkně recitována za hlubokého ticha slečnou Marií Če
chovou z Pouchova dojemná báseň od Jindřicha Baara
»Tři světlička.« Když utišil se potlesk, zapěn dvojhlasý
orelský pochod. Překvapil za zpěvu nadšený potlesk
»Orlů královéhradeckých.« Na to řečnil z dob voleb
znám“ řečník vldp. Vítězslav Hálek, redaktor a farář
z Liboce u Prahy. Řeč, jež nás tolik poučila a zároveři
pobavila, skončil za dlouhotrvajícího potlesku. Od mí
stních duchovních, zvláště od dávného přítele a kolle
gy jeho vdp. faráře našeho vzdán mu vřelý dík. Jme
novaný pan řečník musil příslíbiti brzkou návštěvu.
Schůze skončena případným doslovem pana faráře a
dvěma mohutnými sbory čtyřhlasými © »Kde domov
můj“ a »A Kristův prapor«, které řídil a nacvičil dp.
Ant. Macháně. Vzmáhá se. Bohu díky, u nás Činnost
organisační, jež vyvrcholiti má v brzku založením
Jednoty katol. nár. pol. pro Pouchov a okolí. Bůh že
hnej dílu započatému!

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou pp.: Otokar Se
merád, katecheta v Poděbradech, za faráře do Koše
tic, Jan Vašek, administrator, za faráře v Nové Vsi (u
Chotěboře), Josei Červinka, administrator, za faráře v
Ohnišťanech, Vojtěch Láska, administrator, za faráře
ve Velkých Hlušicích, Jan Biskup, administrator, za
faráře do Květné, Josef Černý, katecheta na měšť. ško
le, za katechetu na reálce v Jičíně, Jan Sobotka, kate
cheta na paedagogiu v Poličce, za katechetu při dív
čím paedagogiu v Chrudimi, Dr. Rudolf Šetina, kate
cheta škol měšť. v Jičíně, za suppl. katechetu na c. k.
paedagogiu v Poličce, Frant. Langhamer, kaplan v Ko
cléřově, za prozat. katechetu do Králík, Rudolf Typlt
kaplan v Novém Městě n. M., za prozat. katechetu do
Králové Dvora n. L., Josef Budínský, kaplan v Bělé,
za administratora do Hněvkovic, Jaroslav Žďárek, ka
plan, za administratora v Náchodě, Josef Pavel, kaplan,
za administratora v Bykáni, Dr. Jan Sobota, za admini
stratora v Kladrubech n. L., Václav Mazač, kaplan v
Libštátě, za kooperatora do Bělé u Přelouče. Neomysté:
Frant. Čistecký za kaplana do Č. Prusnice, Václ. File
dler za kaplana do Nového Města n. M., Josef Hladil
za kaplana do Libštátu, Jindř. Schwarz za kaplana do
Kocléřova u Král. Dvora, V Pánu zesnul: p. Václav Vo
střel, farář v Kladrubech. n. L. zemř. 28. srpna (naroz.
1871, vysv. 1895). Uprázdněná fara: v Kladrubech, pa
tronát c. k. dvorní erár, od 1. září 1911.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzí,
dne 4. m. následující usnesení: Městské divadlo Klic
perovo propůjčeno bylo: Dramatickému sdružení »Tyl«
na dny L. a 22. října a 12. listopadu, Ochotnické jednotě
»Klicpera: na dny 24. září, 15. října a 5. listopadu,
Hudebnímu a pěveckému spolku na den 10. září a druž
stvu pro stavbu tělocvičny »Sokola« na den 17. listo
padu. — Technické kanceláři se uloží, aby provedla
připojení vodovodu uličního na vodovod domovní pro
domy pp. V. Poledníka a Jana Winsche ve villovém blo
ku u Střelnice a pro továrnu p. K. Macouna v Pospišilo
vě třídě. — Schválen byl návrh technické kanceláře
ohledně připojení domovní kanalisace domů pp. Em.
Šitiny, Fr. Bareše, Fr. Černého aJar. Peřiny a ohledně
udělení povolení ku provedení stavebních úprav v do
mě p. Ježka čís. 76. — Na vědomí byla vzata zpráva
policie, že žumpa na dvoře domu čp. 165 byla řádně u
pravena, dále přípis c. k. místodržitelství, že c. k. min.
obchodu udělilo stavební povolení k částečné úpravě
řeky Labe u Plácek, povolení c. k. okresního hejtman
ství ku zřízení benzinové nádrže v garráži automobilové
p. inž. Nováka a zpráva p. zvěřolékaře Smetany o pro
vedeném očkování krav ve stájích dvora ve Stěžerách
proti tuberkulose. — Cirkulář okr. výboru ohledně hu
bení pol. myší bude vyhlášen na nárožích. — Zpráva
technické kanceláře k dotazu c. k. okr. hejtmanství ve
věci revise: zákona o koncess. Zivnostech stavebních
postoupena byla živnostenskému odboru k návrhu. —
Pann K. Peerovi, mafiteli domu čp. 258 dám byl příkaz
k bezodkladnému odstranění vadného odvádění splašků,
a provedeny budou die návrhu techn. kanceláře nej
nutnější opravy střech domů čp. 96 a 97 nákladem as
400 K. — Vysloven bude souhlas s výměnou pozemku
býv. vojenské plovárny za nový pozemek na pravém
břehu Orlice, když pozemek ten nebude přesahovatí
výjněru 1800 m čtverečných.

Ugmesení městské rady ze dme 11. září. Vzato na
vědomí usnesení elektráronského a vodárenského od
boru, jimž zvolení byli členy komise: 1. pro Installace,
revist skladišť a prací pp. Černý Fr., Fait Ant, Helwich

R., Hlávka Fr., 2. komise pro objednávky a revisí účtů:
pp. Hofmann Fr., Obermann Fr., Špalek V. a Rossa J.
3. komise pro sm'ouvy etc.: 'pp. Červený Jar., dr. Po
korný Fr., a dr. Zimmer Al., 4. komise pro akvisice a
výrobu proudu: pp. Mareš Jan, Rejthárek Fr. a dr.
Tvrzský L. -—Svolení c. k. místodržitelství ku zadání
stavby nových varhan pro kostel Lochenický oznáme
no bude farnímu úřadu a technické kanceláři se uloží,
aby stavbu dlc schválené cíferty firmě Bratří Paštiko
vé na Žižkově zadala. — Výkaz pokladní hotovosti ze
dne 4. září t. r. vzat byl na vědomí. —Třem žádostem
za udělení chudinecké podpory bylo vyhověno, rovněž
i jedné žádosti za zvýšení, a jedna zádost za udělení
podpory byla zamítnuta. — Vzato na vědomí povolení
k postavení
B. Švagerkové na Pražském Předměstí. — Uděleno by
lo povolení k obývání novostavby pana Fr. Černého na
stav. parc. č. 12 v bloku E v Čelakovského tř. a pp. A.
Imlaufa a A. Šustra na stav. parc. č. 2 v bloku VI u
Pražskéhc Předměstí, povolení k užívání dílny, zřízené
na dvoře domu pí. F. Kolmanové čp. 366, dále povolení
ku zřízení kráinu, výčepu a j. staveb. úpravám v domě
pí. Dvořáčkové v Palackého tř., pro uzenářství pí. Ot.
Hutlové. —- Panu Jos. Nevyhoštěnému povoleno připo
jení domovní stoky na stoku uliční a p. V. Škodovi při
pojení jeho domku na vodovod uliční a uliční kanalisaci.
— Povoleno též postavení dvou výkladních skříní na
domě čp. 307 p. Janu Čermákovi, obchodníku hudební
mi nástroji.

Program pro čádnou schůzi městského zastupitel
stva v Hradci Králové, jež konati se bude v sobotu dne
16. září 1911 o 2. hodině odpolední v zasedací síni: 1.
Stane se usnesení o udržování a obsluze jezu na Orlici
nákladem obce. 2. Stane se usnesení o podmínkách,
pod kterými povoleno bude položiti kabel v trati Chin

mec—říšská hranice státních drah. 3. Návrh na změnu
parcelačních podmínek ohledně parcely čkat. 184-5 v
bloku E, náležející p. Jos. Nevyhoštěnému. 4. Vyžádá se
schválen! parcelace stavenišť č. 6 a 7 v bloku U a č. 6,
7 a 8 v bloku R. 5. Volba jednoho člena c. k. okresní
školní rady. 6 .Pledloží se ku schválení usnesení ku
ratoria obchodní akademie, kterým jmenován byl p.
Ot. Tomášek skutečným učitelem při témže ústavě. 7.
Žádost chlapecké výchovny za byt pro druhého učite
le v domě čp. 63. 8. Dotazník zemského výboru o ú
pravě služebních poměrů obecních zřízenců. 9. Předloží
se ku schválení směnná smlouva se »Spolkem pro zvý
šení lidového blahobytu«. 10. Žádost »Záložny«, aby,
kdyby se rozešla, právo presentační a spravovací na
dace, založené na oslavu 50letého panování J. V. císa
ře a krále Františka Josefa I., převzalo městské za
stupitelstvo. 11. Žádost spořitelny, aby obec převzala
záruku za závazky, vzniklé jí ze smluv náhradních s
jejími úředníky a zřízenci dle Pensijního řádu. 12. Návrh
na udělení plné moci městské radě a pevnostnímu od
boru, aby prodávati a pronajímati mohly pevnostní po
zemky nabyté smlouvou z 16. března 1893 a stanoviti
mohly všechny podmínky tohoto prodeje, resp. nájmu.

koncesi hostinskou a výčepnickou pro dům čp. 467, b)
p. Arnošta Jiřičky za koncesi k výčepu vína v domě
čp. 154-5. c) p. J. M. Razíma za rozšíření koncese ho
stinské o výčep lihovin v domě čp. 385. 14. Žádost o
kresního výboru, aby obec přispěla 2250 K na vydláž
dění okresní silnice Pražsko-Předměstské. 15. Návrh
na koupi pozemku čkat. 3-2 pastviny, č. 6 pastviny a
č. 7 role na Slezském Předměstí.

Bezplatný přednáškový kurs o motorech pro malé
živnosti se zvláštním zřetelem ku pohonu elektrickému
zahájen bude v ponděli dne 18. září o půl 7. hod. več.
v čítárně musejní. Účelem kursu jest nejen vylíčiti vý
hody meotorického pohonu v malých živnostech, ale
hlavně poučiti o motorech samých, jich zavádění, udr
žování a obsluze, což pro majitele motorů má velký
význam. Zveme tudíž k účasti na kursu, která jest ne
omezená. Přednášeti bude pan inž. R. Brumhoffer, c. k.
professor v Jaroměři 2—3kráte v týdnu po 2 hodinách,
celkem 30 hodin vyučování. Přihlásiti se možno u sprá
vy musea, neb v pondělí dne 17. září před zahájením
vyučování v čítárně musejní v budově c. k. odborné
školv.

Čítárna a knihovna městského průmyslového mu
sea v Hradci Králové otevřena bude od neděle dne 17.
září pravidelně v neděli od 10—12, v úterý a v pátek
od 6—8 hod. večer. Vyřaděny byly a tudíž půjčovány
nebudou spisy z oddělení Ba, slovníky, jazykozpyt Bb,
dějepis a kulturní dějiny Bc, zeměpis, cestopis, národo
pls, místopis Bi, spisy pamětní a přednášky, IX. plakáty,
X. alba a krásné knihy a část méně používaných časo
pisů (vázaných ročníků). Spisy tyto více než 800 svazků
čítající, uloženy ve skladišti kníh na Malém náměstí a
budou za účelem vážného studia na požádání knihovní
kem vyhledány a zapůjčeny.

Pěvecké sdružení pražských učitelů jest korpus,
které jistě vyniká nad niveau silnějších pěveckých sbo
rů. Z celkového výkonu, který podalo u nás v Hradci
Králové, je patrno, že je to sdružení nikolí diletantů,
nýbrž opravdových odborníků, kteří na veřejnost vy
stoupill teprve po důkladné přípravě, nejen praktické,
nýbrž i studiu theoretickém. Kdybychom kvalitu tohoto
souboru chtěli srovnávati s moravským konkurentem,
dopadla by ovšem kritika ve prospěch sdružení učitelů
moravských. Zehnéna připomenonti tu dlužno větší u
hlazenost hlasů, širší rozpětí, hladší přednes. Ale uvá

buty pražských učitelů jako velmi slíbné počátky a to
tím spíše, Jelikož stojí pražskému sdružení mnohem men
ší překážky technické v cestě, energie a nadšení pro vel
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ké snahy umělecké jsou ncobyčejné, řízení pak spočlvá
v ruce velikého umělce. Také pří kritice obou sborů
se nesmí opomenouti, že stojí při svém podání umělec
kém na zcela různém“ stanovisku. Moravští učitelé více
dbají melodie, pražští -- abych tak řekl — spíše jen hu
debně recitují. Program koncertu jak odpoledního tak
večerního byl velmi pečlivě vybrán. :Z odpoledního
bych jako nejzdařilejší číslo připomenul úchvatný sbor
Sukův »Varaždinský bán«, vždy jímající Foerstrovu ná
ladovou skladbu: »Polní cestou«, Smetanovu »Píseň na
moři« a krátké Spilkcvo »Pište si, jak chcete.« Některé
věci jako: Hegarova »Královna Berta« jsou ještě nad
síly sdružení. — Večerní program byl velice vybraný.
V Dvořákovi ozývají se překrásné milostné zvonky, cí
tI se dumný ráz písní slovanských, v Hegarovi pěkně
napodoben vítr, pozvání k tanci, rej dívek atd. Hofmei
strova »Osamělá« uchvacuje svojí dumou. Zapění »Hol
ky modrooké« ku konci prvého dílu přímo elektrisova
lo. Inu — česká písnička jest věčně svěží. V druhé čá
sti »Ticho noci: velmi přiléhavě naznačeno Fibichem,
který v komponování náladových věcí byl nepřekonatel
ným rmistrem. Díl druhý zakončen zase českou písní
(»Koupíní já si«). III. díl započat Foerstrovým »Svatý
Václave«, kde dojemně růsobí motivky z našeho české
ho chorálu svatováclavského. Ale skoroj raději bych
slyšel od našich pěvců Jindřichovu skladbu »Svatý
Václave«, složenou na tatáž slova od Jindřicha. Sbor
Macanův byl svou hudební kvalitou méně zajímavý,
scházela přirozená hudební jednolitost. Novák poslal
nám ukázku z ulnětené Slovače, dýšicí sytou hudební
poesií. Ku konci píseň »Dobrou noc«. Přednes bravurní,
lehký, urovnaný, dbáno pečlivě dynamiky, ač přece tu
a tam nutno ještě trochu třibiti. Na př. jedenkráte 1. te
nor ponškud příliš se vypial. Jinak můžeme pěvcům a
dirigentovi gratulovati. Silný dojem však jsme si odná
šeli, že přece ze všeho nejkrásnější jest naše prostá ná
rodní píseň, která dovede uchvátitl vždy každého, jak
bylo i zde. Kéž by se jl více i při komponování užívalo!
Dvořák, Smetana, Malát, Novák v tom směru praco
vali pilně a s plným zdarem.

Dar. Pan továrník Jaroslav Červený se svou chotí
Bohumilou zasla! zdejšímu ústavu hluchoněmých částku
100 K k uctění památky zesnulé dcerušky Stanislávky.
— Ředitelství ústavu vděčně přijímajíc tak velký dar,
jenž věnován k účelům ústavu, vzdává tímto nejuctl
vější díky šlechetným dárcům a ubezpečuje je jménem
svěřených chovanců, že neopomenou nikdy dobrodinců
svých vzpomínati na modlitbách. Zaplať Bůh!

Z RudoHina. Dp. Augustin Cihlář, kaplan v Novém
Městě n. M., zaslal částku 19 K 56h, kteráž z čistého
výtěžku sjezdu katolického, dne 20. srpna t. r. v Novém
Městě odbývaného, ústavu hluchoněmých byla darová
na. — Pan JUDr. Bedřich Petr, advokát v Hradci Krá
lové, zaslal ústavu smluvený obnos 5 K jakožto dobro
volnou pokutu ve sporu p. B. Valenty z Výravy s p.
Jos. Boučkem z Velké Skalice. — Kostelní sbírky za
slány byly přímo ústavu od veledůst. farních úřadů: v
Jablonném n. Orl. 5 K 30 h, v Hořičkách 13 K 25 h, v
Poniklé 13 K 98 h, ve Voděradech 10 K 50 h, v Cere
kvict u Litomyšle 22 K, ve Vraclavi 14 K, v Cholticích
2 K €h. — Ředitelství ústavu za milodary ty, věnova
né dobročinnému účelu, ve prospěch totiž ubohých dí
tek hluchoněmých. vzdává vřelé díky. — Zaplať Bůh!

Hlemýždím krokem. Již před lety stavěno zábradlí
u Orlice proti Borromacu tak rychle, že na druhé stra
ně čekaly pískovcové sloupky upevnění až do dneška.
Než druhá polovice dostavěna, začalo se již s regulací.
A měkteré práce regulační jistě by mohly pokračovatí
kolem města rychleji; jestliže sucho způsobilo, že pra
covní plavidla zůstala nehybná, pak právě při pěkném
počasí mohly se konati práce jiné. O nutnosti opravy
schodiště mluvilo se důrazně již loni, ale musilo se po
čkati právě do pátečníhc svátku. V ten sváteční den
bylo horlivě u schodů pracováno, jako by se byl dříve
ve všední den nikdy žádný dělník nenalezl. Rozestavěné
kiosky nad Labem posud smutně civí a letošní práce
na Museu také sc vlekly. Jestliže snad někdy nedošel
materiál v pravý čas, nelze se vymlouvati, že by ne
bylo možno sehnati potřebný počet dělníků. PH větší a
gilnosti dalo se mnoho uspíšit.

Vosa smrtička. V Katschnerově továrně na cukro
vinky atd. v Hradci Králové jednu 19letou dělnici pí
chla vosa do jazyka. V krátké chvíli nebohé jazyk na
běhl a vyplnil těsně všecku dutinu ústní, čímž průduš
nice zacpána a než lékař přišel, dívka se zadusila. Le
tos bylo vos v množství nebývalém, dorážely všude;
za každým oknem třepotalo se jich, na ovoci, na růz
ných pokrmech rvaly se o každé sousto, takže bez pro
hlídky bylo nebezpečno vložití něco do úst.

Měsíc září v minulosti Hradecka. Dne 15. září 1848
začal vycházeti v Hradci Králové u Posplšila »Polab
ský Slovan«. — Dne 16. září r. 1848 žádalo město Hra
dec Králové u ministerstva o povolení ku zřízení 7.
třídy gymnasia. — Dne 20. deputace ve Vídní. Dne 17.
r. 1836 biskup Karel Bor. Hanl jmenován skutečným taj
ným radou. —-Dne 21. r. 1840 papežský nuncius v Hrad
cl Králové: byl ubytován »U zlatého beránka«. — Dne
22. a 23. sloužil mši svatou u sv. Ducha. — Dne 23. ode
Jel do Olomouce. — Rozhodnutím Jeho Veličenstva ze
dne 23. r. 1860 zrušena pevnost královéhradecké. — Dne
24, r. 1779 nastoupil v Hradci Králové velitel pevností
hr. Arco. — Dne 25. r. 1779 jmenován v Hradci Králové
krajským hejtmanem Antonín rytíř z Hanišů a Orelfen
thalu. — Dne 26. r. 1857 nepozorností dělníků klempiř
ských vzňala se střecha na kostele Panny Marie a ce
lá vazba byla zničena. Tři zvony se roziily, dva zůstaly,
— Dne 28. zafí 1848 konalo se v Hradci Králové slav
nostní svěcení praporu národní gardy. — Dne 29. ro



„ku 1851 zahájeno bylo třetí porotní líčení. — Dne 29.
září r. 1860 svěcení Borromaea. — Dne 30. r. 1858 svě
cení dívčí školy, která byla odevzdána do správy škol.
sester de Notre Dame.

»Finanční rozhled« Záložního úvěrního ústavu v Hrad
ci Králové v rubrice +Z naší činnosti« přináší následují
cí zprávy: Expositura naše v Chrudimi zahájila činnost
svoji 10. srpna a byla všeobecně velmi sympaticky při
jata a také již za první dobu své činnosti vykazuje
pěkný úspěch. Rádi konstatujeme, že i tamní dosavadní
peněžní ústavy přijaly naši exposituru velmi přátelsky;
vzájemný soulad a pochopení nasvědčují, že naše ex
positura společně s tamními finanč. ústavy bude pra
covati k hospodářskému povznesení města Chrudimi

*a širokého okolí. — Záložní úvěrní ústav má vždy pli
zakládání nových svých odboček na zřeteli zájmy ná
rodohospodářské a potřebu svých pp. klientů a nikoliv
soutěž stávajícím peněžním ústavům, jak se často z ne
porozumění a z průzračných tendencí mylně tvrdívá.
Nové rozšířené místnosti naší filiálky v Praze v paláci
Obchodní a živnostenské komory dospívají již své ko
nečné úpravy a budou v nejbližších dnech veřejnému
používání odevzdány. Rozvoj naší pražské filiálky v
době poměrně krátké je potěšitelný a svědčí dozajista

"o všestranné oblibě banky v nejširších českých kruzích
obchodních u průniyslových. Expositura záložního úvěr
ního ústavu ve Slaném, zřízena přímo na vybídky se
strany našich pp. komitentů, otevřena byla 1. září v
Husovž třídě, jedné z nejživějších ulic Slánských. Ze
všestranného zájmu, s jakým naše expositura byla při
Jata, možno předvídati, že tato naše nová odbočka v
důležitém středisku průmyslovém ve Slaném splní na
děje, jež do ní právem jsou kladeny. — Za vedoucího
úředníka přijat pan Vojtěch Vejlupek, dříve likvidátor
Ústřední banky českých spořitelen v Černovicích. —
Akcie poslední emisse Záložního úvěrního ústavu vydá
vají se u pokladen centrály a fillálek v Praze, Krakově,
Semilech, Jičíně, Turnově, Chrudimi a Slaném proti
předložení veškerých stvrzenek o vykonaných splátkách.
Stav vkladů Záložního úvěrního ústavu v Hradci Král.
Stav vkladů koncem srpna 1911 K 41,627.000, o 153.755
K tedy větší nežli v minulém měsíci. Rozvoj obchodů
našeho ústavu nejlépe dokazuje obrat za 1. pololetí 1911,
jevící se následovně: Hradec Králové K 664,000.000,
Praha K 294,000.000. Semily (včetně expositur Turnov
a Jičín) K 91,000.000, Krakov (od 15. března do 30. červ
na) K 51,000.000, celkem 1.100 mil., tudíž větší obrat
za 1. pololetí o K 114,000.000. Eskont směnek za 1. polo
letí: Hradec Králové kusů 15470 K 28,052.380,prům. kus
na K 1813, Krakov 8525 kusů K 6,649.981, prům. kus na
780 K, Praha 4158 kusů K 3,893.396, prům. kus na 936 K,
Semily 2664 kusů K 3,036.715, prům. kus na 1140 K. Cel
kem kusů 30817 K 41,632.472, oproti loni kusů 23073
K 131,000.000, tudíž více eskontováno bylo 7744 kusů K
10,632.472. — Stav úřednictva a zřízencův jeví se cel
kem: Hradec Král. 90, Praha 38, Semily 22, Krakov 16.
Celkem 166.

Výtahy z platebních rozkazů na osobní daň z přij
mé pro berní rok 1911 odhadního okresu Královéhra
deckého, obsahující jména poplatníků a berní sazby,
vyloženy jsou v kanceláři berního referátu c. k. okres
ního hejtmanství v Hradci Králové v domě čp. 353 Ji
Híkova třída k veřejnému nahlédnutí po dobu ládenní
od 16. září až včetně do 29. září 1911 v úředních ho
dinách. © Pánů © poplatníkům osobní daně z
příjmů, pokud se budou moci legitimovati, je volno ve
vyznačené době nahlédnouti do těchto výtahů.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc srpen
1911: Stav vkladů počátkem měsíce K 1,796.210, vlože
no během měsíce K 135.859, vybráno během měsíce K
116.341, stav koncem měsíce K 1,815.728.Stav půjček po
čátkem měsíce K 2,071.716, půjčeno během měsíce K
237.938, splaceno během měsíce K 130.146, stav koncem
měsíce K 3,079.508. Počet účtů 4036. Reservní fondy K
203.568, závouní podíly K 91.052, pokladní obrat 1,726.782
koruny.

Spořitelna Králohradecká. V měsíci srpnu: bylo u
loženo K 296.550.92, bylo vybráno K 256.930.52, tudíž
vice uloženo o K 39.620.40. Stav vkladů koncem srpna
K 15,583.988.23;na hypotéky bylo nově půjčeno K 310.580,
na hypotéky bylo splaceno K 49.327.88. Na hypotékách
koncem srpna K 13,247.508.63.Zásoba cenných papírů
K 2,692.640. Uložené přebytky K 367.280.17.

Ve Spořitehně Králohradecké nebude se v pondělí
"dne 18. t. m. za příčinou stavebních úprav úřadovati.

Schválené autobusové spojení. Aviatik Barthell za
hájí autobusovcu pravidelnou jízdu v sobotu dne 16. t
m. V úterý došlo k úřední kollaudací, když praktické
zkoušky potvrdily jak vozidlo tak linii za způsobilé.
Autobusová linie bude spojovati Nový Hradec Králové,
Hradec Králové město, Hradec Králové nádraží. Jízdní
"pravidelný řád jak k nádraží tak zpět do Nového Hrad
ce Králové uveřejníme v příštím čísle. Bude se jezditi
k většině vlaků. Jízdní tarif vyvěšen v autobusu samém.

Taneční kursy započnou dne 21. září ve dvoranách
Adalbertina, Měšťanské Besedy a Žívnostensko-čtenář
"ské jednoty. Prospekty, informace a zápis každodenně
v bytě tanečního mistra v Palackého třídě č. 359,: v pr
"vním poschodí (vedle Grandhotelu).

Sázava. První serie v tomto novém období Pamora
my Národní Jednoty Severočeské v Hradci Králové
předvádí v týdnu od 16. do 22. září 1911 řadou pěkných
"obrazů jednu z největších řek českých od jejího vzniku
v lesích Žďárských až do ústí Vltavy, zdobenou četný
mi. vrchy se zámky i zříceninami, mlýny a zvláště ma
lebnými partiemi na dolením toku jejím.

Ústavpro hudbuklavírnía zpěv sl.ZdenySogčko- |

vé přijímá žáky v místnostech ústavu (Chmelova ul. č.
466. v přízemí). Přihlásit lze se denně.

Sezmam cen o trhu v Hradci Králové, dne 9. září
1911. 1 hi: pšenice K 20.— až 20.60, žita 17.20 až 17.80,
ječmene 14.— až 14.80, ovsa 9.20 až 10.20, vikve 24.—
až 28.—-,hrachu 340.—,čočky 44.—50, jahel 30.— až 32.—,
krup 20.-— až 48.—, bramborů 8.20 až 10.—, jetelového
semene červeného 140.— až 150.—, máku 80.— až 100.—,
lněného semene 36.— až 40; 100 kg: žitných otrub 16.50,
pšeničných otrub 16.-—; 1 kg: másla 3.60 až 3.80, sádla
vepřového 2.20, tvarohu —.48 až —56; 1 vejce —.08 až
—.©; 1 kopa: zelí 2.4) až 12.—, okurek 4.— až 6—,
kapusty 2.10 až 5.—, drobné zeleniny —.70 až 1I.—,
mrkve 3.— až 4-—; 1 hl: cibule 15.80 až 17.—, jablek
6— až 12.—, hrušek 8.— až 14.—; 1 bečka švestek 6.—
až 7— K.

Na týhodní trh v Hradci Králové dne 9. září 1911
bylo přivezeno: hl: pšenice 386, žita 478, ječmene 408,
ovsa 357. prosa 1, vikve 1, hrachu 3, jahel 5, krup 9, je
tel. semene 390, máku 2; kop: zelí 200, okur. 111, kapusty
150, drobné zeleniny 600, mrkve 120; hl: cibule 77,
brambor 92, jablek 28, hrušek 37; beček: švestek 26;
kusů: vepřů 1. podsvinčat 672.

DĚTSKÁ MOUČKA
odedávna osvědčená potrava

PRO KOJENCE
a odrostlé nemoc. Nedkem.
OBSAHUJE NEJLEPŠÍ ALPSKÉ

-MLEKO —
Krabice,180vkaždélekárně a drog©

Do Pouchova. Den 10. t. m. ve svátek Jména Pan
ny Maric bylo skvělé procesí z Pouchova na Rožberk
za účasti přes (00 poutníků z Pouchova a okolí. Za o
zdobným křížein šlo více než 100 družiček a mládenců,
za nimi veliký zástup poutníků za vedení duchovního.
Zpěv nadšený střídal se s vroucí modlitbou. Na Rož
berku samém bylo kázání, nato zpívané litanie loretán
ské a několik dvojhlasých sborů, jež zpívaly velice pěk
ně slč. Růžena Hanušová a slč. Anna Dvořáková. Pěve
cký sbor pouchovský zapěl krásný hymnus mariánský,
který zanechal mocný dojem. Průběh byl tak skvostný,
že účastníkům nazpět se ani nechtělo. Procesí bralo se
zpět teprve k šesté hodině za zpěvu a modlitby, jež
předříkával p. Špelda, zasloužilý katolický organisátor.
Pobožnost skončila slavným požehnáním Nejsv. Sváto
stí Oltářní. Pozorovali jsme na všech účastnících, jak
mnoho blahodárného působí taková pouť. Proto budiž ú
častníkům za to vřelé »Zaplať Pán Bůh'« — Marián
ská družina.

Třebechovice. V našem městě máme elektriku, ja
kou sotva kde jinde lidé viděli. Všecko dle nejnovějšího
pokroku, ale toho secesního. Na dráty jsou ovšem vše
cky ulice velice bohaté. Všecko v nejlepším pořádku.
Jenom jednu maličkou chybičku to všecko má, že totiž
elektrické světlo samo stávkuje. A někteří docela se
odvažují proti pokrokářům tvrditi, že ta chybička jest
chybou kardinální, Těm zatvrzelým zpátečníkům by do
cela o jiné věci ani nešlo, nedbají nic veliké slávy,
kterou jsme si tou elektrikou získali, a žádají pořád ne
úprosně světlo, jen světlo. Ve dne se pohánějí stroje.
pozdě večer sc rozsvítí na dvě nebo tři hodiny, bliká
to jako svatojánské mušky na bažinách a posud se ne
můžeme dověděti, kde vlastně vězí závada. Proto se u
nás říká: Elektrika ve dne svítí, v noci bliká a mizí
jako ta kometa zářící na náměstí, která od května mě
sto obíhá a kabel nenalézá. A tak to dopadlo, jak se
psalo. A dnes vede se o tom světle rozhovor všude, pro
tože se nikomu takové pokrokové svícení líbiti nemůže.
A mnoho lidi nevi dosud, co takové osvětlení vyžaduje
nákladu. Máme platiti na to 2800 K ročně. A to není
zajisté maličkost, uvážíme-li, že to má snad trvatí 15
let. Osvětlení petrolejové s obsluhou vyžadovalo ročně
1096 K. Jaké světlo za obnos více než dvojnásobný má
me nyní, o tom ať přemýšlejí ti, kteří posud mají zdravý
zrak. Jest potřebí, aby se zavedly kilowatové hodiny a
řádný dohled.

Hrádek u Nechanic. Pan řídící učitel na Hrádku Fr.
Ryba vyznamenán byl zlatým záslužným křížem. Gra
tulujeme.

Nechanicko. V neděli v blízké osadě mladičký je
den pan učitel spekuloval, jak by vzbudil nejpohodlnějí
pozornost jeho pokrok, Jak by se odlišil od obyčejných
davů. A také při dozoru na mládež v kostele poskytl
zvláštní podívanou. Říká se ovšem, že léta od 14 do
2 roků json klackovitá, ale to platí obyčejně jen o ně
kterých soc. demokratických nebo agrárních mladících.

to jsme si nedovedli pomysliti. V Nechanicích na mě
šťance ovšem »bontonu« vůči veřejnosti příliš neučili,
a v ústavě, kam se dostal »klerikální« přímluvou, podle
všeho se bontonu pan učitel učiti nechtěl. Inu — jeden
učitel z Nechanic a jiný mladík, který pobývá obyčejně
v Praze, příliš ho pro náboženství nenadchli, ačkoli ctí
Hnsa. Jestliže ještě jednou něco podobného uvidíme, po
staráme se o nápravu tak, Že pan učitel rázem začne po
krok zapírat, jak to obyčejně tací hrdinové činl, A po

vimesi pakještě více. Aspošiseomluvte udorůstající

mládeže, že se bontonu učíte ze svých vlastních listů,
řídě se pokyny dvou nechanických zázračných děti.

Přelouč. Nedávno započato s opravou památných
fresek na třech kopulích lodi ve farním chrámu Páně
sv. Jakuba v Přelouči. Krásné umělecké fresky jsou dí
lem mistra malíře Kramuliního z r. 1781, jak hlásá nápis
a podpis samého umělce na obraze v kopuli. Bohužel, že
krásná freska byla nři posledním přemalování kostela
značně přemalována malířem Duchoslavem z Prahy.
Vdp. farář Čečetko vzal sobě za úkol opraviti uměle
ckou tuto památku a očistiti ji ode všech později na
nešených barev, tak aby docíleno bylo rázu malby pů
vodní. Oprava fresek, jich omývání svěřeno bylo dekor.
malíři Ot. Novctnému z Pardubic, který též provádí
malbu kostela za stálého dozoru konservátora architek
ta B. I'veřáka. Při zkoušce, která se provedla s omývá
ním fresek, objevily se krásné, úchvatné obrazy. V první
kopuli nad chorem viděti starého otce Zebedea, sedí
cího na lodičce na moři galilejském, synové Jakub a Jan
vystupují z lodičky ke Kristu na břeh, sedícímu mezi
apoštoly Ondřejem a Šimonem. Ve středním poli zo
brazen sv. Jakub jako horlivý kazatel, mající po jedné
straně zbožné věřící a na druhé pak tvrdošíjné záko
níky, prstem ukazuje na rozvinuté písmo v oblacích. V
třetínr puli znázorněna mučednická smrt sv. Jakuba. He
rodes Agrippa sedí n+ trůně, kat s napřaženým mečem,
svázaný Josiás, obrácený statečností sv. Jakuba na ví
ru, zástupy věřících i pronásledovatelů. Kromě uvede
ného jest každý z obrazů doplněn mnoha andilky, ne
soucími insignie, kalich, velum, blesky, knihu, pastýř
skou hůl a pod. Bylo by záhodno, aby si směrodatné
kruhy povšimly vzácných těchto fresek, a aby náležité
dostalo se podpory na opravu jich.

Z Tuchova u Žlebů. V neděli dne 17 „září konáno

bude v obci naší svěcení pomníku lásky Boží k lidem
-—-sv. kříže a svěcení nového zvonku. Těšíme se na
slavnost tuto srdečně a dculáme, že katoličtí souvěrci
naši pod Železnými Horami dostaví se v hojném počtu
k této slavnosti církevní, aby u víře sv. se upevnili, v
naději v Boha se posílili a v lásce k Bohu se roznitili.
Posvátný úkon začne o půl 10. hodině; napřed bude ká
zání, pak svěcení a po něm zpívati se bude píseň: Sv.
kříži. tebe ctíme. Na to v dobře spořádaném průvodu
půjde se do filiálního kostela sv. Kateřiny v Licomě
řicích, kde bude zpívaná mše sv. a po ní chvalozpěv
sv. Ambrože +Tebe Boha chválíme.«

Museum na Košumberce. Krásnou myšlenku má mu
sejní spolek města I.uže. Chce uspořádati totiž v ně
které 7 místností hradu Košumberka, který se má na
popud c. k. konservátora Dvořáka restaurovatí, museum.
Musejní spolek zažádal knížete Thurn-Taxisa, uměními
lovného kavalíra, by svolil k tomu, by musejní sbírky
umístiti sc mohly bez závady a bez nároku v budouc
ně upraveném hradě. Doufáme, že svolení co nejdříve
dojde z Řezna a že přistoupí se k opravě hradu tak pa
mátného dle progarmu schváleného vys. c. k. centrální
komisí pro zachování památek ve Vídni. Bylo by záhod
no, aby museiní spolky měst, spolky okrašlovací a turi
stícké povšimly si krásných památných, opuštěných zří
cenin a hradů i zámků a pečovaly nejen o jich zacho
vání, ale i účelné upravení.

Apoštol Juda Tadeáš v Brandýse n. Orl. Vysoká
c. k. centrální komise nařídila, aby c. k. místodržitelství
pečovalo o to, by odložená socha sv. apoštola Judy
Tadeáše, postavená na památku moru, s krásnou českou
legendou na barokním podstavci, byla vhodně opět u
místěna v Brandýse. Socha apoštola z polovice přepra
cována. Bude přenešena z dílny sochaře Rejla z Choc
ně zpět do Brandýsa, kde stávala, jsouc chloubou uvě
domělých občanů města.

Občanská záložna v Náchodě vykazuje koncem měs.
srpna zůstatek ve vkladech 3,022.205 K a v zápůjčkách
2,883.491K. Za veškeré vklady ručí vlastní jmění ústavu,
totiž reservní fondy 215.922 K a závodní podíly 43.360
K, úhrnem 259.282 K, což representuje 8 proc. Ručení
dle smlenvy společenstevní obnáší 3,883.891K.

Správní rada >»Kolínské továrny na kávové ná
hražky«, kupeckého podniku akciového, vypisuje sub
skripci na V. emissi svých akcií, kterou má býti zvý
šen dosavadní akciový kapitál z K 1,800.000na 2 mil. K
V předpokladu, že akcie rozebrány budou od starých
pánů akcionářů, stanoven jest emisní kurs pouze pro ak
cionáře a sice na K 600 za 1 akcii. Upisování bude se
konati tím způsobem, že na každých 9 akcil starých
připadne jedna nová. Subskripční lhůta stanovena od
15. do 30. září t. r. Jelikož již nyní před započetím upi
sovací lhůty jeví se živý zájem o tyto akcie, lze očeká
vati, že subskripce setká se s úspěchem velmi pěkným,
což bude jen novým důkazem o přízni a důvěře, jaké sl
tento náš vlastenecký průmyslový podnik získal. Upiso
vací přihlášky přijímá. jakož i koupi a prodej upísova
cích práv sprostředkuje Česká banka, filiálka v Hradci
Králové.

Různé zprávy.
Patentovaní strážcové na národaím Slons. Zatím co

jsou katolíci zrádcování, mocná strana agrární za pode
zřelého ticha našich odpůrců provádí tak osudnou pe
litiku, že prozíraví Čechové jsou naplnění největšími o
bavamí. »Selské Noviny« Alonsa Šťastného dne 1. t
m. napsaly: »Při loňských smiřovačkách došli poslan
ci češtl až k tomu, že zvolili: 1. k rozmnožení počtu
přísedících zemského výboru z 8 na 14 nikoli z potřeby,
ale aby rozmnožili moc Němců, jimž by připadla po pří
padě polovice, ba i většina členů zemského výboru; 2
dále svolili k tomu, aby zemský výbor byl rozdělen ne



Po 20 let nejlepší pověs'i su těšící

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

sm do novostavb roii
přesídlil — GrandhoteluP

(přes dům v levo od dřívějšího krámu).

Doporučuje všechny drahy papírů. psací,
kreslicí a školní potřeby a veškeré zboží

papírnické vůbec.
Vše nejlepší jakosti v cenách levných.

Nejbohatší východočeský výběr

obrazů,zrcadel a rámců,
nejrůznějších uměleckých výrobků atd.

Výroha rámců a zarámování i přinesených
obrazů a fotografií ve vlastní dílně.HEHEHP,

dvě národní sekce, českou a německou, a aby sekcím
těm se přidělovaly záležitosti dle národnosti a nikoli
dle věcného obsahu; 3 dále svolili k tomu, aby některé
záležitosti zemské byly vyřizovány samostatně v do
tyčných sekcích a nikoli celým zemským výborem; 4.
dále svolili k tomu, aby soudní okresy upraveny byly
národnostně, tak aby byly tu okresy německé a okre
sy tak zvané české, ve skutečnosti ale smíšené, a okre
sy německé aby spojeny byly v kraje německé; 5 upu
stili od toho, aby se ustanovilo zákonem, že nejvyšší
maršálek zemský a náměstkové jeho musí býti mocni
obou zemských jazyků; 6. upustili od toho, aby byla
zabezpečena zákonem nedilnost království Českého. Tak
dalcko to došlo v těch loňských smifovačkách. Tu však
vystoupli radikální Němci, kopli do smiřovaček těchto,
jim naprosto nevyhovujících, a zmařili tak, aby nadsto
jící ujednání vešla v platnost.« A nyní dokazuje Alí.
Šťastný, že agrární zemští poslanci chtějí znovu tyto
výhody Němcům poskytnouti, ale nové jim ještě při
dati a končí tímto: »To vše se má prostě schvalovat,
nic proti tomu se nemá konat, a to pouze ve prospěch
Němců a několika zrádných Čechů?< — Počínání zem
ských poslanců, mezi nimiž tolik převládají agrárníci,
nazývá Ali. Šťastný otevřeně vlastizradou.

Jakým způsobem provádějí německé velké listy
politiku, ukázalo se nyní opět na případu s anglickým
vyslancem ve Vídni. Vydavatel »Neue Freie Presse«
ve Vídni, Benedikt, nařidil Zidovskému redaktoru Zik.
Minxovi, aby vyžádal si rozmluvu s anglickým a fran
couzským vyslancem v Mariánských Lázních, kde me
škali na léčení. Oba však c«depřeli s takým výtečníkem
rozmlouvati. Minx však věděl si rady. Vypátral, ku
kterému holiči chodí angiický vyslanec, běžel za ním
a v holírně zavedl s ním a ostatními přítomnými poli
tický rozhovor, při čemž v nestřežené chvíli vyklouzl
vyslanci z úst výrok, který směřoval proti Německu.
Žid běžel ihned na poštovní úřad, telegrafoval Bene
diktovi, který mu nařídil, aby z tak čistě přivoděné roz
mluvy v holírně napsal zcela moderní — interwiev.
Tak dělají židovští žurnalisté světovou politiku a vy
volávají mezinárodní zápletky.

Důležité rozhodnutí o placení činže. Nejvyšší soud
učinil tyto dny zajímavé a pro veřejné naše poměry
důležité rozhodnutí o povinnosti placení činže Jednalo
se o otázku, zda manželé ručí za zapravení činže ru
kou společnou a nerozdílnou, či jen za část na každého
z nich připadající. Různé instance učinily rozhodnutí
velice odlišná. Majitel domu v Nuslích u Prahy žaloval
u tamního ckresního svudu o zaplacení nájemného K
164.80. Okresní soud rozhodl, že žalovaní manželé jsou
povinní zaplatiti činži rukou společnou. Zemský soud
jednaje o odvolání manželčině rozhodl, že je tato povinna
zaplatiti jen polovici žalovaného obnosu. Nejvyšší soud
nyní rozhodl ve smyslu první instance, uznav, že oba
manželé mají povinnost platiti činži nerozdílně, poně
vadž užívají nerozdílně celého bytu jako celku.

Plakal-li kdy Napoleon? O této zajímavé otázce
zmiňuje se jeden z historiků velikého císaře a uvádí
tři případy, kdy i Napolevn cítil se smrtelným člo
věkem a — vlakal. Prvý případ, jak dějepisec zazna
menal, byl za bitvy u Esslingen, když Napoleonovu za
milovanému maršálu Lannesovi, vévodovi Montebell
skému, dělová xoule utrhla obě nohy, následkem čehož
zemřel. Napoleou vrhl se na trup svého rekovného
druha a proléval horké slzy. — Druhý případ, že Napo

„leon trpce plakal byl při rozloučení s jeho prvou že
nou Josefinou, od níž se odloučil, poněvadž dle jeho mí
nění žádal to prospěch dynastie a zájem státu. — Po

interessovaáných místech se uvažuje o vypravení zvlá
štní lodě, na Jejíž jedné palubě uspořádána by byla vý
stava vynikajících průmyslových výrobků amerických.
Loď vyplula by začátkem listopadu přes Kubu, Porto
Rico, Jamaiku a přístavy v Brasilii, Venezuelu, Bolivii,
Peru, Eguador, Panamu a Mexiko do San Franciska a
odtamtud přes Orient a Suez do Středozemního moře
Na lodi maji býti pořádány bankety pro vynikající ob
čanstvo navštívených přístavů a při prohlídce její mají
být rozdávány nádherné reklamní tiskopisy.

Tak volili agrárníci. Skutečně rozumný člověk kte
réhokoliv tábora politického smutně vzdychne, když si
vzpomene, jací říšští delegáti se prohlašují za řádně zvo
lené, národem (!!) vystané zástupce lidu. Uváží-li se ty
steré podvody, rvaní mandátu přímo z rukou den dva
dni přel volbou, ty kšeftovní kompromisy, podvodné
letáky, pak nemůže nikdo s dobrým svědomím říci, že
ta delegace jest aspoň trochu věrným zrcadlem vůle če
ského lidu. Vždyť na př. našich 83.000 voličů nemá po
slance ani jediného. Dály se nikoli politické obchody,
ale hotové jarmareční inandle. Jak vysoko pokrok v »nej
novějším nazírání“ pokročil, toho dokladem jest ta o
kolnost, že obchodníci bcz velikých rozpaků ke svým
rafinovaným manévrům, jimiž byl lid úmyslně pleten,
v plném rozsahu se přiznávají. Zač byli považování od
některých lidí voliči 4 mandáty, to praví otevřeně toto
zasláno, adresované od agrárního redaktora Frantála v
»Zájmech Jihu« nár. soc. redaktorovi Gregorovi: »Jako
opatrný agitátor hleděl jsem co nejvíce kandidaturu své
ho kandidát“ p. Krže (nyní agrárního poslance) posíliti,
a k tomu jsem potřeboval (k rozptýlení hlasů) k pěti
stávajícím kandidátům kandidáta šestého. A tu jsem na
rohu u parku, proti »Slovanu«, potkal Vás, který o sobě
tvrdíte, že se nenecháte koupiti »jako kuběna«, o kan
didatuře jsem s Vámi promluvil, Vám ji nabídnul, a za
cenu zaplacení výloh volebních a s ujednáním v pádu po
třeby ustoupením od kandidatury jsem Vás ke kandido
vání zjednal. Od té chvíle jste byl kandidátem mým, a
nemohl Vás nikdo z mé strany podpláceti. A Vy jste
pak se jménem nár. soc. strany, bez vědomí pražského
vedení, vykonával své poslání pro kandidáta strany na
ší (agrární). Co by byl nikdo jiný neučinil, učinil Jste
obětavě Vy, muži nepoddajný. Od té chvíle Jste byl v
mé kanceláři takřka denním hostem a podával Jste mi
referáty o svých schůzích. a nebylo třeba nikdy Vás
vyhledávati. Vy jste se však do své úlohy kandidáta
vpravil tak dokonale, že za krátko Jste zapomněl na
naše ujednání, zapomněl Jste, že já Vás zjednal a měl
Jste za to, že jiný ani poslancem, nežli Vy, býti nemů
že, a tak zpřetrhány byly mé povinnosti k Vám a já
Vás ponechal Vašemu osudu, čímž odpadlo zaplacení
volebních výloh. A konec písničky o neúplatném muži
byl, že věřil, že buď vyhraje sám, anebo že mu budou
výlohy volební zaplaceny.« — Toto zřejmé vyznání a

„font« na vždy opouštěl Francii a odváželi ho na osa
mocený ostrov sv. Heleny v Atlantském oceánu. Na
poleon stál nepohnutě na palubě lodi s trojrohým klo
boukem na hlavě a v šedém kabátě, upíraje pohled mo
dravou mlhou na francouzské pobřeží. Když poslední
kus francouzského pobřeží zmizel mu s očí, zaplakal
veliký císař bolestnýn: nářkem a ještě dlouho zvedala

„se jeho prsa od vzdechů.
Plujici výstava. Z Nového Yorku se sděluje, že na

mluví více, než sto kritik.
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Prý v zájmu pokroku a proto, aby se zbudovala pev
nější, svornější hradba proti »klerikální tmě«, šli společ
ně agrárníci při užších volbách se soc. demokraty proti
nám. A již »svorný pokrok« postupuje. V »Právu Lidu«
v minulých dnech se psalc o »agrárním chrapounství«
a docela o »agrárních trhanech, kteří prý chtějí na ven
kově občanskou válku« a »štvou dělníky jako zvěř«.
Proč však jenom soc. demokratičtí organisátoři se to
lik úsilně přičiňovali, aby ti »ukrutní« lidé byli zvoleni
do říšské rady? Teď by samo rudé dělnictvo mělo před
nésti svým vůdcům peprnou kapitolu.

Doagrárničil. Propadlý agrární kandidát Bayer z
Bernatie — doagrárničil. Prodal zadluženou usedlost a
odstěhoval se do Rakous. Kdyby se byl stal poslancem,
mohl při velikých dietách si hráti na privilegovaného
strážce a rádce venkova. Dluhy by byl snáze vyplatil,
jako to dělali jiní jeho kolegové-povýšenci. Ale jeden o
sudný nezdar zkazil všechen rozpočet.

President republiky čliské katolíkem. Čilská repu
blika má presidenta, který veřejně vyznává katolické
smýšlení. Sennor Gutturiez, tak sluje, vzdělal se na nej
lepších místech katolického hnutí v Belgii, v Německu
a horuí Italii a odtud vážil body programu svého mini
sterslva. Osvědčil se jako výborný katolický novinář,
píše do časopisu »Unione«, jejž učinil nejlepšími novi
nami své vlasti a opatřil jej všemi moderními techni
ckými vymoženostmi. Jako professor největší čilské u
niversity se tak vyznamenal, že jest jeho vážnost vše
obecná. To dokazuje okolnost, že do jeho ministerstva
vstoupili zástupcové jiných stran a ochotně se podrobili
jeho vedení.

Bude pod patronátem Adlerovým lépe? Bude a ži
dovské listy tonuly nadšením nad volebním vítězstvím
soc. demokracie v Dolních Rakousích. Leč blahobyt se
nezjednává oslňujícími frásemi, nýbrž pilnou, obtížnou
prací. Na př. časopis českých poštovních úředníků dne
15. srpna vyslovuje úpřímné politování nad odchodem
ministra obchodu dra. Weiskirchnera. Ostýchavě sice,
ale přece jen dle pravdy doznává, že bývalý ministr byl
taktním a že nikomu neublížil, že ani slovem nedal na

jiné smýšlení, nežli o úřednictvu německém. Choval se
vlídně a přátelsky, rupomínal ke klidu a rozvaze Čechy
i Němce a v jeho slovech nebylo nikdy ani potuchy po
byrokratické nadutosti, panovačnosti a pýše. A z pádu
tohoto člověka radoval se nejen liberální tisk vídeňský,
nýbrž i všecek náš pokrokový národ; všecky jeho do
bré vlastnosti byly ničím, protože se veřejně přiznal a
přiznává, že jest věřícím křesťanem.

Mlilardy za mír. Angličan Edvard Thery vypočetl,
mnoholi každa říše za posledních 25 let obětovala na
výzbroj k zachování míru. Jsou to číslice ohromné, při
jichž čtení zachází dech. Jihoafrická válka stála Anglii
úhrnem 5 a půl miliardy franků. Válka rusko-japonská
stála Rusy 6300 milionů a Japonce 5000 milionů franků
kromé statisiců životů lidských. Co však řekneme k
tomu, že evropské státy vydaly od roku 1883 až 1908
na výzbroj h zachránění míru úhrnem 145 miliard na
vojsko a lodi. V číslicích se to vyjadřuje takto:
145.000.000.000. Postup do této závratné výše obnášel
137 milionů franků ročně. To však není ještě všecko.
Třeha připočísti výlohy na strategické dráhy, zůročení
výpůjček. Z Evropy bylo povoláno k vojsku živého ka
pitálu: 195.000 důstojníků, 3,800.000 poddůstojníků a vo
jínů, 700.000 koní. Co tu bylo zničeno rodinných existen
cí, jinochů. Státní dluhy vzrostly ze 107 miliard roku
1883 na 151 nuliardu roku 1908.

České státní úřednictvo konalo 10. t. m. v Praze
schůzi za obrovského účastenství a za přítomnosti 16
poslanců Živé jednání zobrazeno přijatou resolucí, kte
rou se úřednictvo dožaduje, aby ihned po sestoupení
říšské rady byla předložena a projednána osnova časo
vého postupu a služební pragmatiky. Časový postup a
by zaveden byl při nejmenším dle zásad postupu již u
úřednictva státních drah zavedeného a to s platností
od 1. ledna 1911, při čemž budiž úplný zřetel brán na
celkovou dobu služební. Soudcovská neodvislost a Sa
mostatnost při postupu nechť jest plnou měrou zabezpe
čena a pro soudce zaveden automatický postup. Vzhle
dem ku stále stoupající drahotě životních potřeb a zvy
sování nájemného žádají čeští státní úředníci, aby bez
odkladně upraveny byly aktivní přídavky.

Ghcefe =výeněsa 22
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vsor látky »Palmirac«)
odfy Z ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proná český seasilstolský asdvod©soubenného sboží
sets sal. r. 1876. .

Jest zapotřebí konservatlvní strany v Čechách?
Konservativní strana katolicko-národní vydala prohlá
šení, které zde k vůli informaci našeho čtenářstva do
slovně uveřejňujeme: „Není snad národa, který by ne
měl dobře zorganisované strany konservativní, neboť
umírněná, rozvážlivá a prozíravá strana, složená ze
živlů vzdělaných. majetkově vyhraněných a společen
sky pevně postavených, jest pro zdravou, silnou a cíle
vědomou politiku nutností. Také národ náš, jakmile po
čal politický život znovu žíti, v roce 1848, kladl zá
klady k národní straně konservativní, která se ustavo
vala vedle strany radikální, jež svojí ukvapeností vše
chny výhody, které národu našemu na počátku neklid
ný ten rok poskytl, zničila. Za potomní doby ústavní
v letech šedesátých byla národní strana politická zřej
mě konservativní a z té příčiny vlastně započal mlado
český odboj, který na sklonku let osmdesátých a po
čátkem let devadesátých opanoval v Čechách pole. Kon
servativní strana staročeská mu podlehla. A již tehdá
v katolické společnosti české jevily se snahy převzíti
dědictví staročeské a dále je spravovati. Ale snahám
těmto na počátku nepřálo štěstí, až před 5 lety zdálo
se, že ustavila se zde žádoucí umirněná strana konser
vativní, která na svůj prapor bělo-červený připnula zá
roveň znamení kříže. Sjezd této strany katolického lidu
českého, který se konal roku 1906 v Konviktě a pak
roku 1908 na Smíchově, účastenstvím mnohých vyni
kajících osobností, které se naň dostavily, ukázal, jaké
znamenité přízní se myšlenka konservativně národní
těší. Než naděje zde se rozvíjející zklamaly a letos by
lo nutno začítí znovu. Konservativní strana katolicko
národní započala opětně budovati svoje organisace, aby
poskytla národu českému stranu pro jeho politicky ži
vot žádoucí a nezbytnou. — Strana konservativní, Jak
ji mysll pracovníci katolicko-národní, má v sobě za
hrnouti všecky umírněné vrstvy národa a z té příčiny
a za tím účelem, aby spojenými silami dosáhla toho
všeho, čeho jednotlivé vrstvy národa k svému zajištění
a rozvoji potřebují. Pravda, všecky politické strany sli
bují o dobro národa se starati, ale sliby Jejich zůstá
vají ponejvíce pouhými slovy, ježto těm stranám, špat
ný postup volícím, nedostává se sil, aby splnily, co na
slibovaly. Strany ty přehlížejí hlavní požadavek a pod
mínku úspěchu, to jest spojení všech složek národa za
jediným cílem, které jedině může přinésti žádaný zdar
snahám k blahu národa směřujícím. Této chyby chce se
vyvarovajfi konservativní strana katolicko-národní k
již tím zdůvodněna jest nejen její oprávněnost, ale i po
třeba 1 nutnost. — Bylo by možno šířeji rozvésti ten-
to důvod, působení konservativní strany katolicko-ná
rodní v národě českém opravňující a podrobněji nepo
píratelaou potřebnost naší strany dokázati, ale omezíme

dostačí, aby objasnil, že naše strana nesmí a nehodlá a:



neboť v »Selském Listě« v čísle 48. volá se po svolání
všeobecného | sjezdu —katolického, který by — učinil
konec nynějším neutčšeným poměrům v lůně stra
ny katolické. Naše strana vůči nynějším neutě
šeným poměrům v lůně strany katolické | zau
jala již pevné a rozhodné stanovisko, z něhož ne
ustoupí. Nevidouc jiné dobré cesty, volila naše strana
osamostatněul a organisování vlastní. Námi byl gordí
cký azel zmatků, které v lůně české katolické společ
nosti působí dnešní vedení české křesťansko-sociální
strany, rozťat. Žádalo to jak blaho české věci katoli
cké, tak dobro národa našeho a na tom trváme. Odů
vodněnou součinnost v určitých případech ať katolic
kých nebo národních neodmítáme, ale vzdálení zůstane
me všehu, co je nám cizí, jako ku příkladu z Vídně při
nesený křesť. socialismus. Konservativní strana v kato
lickém národé českém je nutností a proto jí zůstaneme
věrni. — Mýlí se politikové, kteří se domnívají, že kon
servativní straně české nekyne slibná budoucnost. Mla
dočeský poslanec Jr. Zd. Tobolka v neděli dne 27. srp
na t. r. na schůzi v Bělé pod Bezdězem přiznal sice, že
strana katolická v Čechách vykáže povlovný vzestup,
ale projevil mínění, že strany agrární a mladočeská vsají
do sebe zbytky staročeské, tedy živly konservativní a
tím že jiní pstři veliká budoucnost, ana strana pokro
ková nemá v Čechách naděje na zdar a sociální demo
kracic jest na ústupu. Mínění takovéto jest jen potud
správné. pokud se několika jednotlivců nebo skupin sta
ročeských týče, na konservativní živly vůbec nelze
předpověď dra. Tobolky vztahovati, neboť ty se ne
připojí ani ke straně mladočeské, ani k agrární, ježto
strany ty jsou v zásadách stranami liberálními. Živly
kouservativní v národě českém jistě seskupí se V stra
ně katolickc-národní. která poskytuje jim nejširší pole
k působnosti. Takto věcná nutnost politická i cena zá
sad kouservativních zajišťují naší straně rozvoj a Ú
spěch do budoucna.*

Odirání lidu. Zajímavé jsou pro nás případy, kdy
určité kruhy předvídajíce následky velkých veder, do
vediy z těchto již předem opatrně těžiti. Jedná se zde
zejména o jednotlivce, kteří již dříve zakoupili na spe
kulaci veliké množství cukru. počítajíce na velký zisk
ze stoupnutí cen cukro. které s určitostí bylo lze oče
kávati, poněvadž cukrovka následkem veder dostateč
ně se nevyvinula. Cifry, o které se jedná, přesahují da
leko statisíce. Tak přímo okrádá se lid, dře se bez
milosrdenství. Zde měly býti úřady na stráži, a pořádně
zatřepati tou »Živou< rukou, hterá rdousí obyvatelstvo
do úmcru

(Zasláno.)

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepom.v Hradei Králové
bude

vestředu dne 20. září 1911,o2. bod. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adallortinu“, Jiříkova tř.

č. 800—I. v Hradci Králové.

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

Opatrnosti
nikdy nezbývá!

Neračte zapomenouti na toto dobré přísloví
ani tenkráte, jdete-li nakupovati „pravoo pardu
bickou Franckovku“. — Mohla byste totiž
obdržeti místo té známé „pravé Franckovky“
s kávovým mlýnkem výrobek jiný.

Abyste předešla podobné omyly, žádejte
při nákopu výslovně

»Franckovku s kávovým mlýnkem«
a trvejte na tom, by Vám byly dány pouze
bedničky neb balíčky s touto ochrannou známkou.

Jiné bedničky a balíčky nejsou „pravou
Franckovkou“, neobsahují tudíž v pravdě nei
přednější jakost, na niž jste uvykla.S„nA“
Atelier pro oirkovní malbu

"TTny | 1. Hlávka,
malíř círk. obrasů,

' Praba —Král. Vinobrady
Puchmajerova ul. 68.,

doporačaje veledůst. dtcho
. venstvů

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plechu v uměleckém provedení,

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. © Nejlepší doporačení.UDO

Intelig. slečnu
přijme za assistentku
a vyučí zubní technice

Dr. MAUDR. zubní lékař
- v Hradci Králové. 

bBAivvvno r. 15060.

Vyznamenán státní medallil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj.

šího provedení, v kazdém
vzorku a ryze církevním slobu

Vše přezre, čistě a důkiadně
zhotovujese v mévlastnídílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 3
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milost) revido
vÁvY.

Mešuí nádoby jen v ohni
ziatím za cony velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené

Vzorky, rozpočty, nákresy i
hotové sbužína ukázku o
se sašlou.

Chudšim kostelum možnosplácet bes přiráček.

SNB“ Sta odporučenía čestnýchuznání po race. |
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěru závodudomácímu.
Spotkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových mid.

Již VYŠEL

kapesní kalendář na rok 1912

Křesťanský
organisátor

Kalendář obsahuje velice poučné články
politické, vzdělávací, praktické pomůcky, zá
kony, a vše od našich pracovníků, jako:
vsdp. Dra Šulce, vsdp. Dr. Fr. Reyla, pp.:
Fr. Šupky, J. Hradeckého. Předčí svým pe
strým obsahem veškeré kalendáře dřívější.

Podobizny jsou tu: J. Eminence kardiná
la Skrbenského a vsdp. Dra Horského.

Vázan jest elegantně v celoplátmě.
Cena 70 hal při hromadných objednávkách.
Jednotiivý 86 hal., poštou 90 hal. Na jedno
diivý může se zaslati obnos | ve známkách.

Žádáme, by objednávky činěsy byly co
nejdříve a každý zavčas sl kalendář zaopa
tř.
Objednávky přijímá JOSEF POLÁK v Hrad
ci Králové, Adalbertinum „redakce tohoto li
stu neb Biskupská knihtiskárna v Hradci

Králové.

Křesťan. sociální
O zpěvník C
má míti každý křesťan. sociál.
Obeahoje veškeré křesí. sociál.

o
písně české, Orelské a národní.

© C-na výrobní bes voltovného
84 b, a vkusně vásaný 54 hal.
objednati Ise za hotové u

J. Poláka v Hradel Král. Adalbertinum.

Po, sklenářům a zahradníkům
nabízímeeklo tabulové do pařeničťat, jakož | sta
wební za ceny nejlevnější.— Výborný fermež. tmel
oklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
diamanty kus B K dodáme na každou stanici želez

ničnífranko.— Sklady tabulovéh o okla.

K.V.Skuherský; záaete
Hradec Králové, výhradně v továrně.

EEE Í

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly. naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

výtečné chuti
a vůně

as 60d
prodá

Václav Krb na S:rzském Předměstí
u Hradce Králové.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytaje Jubilejní, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek „„Charitas““ v HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během neselých
2 let vyplatil v 12 případ. úmrtí celkem 13.575 K,
získav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako prevé dobrodiní.

Spolek přijímá muše i šeny od 34 do45 lef.
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, o 4 let 10K. Každý člen 80 zavazuje, še
splalá při úmrtá spolučlena 2 K, jež se vyplatí
bez průtahu buď zákonitým příbuzným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
boru za svého života označil

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytoje záruku svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitalu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorhovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám Bebe.

Pište Bi o přibláško na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,

Dr. Frumt. Beyi, Váci. Jemšovský
předseda. jednatel.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé zpousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to V

ČASOVÉ„S
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při bromadných objednávkách poskytujeme

až 60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudí* může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li ss nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.



ew- Pilně čtěte důležitý spis. -Us

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a «wustavičným zřetelem k nověj
ším a nejbovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Br. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážce kathedrální kapitoly v Hradci Králové,

Stran V a 649; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Obnovy“ 00
nejořelejí odporučuje.

Expedici obstarává

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny až o 20%, než všade jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 let. vlaséní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

! Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí nm.Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc:
cognacu, srčmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Veškeré plechové

hudební násiroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve IK.J. Satbert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
housle, smyčce, pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správkyse rychle vyřizují.

.
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koŠÁŘSZŘÉm AOPraou

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Rouseyl Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské | konsistorium
v Hradci: Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská,uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 96, K 1:10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

s W HUMPOLCI. n
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

|

První český katolický závod ve Vídni.

František Ruber
m, Dílna ku vyšívání

E „Te a zhotovení ko
x 8 stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

€ vr 0.,Kaiser
strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Taneční kursy
v Hradci Králové

započnou 21. září t. r. ve dvcranách Adalbertina,
Měšťanské besedy a Živnost.-čtenářské jednoty.
Bližší na vývěscích. — Prospekty, informace
a zápis každodenně v bytě podepsaného (Palac-
kého třída č. 359, I. patro vedle Grand-hotelu).

Uctivě zve

V. Čtvrtečka st.,
konces. mistr tance,

Kupujte a objednejte si na rok (912naše velké lidové kalendáře

„MÍR“ a „VENKOVAN“
(ena po 1 koruné,

a kapesní Kalendář „VENKOVAN“
cena 60 haléřů, kteréž v polovině srpna 1911
vydá nákladem svým „Tiskový výbor české stra
ny křosí. 500. v (nakladatelství časopisu
„Nový Věk“). Lidové kalehdáře „Mír“ a „Ven
kovan“ budou objemné s řadou obrázků a po
vídek od nejlepších našich spisovatelů s prakti
ckými pokyny pro domácnost, hospodářství atd.

Velký kalendář „Mír“ přizpůsoben bude
zájmům obyvatelstva měst a míst průmyslových,
velký kalendář „Venkovan“ věnován bude lidu
venkovskému, kapesní kalendář „Venkovan“
určen je pro mládež a pro členy a funkcionáře
odboček „Hospodářského Sdružení“ a haiffei
senek. Jeden tucet velkých kalendářů „Mír“ neb
„Venkovan“ účtujeme 8 K, půl tuctu 4 K, menší
počet po 1 koruně.

Jeden tucet kapesních kalendářů „Ven
kovan“ účtujeme 6 K, půl tuctu 3 K, menší
počet po 60 haléřích.

Kalendáře naše svým obsahem, svou lácí
a praktičností předčí letos všechny kalendáře.
Objednávky na kalendáře „Mír“ a „Venkovan“
již dnes přijímá „Tiskový výbor české strany
křesťansko-soelální v Praze I. (nakladatelství
časopisu „Nový Věk“) Velká Karlova ulice č. 8.

Čistý zisk z našich kalendářů plyne na
účely strany.

Z jednotlivých obcí obiednávejte hromadně.

důležitou úvahu, jež vyšla jako 5. a G.číslo
„Časových Úvah“ pod titulem:

== Obrana==
školy katolické.

Sepsal P. František Blaťák C. Se. R. 

Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci
náboženství v téže, pokrokářských proudech
školních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má se
rozvíjeti.

Stran 64. — Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,



Příloha
Kdo vlastně zdražuje?

Veliké rozechvění nad drahotou stále stou
pající jest úplně odůvodněné, protože stoupající
ceny jsou zjevem zcela nepřirozeným. A jestliže
naříkají na drahotu netoliko dělníci, nýbrž i živ
nostníci a gážisté, jest patrno, že valná většina o
byvatelstva v Rakousku musí platiti za životní ne
zbytnosti neobvykle vysoké ceny a — že nepatr
ná menšina tyto obnosy shrabuje k vůli osobní
mu naduormálnímu zisku. Tento zjev nedovede
popříti am žádný bankéř.

A kde hledati hlavní ziskuchtivce, kteří v
přední řadě stoupání cen předpisují? Lid jest od
placených demagogů tolik maten, že jeho hněv se
vybíjí proti lidem, kteří na zdražení mají účast
zcela nepatrnou, nebo docela žádnou.

Je-li vlak přeplněn, není-li dostatek vagonů,
odnáší rozhořčení pasažérů konduktér, který jen
se řídí kategorickými rozkazy představenstva.
Každou chvíli: hubování na konduktéra. Ale ti, kte
ří se tvrdošíjně vzpírají vypraviti vlak s obstoj
ným počicin vagonů, sedí si příjemně, aniž by sly
šeli roztrpčené výkřiky.

A jak jest to při stoupající drahotě? Nadává
se drobným kupcům, rolníkům, hokynářům, živ
rostníkům. Filavní vinníci však pohodlně sedí v
suchu, k nim výkřiky roztrpčení nedolétají. A de
magogové. kteří na velikých schůzích bouchají
proti drahotě, jsou tak vypočítaví, že nevysvětlí
lidu hlavní zdroje zdražování. Tříská se hlava ne
hlava do »agrárních lichvářů«, militarismu, byro
kratismu atd. A lid ze schůzí odchází zrovna tak
moudrý, jak do nich šel.

Zatím však obrovská námaha rolnictva, malo
obchodnicíva a živnostnictva činí praménky, jimiž
se nasycuje dravá, nelítostná řeka velkokapitalis
mu, který může obchodovati kterýmkoli oborem
lidské práce bez tělesné a duševní námahy vlastní.

Učiňme jen malou procházku po sociálních lá
neci! Mluvilo se o užitku, jaký by přinesla parce
lace a drobný či větší pronájem velkostatkářské
půdy pro malorolnictvo. Jednotliví hospodáři by
potřebnou akci neprovedli, i kdyby se prací strha
li, protože zde — schází veliký kapitál. I větší ho
spodář stojí tu malomocný proti zvůli velikého ka
pitálu. Celý širý řepný kraj Moravy nachází se v
rukou židův a jejich cukrovarů. Teprve za nimí
na horších půdách jsou naši nájemci. Situace jest
tak stísiiěná, že nájemce-podnikatel mimořádného
většího úvěru nedostane ani u pozemkového ú
stavu. Menší finanční ústavy samy se akce bojí,
protože hlavní kapitalistický Moloch jim dovede

"vždy dáti úzdu. Proto nyní — již dosti pozdě -—
pornýšlí se na utvoření vhodné společnosti pro po
zemkový nájem a hospodářství. Ovšem i při nej
lepším postupu bude velice těžký boj s nájemci ži
dovskými a jejich cukrovary. Jsou-li v boji s vel
kokapitálem tudíž bezradní velice četní hospodáři,
kteří sami jsou majiteli půdy, co teprve pořídí pro
ti zvůli velkokapitalismu dělníci bezzemkové?

Zdraženo uhlí. Snad se ho méně letos »uro
dilo<? Či se přidalo obstojně dělnictvu na mzdě?
Tu jest přece zcela patrna zvůle velkokapitalisti
ckých uhiobaronů. Každý vidí však, jaké obrovské
ztráty utrpěli rolníci tím, že jejich dobytek trpěl
nakažlivýnu nemocemi! Na polnostech a lukách
vyčerpána obrovská pracovní energie, a přece pí
ce jest velice málo. Tu by zdražení bylo přiroze
né. A přece jest živý dobytek lacinější než před
třemi měsíci. Lichvaří tedy snad rolníci? ©Zato
však ve Vídni vydělávají překupníci na litru mlé
ka až 12 liai., ve Francii až 25 hal.

Aie auí tento obchod není ještě obrovský v
přirovnání s jinými. Vizme! Vydřidušské americké
trusty vydělávají z práce cizí obrovské miliony.
Masový trust americký jest ovládán pěti firmami,
proti jejichž miliardám všecka obrana pracujících
tříd selhává. Firma Armour docílila na ročních
příjmeců 1.400. mil. franků, z čehož čistý zisk
46,500.000 franků. Swift 1.300 mil., čistý zisk 40
mil. franků. Morris 625 mil., čistý zisk 10 mil. Sulz
bergs:r 500 mil., čistý zisk 8 mil. Cudaliy 425 mil.,
čistý zisk 9 mil. Tedy tyto firmy vydělávají na
rolnictvu a dělnictvu ročně z výseku masa přes
100 mil. franků. Tento čistý zisk nejde do kapes
lidí pracujících, ale těch, kteří jediným řádkem za
zeleným stolem rozhodnou tu neb onu peněžní zá
ležitost. Veliký kapitál jest všeuměl, roztočí a za
staví v sociálním ruchu kterákoli kolečka dle libo
vůle, hodí se ke všemu jako elektrický pohon, udá
vá tajně tón i v hnutí dělnickém. A ceny, jaké se
při požívatinách konstatují v Americe, mají o
brovský vliv i na ceny v celé Evropě, tedy i v
Rakousku.

To přece vědí dobřě sami soc. demokraté,
kteří svým obrovským počtem konsumů, svými
výpůičkami na stavbu representačních svých bu
dov, na tiskárny a pod. jsou v neustálém přátel
ském styku s velkokapitalisty. Na př. nedávno
velkonákupní družstvo soc. dem. (Skaret, dr. Kar
peles et comp.) vydalo zprávu o své finanční čin

tržby za zboží. Provozovací kapitál zvýšen na
750.006 K. Počet spolků, z kterých tato společnost
se skládá, stoupl ze 185 na 256. Počet spolků, kte
ré stojí se společností v obchodním spojení, ob
nášel v minulém roce 589. Na jakém větším pod
niku finančním jest tato společnost závislá? Ob
choduje snad s nějakými kněžskými kapitalisty?
Vypůjčuje si od rolníků? Vždyť v samé společnosti
hlavními činiteli jsou židé. A činnost těchto ke
všemu jest pilně kontrolována židy jinými, kteří
vládnou kapitálem větším.

Jak mezinárodní trh hříšně zachází s konsu
menty, jak obětuje svým rozmarům blaho celých
nulionů lidi těžce pracujících, o tom tyto doklady.
Z Mcravy se oznamuje, že v Brně I kilogram bram
borů stojí 22 haléřů, kdežto 1 kilo ranných bram
borů italských (počítajíc v to i výlohy dovozu i
clo) stálo v červnu pouze 14 haléřů.

V Čechách stoupla cena cukru od února, tak
že cena jeho koncem července se zdražila na 100
kilogramech o 12 K, čili o 16 procent. Tedy zdra
žoval se cukr, vyrobený z řepy loňské a — přitom
se poukazovalo, že letošní řepa bude špatná. Ře
pa, z níž zdražený cukr se prodává, urodila se lo
ni v Rakousko-Uhersku, Francii, Belgii, Německu
a Hollandsku v znamenitém množství. Vyrobilo se
za minulý rok 53.250.000 metrických centů cukru,

dosavádní zásoby cukru jsou obrovské. V samém
Rakousku se vyrobilo 15,250.000metr. centu. Pro
to není divu, že ke konci června obnášely zásoby
v naší říši 3,050.000 centů proti 2,386.000 centů v
letech předcházejících. Suroviny neraffinované čí
talo se ke korci června 263.000 g proti 74.000 g v
jiných letech. Proto také cukerní společnosti vy
plácely akcionářům nezvykle vysoké dividendy.
V minulých dnech židovští rafinéři docela zvý
šili cukr o celých 44 procent. A nejzajímavější při
všem jest, že cukr, dovážený od nás až do Persie,
jest tam lacinější, než u nás. Doprava jest tak da
leká“ A přece v té vzdálené říši | kg cukru stojí
70 až 50 hal., kdežto u nás 88 hal. Ovšem lze zde
mnoho přičísti na vrub velikého zdanění. Přes to
však při nouzi lidu neztrácí židovský spekulant
nic. Naopak — čím větší bída, tím pohodlněji mů
že vyšroubovati žid ceny do výše.

Z Pelhřimovska a Táborska došly zprávy, jak
tam rveh'e prodávají hospodáři dobytek. Píce 0
všem není dostatek. Ale křik některých novin jest
velice podezřelý. Vždyť na př. v sousedních Dol.
Rakousích byla přebohatá úroda sena. To však
skoupili židé, kteří je velice draho prodávají. Ho
spodáři ze strachu, který jest uměle udržován,
prodávají dobytek za cenu směšně nízkou. Židé
dobytek skupují a — posílají jej rychle do Uher.
Tam jest dostatek netoliko píce, ale i — dobytka.
To všai: židům pranic nevadí, naopak mohou po
hodlně prováděti jatečnou krisi v naší zemi. Sedlák
prodá s velikou škodou ale překupník vydělá až
přes 150 procent, Uhry pak mohou s větším ú
spěchem diktovati ceny — našemu drobnému lidu.

Jak dopadla skližeň v Uhrách? Uherské mini
sterstvo uveřejnilo dne 9. září zprávu o letošní
sklizní v Uhrách. Zpráva jest daleko příznivější,
než roku minulého. Pro porovnání uvádíme zde
cifry, které značí, kolik milionů metrických centů
sklizero letos. Číslice připojené v závorce udávají,
kolik milionů centů sklizeno roku 1910. Pšenice
48.12 (46.18), žito 12.79 (13.29), ječmen 15.89 (11.67),
oves 13.04 (10.26), kukuřice 33.32 (47.68), brambo
ry 39.64 (48.16). Tedy kukuřice a brambory vy
kazují pokles značnější, žito menší. Ale pšenice jest
více o 2 mil. metr. ctů ječmene o 4.22 mil. metr.
ctů a ovsa o 3.18 mil. metr. ctů než loni. Tudíž
sklizeň celkem radostnější. U nás pak obilniny da
leko lépe se sklidily a více sypou než r. 1910. A
přece jenom proti roku loňskému není mouka la
cinější. Zeptejte se však drobných rolníků, zda se
nějak obohatí. I kdyby sklidili otavu a řepu líp než
loni, ninoho by sir nepomohli. Obilí skupují lich
váři, rolník rád prodá hned, aby mohl platiti do
těrné dluhy v záložnách, spekulanti však zadrží si
obilí pro sebe na dobu, kdy budou moci prodati za
vysokou cenu. A zeptejte se, kolik těch velikých,
kapitalistických kupců v Rakousku, kteří hrají o
brovskými obnosy na obilní burse, nenáleží národu
židovskému! © Zvláště v Uhrách jsou zemědělci
všude v poutech židovských bankéřů, překupníků
a věřitelů. Velkoobchodníci tvoří nemilosrdnou ka
stu, která dodává zboží menším obchodníkům, pře
kupníkům. Ti z pole mají užitek největší.

K tomu připočtěme obrovské hypotekární pře
dlužení selských usedlostí. Knihovní zatížení ne
movitostí v Rakousku koncem roku 1908 obná
šelo přes 13.808 mil. korun. Úroky pětiprocentní
z toho ročně činí 690 milionů korun. Za jediný rok
1908 přibylo nových knihovních dluhů v Rakousku
553,650.158 K, takže jest to přírůstek proti letům
předcházejícím obrovský. Úroky se platit musí, ty
nečekají, nýbrž nabývají tím hrozivější tvářnosti,
čím méně je chce míti dlužník na zřeteli. Těch 690
mil. korun ročně musí zaplatiti většinou střední
a drobné rolnictvo. Uvažme, co se prolije na poli

potu jen v zájmu zaplacení těch obrovských mili
onů! A komu se ty peníze hrnou do ruky nejvíc?
Žádným chudákům, ale do rukou kapitalistických
bankéřů.

Kdo tedy vlastně ze zdražování má největší
prospěch? Kolik domkářů při nejůrodnějších letech
aspoň za deset let perné práce zbohatlo tolik, ja
ko rafinovaným manévrem za jediný rok židovský
bursián? Kdo zdražuje uhlí. petrolej, mouku, že
lezo, kuži, líh, cukr a vůbec hlavní životní po
třeby?

A přece na nedělním velikém protidrahotním
táboru v Praze rudi řečníci chodili kolem hlav
ních milionářských žoků opatrněji, než děcko ko
lem úlu. »Vrahové, vyssavači!« Tak se křičelo pro
ti těm, kteří z drahoty mají zisk nejmenší nebo
žádný. Houkalo se docela i proti — klerikalismu!
Blankoterminoví spekulanti, pešťská, vídeňská,
pražská a terstská bursa však se mohla při těch
blescích usmívati. Sedm vídeňských bank, Roth
schild, Deutsch, Pollack, Pettschek, Weinmann,
Reitzes, Gompeiz, Englánder, Singer-Sieghart,
Herz, Minkus, Kornfeld, Feilchenfeld, Popper a i.
židovští kapitalisté se mohou nyní spokojeně smá
ti, jak rány z rudých děl byly tak mistrně stříleny,
že se vesměs přenášely přes jejich hlavy.

Kdvby byli pověděli řečníci plnou pravdu o
cestách židovskéno kapitalismu, promluvili by si
s nimi velice peprné slovíčko ti němečtí židé, kte
ří jim zapůjčili tolik peněz na lidový palác. A pro
to rudý lev i při největším fanatismu dbal úzko
stlivě velké opatrnosti. Kdo však není cele zasle
pen, ten vidí jasné, zda taková demagogie může
přinésti nápravu.

Hospodářská hlídka.
Srbsko zase dobré. Viáda počíná nové jednání

o přívoz masa. ale ne už z Argentiny, nýbrž z Bal
kánu. Má tedy konečně vypomoci Srbsko, jak při
rozená poloia říše tuto ceslu už dávno ukazovala.
Je-li masa potřebí, tedy Srbsko má s ním k nám
přece nejblíž. A kromě toho Srbsko je malou ze
mí s omezeným množstvím dobytka, tak že ne
muže zaplaviti našich trhu najednou, ale dodá jen
každý týden menší množství, jež snad nedostatek
uhradí, ale přece cen nestlačí pod přiměřenou ú
roveň. Tu by tedy Srbsko dostalo výminečné do
volení dovážet hovězí maso nad svuj kontingent
15.000 volu, jejž touto dobou právě asi vyčerpalo,

před měsícem. Na Rumunsko není zatím naděje
žádné.

Akce na zvelebení chovu vepřového dobytka.
Na základě akce, zahájené ministerstvem orby na
zvelebení chovu vepřového dobytka, začínají se
nyní stavěti tři závody pro výkrm vepříi a to je
den v nejbližším sousedství Vídně, jeden ve vý
chodní Haliči a jeden ve východních Čechách, kde
žto vyjednávání o zřízesi dalších takových podni
ku v Haliči, Slezsku. Čecnách, na Moravě, Dol.
Rakousích a Kraňsku se blíží svému konci. Lze 0
čekávati, že touto akcí se zdaří vykonávati pří
znivý vliv na produkci masa a zaopatřování kon
sumních středisk již v kratší době. Pro nepřízni
vou ve mnohých krajích letos nastavší sklizeň ze
máku, od jejíhož. výsledku závisí výkrm vepřu dle
starých krmných method, dopravují se nyní lec
kdy na trhy vepři menší kusové váhy, namnoze
12—15 kilogramů. což jest v nejvyšší míře ne
ekonomické. Sprostředkování odbytu dobytka ny
ní v plném proudu se nacházející v krajinách chu
dých na píci do krajin s bohatou sklizní krmiva
umožní nepocl:vbně zachování velikého množství
dobytka na chov a výkrin, jenž by bez takového
zasáhnutí předčasně byl dodán k poražení.

Volný. dovoz masa z ciziny vynutí si obyva
telstvo městské, jakrnile domácí. zemědělství ne
bude s to dodati dosti masa, mléka a másla na
tržiště. Tomu nezabrání sebe hlučnější projevy
»agrárních ústředí«, neboť projevy hladových zá
stupů v městech budou hiučnější a nebezpečnější,
tedy účinnější. Abychom v zájmu našeho zeměděl
ství a domácího dobytka tomu předešli, musíme
zvýšiti výrobu masa, t j. chov dobytka netoliko
hovězího, ale i vepřového a skopového přiměře
ně rozmožiti. Je tudíž nutno, abychom všude zvět
šením stájů. zdokonalením picařství, rozšířením
pěstování travin a jiných pícnin, odstavováním co
největšího počtu telat na chov plemenný, chovem
plemenných prasnic a ovcí dovedli zásobiti naše
města masem za cenv přiměřené. © Také dlužno
zvýšit chov drůbeže, zejména slepic, hus, kachen,
rozmnožiti chov koz a králíků, abychom předešli
otevření hranic, jež by jinak jistě si vynutilo měst
ské obyvatelstvo na úkor venkova.

První družstvo nájemné, zřízené právě v Mor
kovicích na Moravě, najímá si společně celý dvůr,
vlastně polnosti jeho. Tvořením podobných druž
stev nájemných dalo by se předejíti oněm častým
stížnostem, že velkostatky, pronajímají-li co, pro



odpadne totiž všecko tc nepříjemné risikovní jed
nání s četnými drobnými jednotlivci! Ale druž
stva taková u nás dosud nepovstávala asi z toho
důvodu, že po nájemci se žádá i převzetí inven
táře a větší peněžní záruka — a toho všeho drob
ní naši lidé kapitálově slabí sehnati nemohli. První
družstvo tedy bude zkušebným kamenem nového
způsobu, jak se osvědčí. Možno, že se tu vyvine
i zcela nová praktika pachtovní drobnému lidu ven
kovskému přiměřenější a přec taková, že i velké
mu majiteli dostatečného uspokojení poskytne.

Tržní passivum rakouské za 7 měsíců letos
dostoupilo 449 mil. korun, z čehož v listech skoro
všech zděšené poukazování, jak naše passivum
stále roste. V loni bylo tou dobou jen 324 a půl mil.
korun. V jiných státech redivají se tak na samo
Dassivum či aktivum tržební, jako spíše na obno
sy tržební samy, za něž zboží z 'ciziny koupeno
a do ciziny prodáno. Sloučená suma obojího ob
chodu, vstoupá-li, jest dobrou zárukou, klesá-li,
je Špatnou známkou. neboť sloučení obojího obno
su znamená opravdovou práci říše, a množí-li se
tato práce, je dobře! Rozdíl obou položek jest věcí
vlastné vedlejší. A u nás sloučená suma. obojího
obchodu stále roste, v tom je tedy dobré zname
ní i pro nás.

Zdražení uhlí. Před nedávnem proskočila no
vinami zpráva, že následkem zvýšené těžby a
spotřeby uhlí vidí se uhelné doly nuceny, zvýšiti
cenu paiiva toho asi o 6-10 proc. Opakuje se tu
stará komedie, že uhlí na podzim, kdy konsumen
ti pořizvjí sobě zimní zásoby, se zdražuje, aniž by
příštím letem zimní jeho cena polevila. Konsumu
jící obecenstvo lichvaření tomu posud klidně při
hlíželo; bylo nuceno kupovat drahé uhlí, neboť
dříví se nedostává a jiného palivau nás nebylo.
Poslední dobou povstal drahému uhlí kamennému

lichvě uhelné přítrž učiněna byla. Prýští se u nás
v Haliči ohromné množství nafty, nečistěného to
petroleje. ze země; olej ten nedávno již v průmy
slu zatlačil uhlí ku topení parních strojů. Nyní se
stavil inženýr Ludvík Kocvara na Král. Vinohra
dech, Žižkova ul. 4, patentovaný přístroj, který
nejen vaření pokrmů, nýbrž i vytápění sebe vět
ších místností olejem tím umožňuje. Součásti pří
stroje toho jsou: nádržka pro olej, svodná rour
ka pro přítok oleje do kamen, rám s hořákem a
jiné menší části. Připomenouti dlužno, že přístroj
ten beze změny stávajících kamen do každého
sporáku kuchvňského i dc každých kachlových
kamen pokojských bez obtíží přidělati možno. To
pení děje se bez rozžhavených oharků, pouze pla
nenem všecky kouty krbu prošlehávajícím, bez
kouře a zápachu; zatápí se jedině sirkou bez pa
píru, dříví a podpalků. Hospodyně ušetří si práci
s vymetáním kamen a vvbíráním popele spojenou,
nezačadí se stěny kuchyně nebo pokoje a co hlav
ní, ušetří se až 4 proc. paliva. Odpadá také náklad
né a nečisté hromadění paliva ve sklepě nebo kůl
ně a denní donášení jeho do kuchyně. Sáhne-li o
becenstvo ku sebeobraně topením olejem, tu ne
bude nám třeba uhlí kamenného.

Zemská pivní dávka a zvýšení cen plva. >Fi
nanční Listy« č. 37. t. r. píší: Konsumenti piva —
a k nini patří vlastně veškeré dospělé obyvatel
stvo země -—-měli nepříznivý týden: hned se dvou
stran objevilo se hrozící nebezpečí zdražení pi
va. Na jedné straně bylv to zprávy o tom, že do
jde ku znovuzavedení zemské pivní dávky ve vý
měře 4 korun, na druhé straně pak byly to pří
pravy pivovarů ku jednotrému zvýšení cen piva.
V zemském výboru jednáno bylo o zvýšení učitel
ských platů a ohlášeno, že příslušná osnova jest
hotova. Náklad se zvýšením platů odhaduje se na
15 mil. kor. a takovou sumu není možno umístiti
v dosavadním rozpočtu zemském, který vykazuje
v ordinariu každoročně 13—15 mil. kor. deficitu.
Bez nalezení nových zdrojů příjmů nelze zvýšení
učitelských platů provésti, při čemž nové zdroje
příjmové musí býti náležitě vydatné. Suma 15 mil.
jest značnou i pro velký rozpočet státní, natož
pro slabou bilanci příjmů a vydání země. Nechť
ohlížel se zemský výbor, hledaje nové prameny
příjmů. na kteroukoli stranu, nikde jich nenalézal
v náležité vydatnosti. Dlužno sí jen připomenouti
pestron kytici různých a namnoze nemožných da
ňových návrhů, jež předloni zaměstnávaly mo
ravský zemský sněm, aby tato situace byla jasna.
Nezbývalo než sáhnouti k jedinému samostatnému
vydatnějšímu zdroji zemských příjmů — pivní dáv
ce — a pokusiti se při jeho znovuzískání o značné
jeho sesilení. O zvýšení zemské pivní dávky na
4 koruny nemluví se u nás poprve. Již přede dvě
ma lety vyslovil zemský výbor v motivech k o
snově zákona o pivní dávce názor, že bylo by na
místě přemýšleti o zvýšení dávky na 3.70 nebo na
4 koruny, a jen nejistota poměrů vedla ho k pone
chání dosavadní sazby. Ačkoliv z ohledů taktic
kých bylo z počátku inálo těch, kteří by otevřeně
přiznali nutnost zvýšení pivní dávky, změnily se
přece poměry během roku tak, že v loňském říj
nu většina berní komise sněmu vyslovila souhlas
se zvýšením dávky. Avšak i tu pro krátkost doby
(doufalo se. že osnova bude v plenu vyřízena) od
určitého návrhu v tom Siměru upuštěno. Kdežto
však dříve měl výnos sloužiti k úhradě deficitu v

výdaj, tak že rozpočet zemský zůstal by. nadále
deficitním. (Obtíž celé věci spočívá také v tom,
že pivovary i hostinští během dvou. let dřvce: ú
plně odvykli. Obecenstvu cena piva nesnížena a
tak hostinští budou se snažiti dávku 4 korun pře
sunouti na konsum. V letošním roce: povede to k
tím většímu odporu, že pivovary chystaší se ku
zvýšení cen piva z důvodu stoupání cen surovin.
Zvýšení to, pokud bude skutečně jen rázu pře
chodného, jest zajisté oprávněno — otázkou však

6 hal. pro průmysl pivovarský sám.

Cena cukru a cena řepy. Jak známo, bylo jed
ním z požadavků našeho mínění nejspravedlivěj
ším, kterého chtěli orzanisovaní řepaři od cukro
varů dosáhnouti, aby jim zaplaceno. bylo za řepu
podle ceny cukru. Organisace cukrovarů na tento
požadavek v zásadě přistoupila, ale když se do
hoda tozbila 6 jiný požadavek (>stejná cena pro
všechny), tedy jen na málo místech podařilo se
řepařům tento požadavek uhájit. Na Českobrodsku
toho řepaři docílili. Příslušný odstavec smlouvy
zní: »Cena řepy byla stanovena následovně: za
ručena nejmenší cena 2 K franko cukrovar nebo
nádraží. K tomu příplatek dle ceny cukru, a sice
průměr cukerní ceny za měsíce červenec až pro
sinec 1911 záznam pražské bursy pro říjen, listo
pad a prosince (terminové zboží) poloha Ústí n. L.
přístaviště (rubrika peníze) po srážce 2 procenta
skonta a 1 K dovozného a to za každou korunu
přes 20.50 takto vypočílané čisté ceny cukru 10
haléřů příplatku, počítaje s jedním desetinným mí
stem.« Bursovrí zpráva ze dne 1. září uvádí cenu
cukru na říjen-prosinec franko Ústí 36.60. Počítaje
dle uvedené smlouvy, odrazí se z této ceny 2 proc.,
t. j. 73 hal. a I koruna; zbývá 34.87 K čili 14.37 K
přes uvedenou normální cenu. Za těch 14.37 K bu
dou řepaři na Českobradsku bráti doplatek obno
sem 1.44 K. Dostanou tedy letos vyplaceno za řepu
3 K 44 h za jeden metrický cent. Bude to aspoň
částečná náhrada za Škodu, která letos pěstitele
řepy postihla Bylo by si jen přáti, aby výhody
organisace poznali a uznali řepaří všichni, a potom
ovšem, aby také vedení celé zemské organisace
bylo aspoň v takových rukou, jako je v okresní
organisaci českobrodské.

Odborný kurs, pořádaný >Hospodářským sdru
ženín« na Václavicích dne 10. t. m., se znamenitě
vydařil. Dopolednímu i odpolednímu programu pří
tomno bylo přes 100 důvěrníků a zástupců jednot
livých organisací a skupin. Přednášky živě sledo
vány a mnoha návrhy doprovázeny. Debaty zvlá
ště velmi platně zúčastnil se p. Bartoš ze Stolína
a p. Ducháč ze Šonova. Usneseno založiti co nej
dříve okresní sdružení hospodářské pro okres no
voměstský. Hospodářské odbočky se upozorňují,
aby všecky své na prodej určené věci uveřejňova
ly v našem krajihském časopise »Česká Stráž«,
aby tak prodej a nákup co možno místní se docílil.
Odpoledne byly dány devíti posluchačům úplné
kollekce knih pro Raiffeisenky a doufáme, že se
všickni o brzké založení postarají. Kursu velice
přispělo zapůjčení školní tabule od ředitelství ško
ly ve Vysokově, za což srdečné díky. V nejkratší
době uspořádán bude nový kurs a sice pro ty, kte
ří by chtěli ve svém okolí buď knihy u konsumů
vésti anebo konsum založiti. Jakmile dojdou schvá
lené stanovy okresního sdružení hosp. odboček pro
okres náchodský, přikročí se ku zřízení prozatím
ního skladiště. Všecky naše pracovníky nutno u
pozornoti na řečnický kroužek XII. kraje, který
ochotně vyšle své členy na jakoukoliv schůzi ú
plně bezplatně. Svolávejte tudíž pilně organisační
schůze! O řečníka pište jedině na adresu: Krajin
ský sekretariát »České strany křesť. sociální« v
Hronově n. Metují. '

Boslelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEE MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Celná uznání od vid. dřadů duchov. k disposici.

Tak se luští soclální otázka prakticky. >Věst
ník k. d.c sděluje: »V útvné vesnici Hórdtu v kraji
štrassburském byla vzdána mimořádná pocta fará
ři Heylerovi, zemřelému před 7 lety, který si v té
to osadě svou působností získal čestný název pra
vého »selského farářer. Farář Heyler byl nejdří
ve zaměstnán v duchovní správě v Alžíru a dal se
pak přesaditi do své otčinv. Vc vesnici Hordtě pě

stovalyse tet —bylo.to.roláz:1860—řepkaa
mořena. Farář-poznal, že tyto plodiny, zvláště mo
řena, budou míti vejmi Špatný odbyt, a proto se
ohlížel po jiných plodinách, Písčitá. půda. krajiny
přípomnělajej na stejnýdruh půdy v Alžírsku,v
níž roste divoce chřest ($pargl);, proto. se. rozhodl,
že pěstování chřestu. nejdříve. zavede na farních
pozemcích. Příklad knězův našel následování jen
znenáhla. Potěšitelný rozkvět nastal teprve, když
k prodeji se utvořilo obcnodní družstvo, R, 1891
se skládal tento spolek z 28 pěstitelů chřestu, kteří
odprodali 174 centů chřestu a dostali zaň 6600 ma
rek, tak.že na každého občana připadlo 240 marek
příjmů. Po 20 letech: teato příjem značně vzrostl.
Nyní má spolek 441 čienů, nteří prodali přes 440
centů chřestu a dostali zaň 180.000 marek. Dne 8.
února 1904 zemřel farářHeyler, upřímně jsa opla
káván celou osadou. Jeho dílo, pěstování chřestu,
kvete v celém kraii vesnice Hórdtu. Byla to jen
přirozená myšlenka, že osadníci se usnesli posta
viti faráří Heylerovi pomník, jehož posvěcení prá
vě bylo vykonáno, Pomník. sestává z poprsí, které
jest postaveno v prvním poschodífary. K slavnosti
dostavilo se na tisíce účastníků ze širokého okolí.c
— Jen tedy všude přikročiti k praktickému dílu!
Lid pak dobře rozezná dobré zrno od prázdné ple
vy, i kdyby se demagogická pleva sebe více vypí
nala. Komu schází vydatná příležitost k uplatnění
hospodářské nebo odborné sociální práce, ten a
Spoň zajisté může vždycky odporučovati naše Vše
odborové sdružení. Hodní dělníci horlivého du
chovního poslechnou velice rádi.

Bral či nebral? Svého času vytkl »Ostravský
Denník: posl. Prokešovi, že prý bral jakési úplat
ky od inspektora Martense ve vítkovických závo
dech. Posl. Prokeš vyzval pisatele, aby sdělil své
jméno, že dá Kkdisposici cba své mandáty, až se
mu provinění dokáže. Přillásil se jako pisatel učitel
Skýpala, který vyzval poslance Prokeše, aby ža
loval. Prokeš tak učinil a záležitost octne se před
porotou.

Spiknutí proti starobnímu pojištění? Na táboru
lidu, který se konal v nedéh dne 27. srpna v Ka
menici u Pacova, promluvil též bývalý říšský po
slanec P. Milo Záruba, farář v Jiřicích, který učinil
toto odhalení: >Když jsem byl pro minulé říšské
volby ustanoven kandidátem poslanectví
rady, obdržel jsem z Vidně zaslaný dopis. Byl psán
německy z odeslán významnou korporací rakou
ských průmyslníků. V listu tom byl jsem vyzván,
abych jmenovanému svazu sdělil, zdali bych v pří
padě svého zvolení pracoval v parlamentě proti
uzákonění starobního a invalidního pojištění. V
tom případě slibována mně v onom dopise vy
datná podpora dotyčného svazn průmyslníků.< —
Z tohoto odhalení bývalého poslance Záruby vidě
ti, že fabrikanti a velkoprůmyslníci pracovali pří
letošních volbách všemožně penězi, aby byli zvo
leni poslanci, kteří pro starobní pojišťování lidu
nehnou prstem, za to aby byli poražení poslanci
křesť. sociální, kteří se o zavedení starobního po
jištění všemožně zasazovali. Jest nyní vysvětleno,
odkud měli naši odpůrci obrovské sumy peněz,
jimiž prováděli pověstné červnové volby letošní,
a proč padii nejlepší znatelé pojištění starobního,
posl. Šrámek, dr. Drexel, posl. Eldersch a šl. von
Stransky. — Tedy lidové volby na základě lidové
ho všcobecného hlasování dopadly — proti lidu.
Kapitalismus dovedl i nyní hoditi nemilosrdně přes
palubu ty, kteří se starali o lid upřímně. Bude za
jímavo nyní stopovati, jak rudí demagogové po
velkých řečech přikročí ke skutkům. Bohatí ži
dovští továrníci a bankéři mohli si nohy uběhati
při agitaci pro soc. demokraty a proti našincům.
To mluví nejkřiklavěji. A jestliže zvítězili proti
nám rudí přátelé židovských kapitalistů, pak si
můžeme na prstech vypočítati, zda starobní poji
štění dělnictva se hne ku předu. Vždycky se najde
nějaká irásovitá vytáčka. Soc. demokraté plnou
parou zahajují kulturní boj proti naší cirkvi, aby
odvrátili pozornost od nejpalčivějších sociálních
potřeb, jež může zdárně projednati pouze parla
ment.

I Pospěš II
si každý nakoupiti do úředně povoleného vý
prodeje za příčinou vzdání se obchodu modního,
galant., veškerých příprav pro krejčí a švadleny,
kde baječně levně skoro

vše do tohoto odboru spadajícího v
nejnižších pokud zásoba stačí

Též kněžské kolárky a náprsenky lze nejlevněji
zaopatřiti u firmy

Fejgl 4 Byčišťě
Hradec Králové. Jiřikova třída.

cenách

Literatura.
Sv. Václav a jeho význam pro národ český. Napsal

Klement Marianský. Výtečný tento spisek právě vyšel a
hodí se znamenitě k hromadnému šíření mezi lidem, aby

úcta a láska k světlé památce svatého knížete v ná



rodě českém se prohlubovala a šířila. Cena 6 haléřů,
poštou 9 hal., 10 ex. posílá se vyplaceně. Peníze lze nej
lépe zaslati v pošt. známkách v uzavřeném dopise. K
většíin objednávkám přiložen bude složní listek pošt.
spořitelny. Objednávky přijímá: »Česká sekce diecésní
ho komitétu« v Českých Budějovicích.

Nákladem J. Kotrby v Praze. Prokop Olšina: Tři
dcerky plukovníkovy. »Ludmila«, sv. 5., roč. 18, V po
vídce této líčí se boj tří sester o lásku a život. —

Rádce duchovní. Časopis kněžstva českoslovanského.
Řídí Msgr. Fr. Vaněček. Roč. 18., čís. 10. Roční před
platné 8 K.

Z nakladatelstvíknihtiskárny benediktinskév Brně.
Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. Pavel Vychodil. Roč.
28., číslo 9. Obsah: V. Kubíček: Z dějin města Loštic.
A. Vrzal: Z ruské literatury posledních let. Dr. K. Hu
bík: První křesťané a Sokrates. AL Koudelka: Z fran
ceuzského písemnictví. Dr. J. Sedlák: Několik textů z
doby husitské. J. Tenora: První zánik cistercienského
kláštera ve Žďáře r. 1614. Posudky. Ze života nábo
ženského. Věda a umění. Rozhled hospodářsko-sociální.
Školství. Vojenství. — Vychází měsíčně za roč předplat
né 10 K. — Exhorty pro školy měšťanské. Vypracoval a
konal F. Všetečka, katecheta v Třebíči. Cena 2 K. —
Škola Božského Srdce Páně. Časopis pro katolíky. Po
řádá P. P. Hlobil. Roč. 45., čís. 9. Roční předplatné 3.20
K. — Květy mariánské. Měsíční list ctitelů Panny Ma
rie. Pořádá P. K. Lux. Roč. 28., čís. 9. Roč. předplatné
1.60 kor.

Nákladem J. Otty v Praze. Spisy L. N. Tolstého, li
dové vydání“ Anna Karenina. Proslulý román. Sešit 14.

až 16. po 20 hal. — Zikmunda Wintra Sebrané Spisy.
Z belletrie a z kulturních studií. Sv. 2. Z rodiny a do
mácnosti staročeské. Řada prvá, sešit 3.—5, po 30 hal.

—. F. Heritesa Sebrané spisy, díl 9.: Jan Přibyl, seš. 9.
až II. po 40 hal. — Salvator. Román. Napsal Alex. Du
mas. Ilustroval V. Oliva. Přeložil J. Sterzinger. Sešit
6.—8. po 30 hal.

Náš Domov. Nejlacinější obrázkový měsíčník. Řídí
J. Vévoda. Roč. 20., čís. 9. Roční předplatné 4 K přijí
má Benediklinská knihtiskárna v Brně.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. B. Va

něk. Vychází nejméně o 10 číslech do roka za 6.60 K.
Roč. 9., čís. 10.

»České ovoce« jako příloha »Českých listů hospo
dářských«, vydávaných redakcí dra. F. Sitenského v
Praze (ročně 10 čísel za 12 K), v čís. 9. přináší věrný,
obraz a pěstování velmi oblíbené hrušky »Špinka«. Vel
mi důležité toto dílo pořádá známý pomolog Jan Říha.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoděje. Řídí dr. A. Sto

jan a A. Jašek. Roč. II, čís. 8.—9. Roční předplatné
1.50 K. Vydává Apoštolát sv. Cyrilla a Methoděje,
církevní spolek pobožný a missijní na rozšíření katolické
víry mezi Slovany.

Nákladem J. R. Vilimka v Praze. Z knihy do srdé
čka. Knihovna malých čtenářů. Sešit I. Pohádky modré
víly. Píše L. Čarská, Obrázkový sešit za 12 hal. — Vi
límkova Knihovna Malého Čtenáře. Sešit 1.: Robinson
na Otavě. Píše K. Klostermann. Sešit za 12 hal. Sbírka
»Dívčím srdcime, seš. 1. F. Littleová: Řádová dáma.

Sešit za 12 hal. — Vilímkova Humoristická knihovna.
Řada V., seš. 1. Roman Hašek: Svatební píseň. Sešit za
39 haléřů.

Technika XX. století, Revue pro kulturu a techno

logickou ekonomii. Zodp. redaktor M. Havelka. Seš, 6.,
celoroční předplatné 10 K. Vychází měsíčně,

Pozor!
Žádejte u svého kupce ze
prostě »polévkové kostky<,
nýbrž výslovně

MAGE" costky
„Ba

Pravé pouze se jménem MAGGI a
ochran. známkou křížovou hvězdou.

pozd © bylo uprázdněno -učitelské -místo L tř.

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo—————n a
raěiti veškeré kostelní nádoby a

1 a to: mo. rance, kalichy

cibáte, nádobky, i ky pacitkály,svícny, lampy, elnice, kropenky
atd. své vlastní "pře pisám
církevním vyhovující. Staré Dřed
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez sávoznosti koupě
Vše ss posílá posoěcená. Prdee ruční.

hlad veškorýchslatých a stříbrnýchklenotů, jako: ře.bsůmadonek,P leká, rstýnků, náramků atd. :: Notářeké
prateny, tabat V, jídelní mášinísestříbra pravého

1 čínského vždy na skladě.

Staré slato, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

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

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) š

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Holkudiy, faréře vo Týpraohtielch)

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstva :
svůj osvědčený a často vyznamenaný š

výrobní závod

všech kostelních paramentů,£

pisou dadnlujejotetejuověntněA

4

beujojujnýně

[=]

[=]

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

P

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost““ am
©9* v Fironově Čís. 186. UW
— Vývoz lněného a modního zboží.

Doporučuje v osvědčených jakostech k rimní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
Plátna, damašky,ubrusy, ručníky zefíry na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů.
9“ Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, povné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po

chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 20 K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 m zbytků vkusně rozdružených= za18K. ===
Obdržíte to moejlepší!| Křesť.-sociál podnik!
BRE“ | V podniku tomto lze též bezpečně uložiti "Mg
vklady proti G6"“,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. ČeskéhoZC" | $ZemskéhoSvazu.| z

Koberce| JAM |Záclony

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky. Plášťě do doště.
Přikrývky

flanelové, ze srsti velbloudi.

Pokrývky
Da stoly a lůžka.

Župany v každé volíkcsti.

XCBD X G8) X CE X GODX COBDX

*Jan Horák, A
; soukenník š
X v Rychnově nad Kněžnou kzasílá na požádání vždy

dle roční smisony snínejnovějších druhů pravý
viněných látek

bo
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

c Četná UzmÁáRÍzvlášté z kruhůvele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob-Nf

dobu více než třice*iletého působení.
Učíňte, prosím, malou objednávku na

Volejemnélátky na taláry.
$ Též na eplátky bez zvýšení cen!

zemských. :

i uluze mého ryze křesťanskéhozávodu za :zkoušku.

ABD XEBDXCBDMBEDX BDX

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venatvu a bl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

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

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

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

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce s bronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

OEP>Závod založen r. 1898. 3m

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

savéuměleckypracované oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

9 0 Chy jeskyněs P.M.Lurdskou, —
křiitelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky,zem křiže
M.—,Ů,.

Deštníky. — — — Železný nábytek.
vbohatém[Zbytky koberců

výběL výběre| miené my, |neliovnějších)nejlevnějších

zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným
w Hradci Králové,

(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky

za 40 až 5%
úrok a to dle výpovědi.

OY“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí nejlepšíJe ost

V úvěrníspolečnost

C. k. místodrž. konces.

informační “Bg
www-kancelář
PAVEL. BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.



Doporučujeme===
rámma Kolinskou cikorku!

KÁKÁKÁ

První královéhradecký jé LEVNÉ
| olektrostrojnízávodpro (průmyslkamenický Bl

firmy $ TVEC

Zdenko Ježek v Hradci Král. t| E Mosssnex

201 provádí ! S mp4
"“ práce hřbitovní

|Sautiky; aáětal: dečkyza:okny:ělsvnějí i

K Dušíčkám| $| n Myš,
doporučujísvůj hojně zásoboný sklad s (3. Sylvaterův |

" o . PR c . n

hotových pomníků synovec,nástapce)(B |" |

" všech druhů kamenů za ceny nejlevnější. | odborný — MĚ CAR í Xejlepší nákupní pramen pro P. T. pány —umělecký závod — A 4 tové
truhláře, črlouníky, mramorové desky na k dk
nábytek, zařízení pro uzenáře, řezníky, desky jh

pro koželuhy, elektrotechniky atd.
m malbu © ZÁKON

oken kostelních, já 1% ADA
Nejstarší a největší závod RMTL O nj S

ačeskémseverovýchodě. F -L EK | p jdu e a í

ken Př Má „Karen 3 fan „ ev

Cenníky zdarma. léhonáměstí,děívepřosWejDK SP NÍ
: i., 60 roků na Malém ni | RX n

VSÍ rEh z c ; městípodloubím)dop» M
EIEN FIC ACDCICUEIIIC TO CEŇ |, zošáníob ohrá.MM LBdzdno (JERO,. témufi- Mo 4

S n eny OoOltoB0ř|| guralnímuprovedenía jdE Ze nA
Voledůstojní pávi pracující vo škole ň m rámy,stěnu,osasenímů.s , , 100.

račtehojněrozšiřovat Českoslovanská záložna V Praze, | TE SAAAR ozonemůabemiata,ber

ř K V+ 1 zapsanéspolečenstvo8 ručenímobmezeným, vší závaznosti ku definitivní objednávce.WwICKyY | Spálená ul. č. 9. II. BRE-Nesóetnáveřejné| písemnápochralnéuznáLPZaloženo roku 1368.
obrázkový časopis školní mládeže pro kře
sťanskéditky;vycházídesetkrátročněve vý- Zúrokuje vklady 4/,9/0—4/, 2/0dle výpo
dání bez obálky a ve vyd. s barev.obálkou. zdi ode dae vložení do dne vybrání. =Roční předplatné: Ki ; úplně bezplatně a .Zapůjčujesvojestřádaniky ÚPKU"M Továrna na cottagová americká

L. na vydání = barevnou obálkou: a vklady na ně očiněnéúročí 5, bez vý
1 výtisks kalendářikem l.. K—0 povědi.

K o m ada Základnívkladobnáší3 K,kterýseihnedúročí. H A R M 0 N | A
ě K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

(po 60 h) s kalendáříkem . ©. » 6— dání složní. list št iteloy. Dsň
2. na vydání bez obálky: požádání složně Zislypráš. PO Ee též evropského systému

1 výtisk s kalendáříkem. . -- K—70 důchodkovou platí zálošna za pp. vkladatele p ys

1 výtiská (po5 h) skalendáříkem » 2% ze svého. .výtisků s jedenáctým zdarma .
(po50h)s kalendáříkem- <. » 5— Stav vkladů 31 srpna 191 K 508.407—. U 0 d| [ Sp0 .

Všichni předplatitelé obdrží zdarma 2“
kaloudářík.Předplatitelům"vydání Poskytuje zápůjčky na směnky8ručiteli v Hradci Králové.
« barevnou obálkou rozlosovánobude —— —— .
osm stříbrných hodinek. —Veledůut. (neb pojistky),na bypotéky 8 úmoremlibo- Sklady:
páni rozšiřovatelé »Kvitků«majíveliké volným, sáloby na ceoné papíry, eskontuje Praka, Vídoň, Budapest.
výhody při nákupu obrázků svatých. faktury, obstarává nákup aboží pro své členy, Pedálorá harmezia |

1.čislo vKvítkůa bude v polovic zářípoze- koupi a prodej cenných papírů sa botové i obou soustav v každé ve

sláno "Dálejen S objednávku ! —— na splátky, vyměňujekopony8 cizíminceatd. likosti,pro cvičeníškolu =

O hojné rozšiřování na, sšech amosiach Podíly členské úroěl so výhodně. — || | Ceníky odarmaa AKOVE edež
> P. František Svatek, U Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci franko. CRAA

deficient a redaktor »Kvítků«v Praze-II., uschovává v bezpečném tresoru bezplatné. Na splátky od 10 E. C
Lipová ulice č. 5. Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen. P. T. duchovenstva“ 4 :zvláštní výhody.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od */43—5. E

ie

Česká banka filiálka w Hradci Král.
Centrála v Praze. Fillálka v Liberel. Expositura na Smíchově.



7707 | Předplatnéna čtvrtroku2K 60h |Číslo 38. | P na půlrokubK—h

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CI| HRADECKRÁLOVÉ.(C
PR.

Zal. r. 1968. Provádí ve

- Přijímá -$ Akc kapitál: št eré baa

klad „A JK 15000000. | kom, směná“
708 | Ros fondy: | otehody," : sovní obchody.

knížkyvkadní| 3 590,000-. kt
na úrok faktar.

440 FILIALKY: Směnárna.
k u k b Praha, Uhlí, cement

Jičín, a cihly.
Na účty dle Šem iM | vápno, oáa,

ojednání - Tarno“, - | strojní oleje,
Chrudim, petrolej a cukr.

Slané.
Krakov.

Ke dni sw. Václava.
Každému Čechu jest velice dobře známo, ja

ká vroucí, opravdová zbožnost vštípena byla do
srdce knížete Václava od sv. Ludmily. Leč ještě
veliká část lidí. popletených soc. demokratickým
tiskem, věří, že tento slavný kníže byl zaleklým
pobožnustkářem, že doce'a pro inodlitbu zapomínal
na povinnosti vládní. A kdyby k duším, zúmyslně
podváděným od tisku protikatolického, ještě deset
Kalousků promluvilo, že jest to lež, že naopak náš
Václav náleží mezi nejdůmyslnější a nejstatečněj
ši panovníky evropské, budou vážní dějepisci mlu
viti dále k uším hluchým.

Promluvite i s lidmi, kteři navštěvují katolické
chrámy a — uslyšíte napapouškované žaloby zno
vu, ač dr. Kalousek snažil se promluviti k národu
celému. Zarytá zášť tvoří tvrdou hradbu, o kterou
se tříští bezmocně i hlas předního dějepisce če
ského. atrno. jak úsilně jest potřebí odstraňo
vati bludy, jež byly vnášeny do lidu zce
la bezcitně, třeba že se vědělo. jak tím trpí idea
vlastenecká vůbec.

Nutno nvní, aby katolíci všude kladli důraz na
to, jak kníže Václav statečně vlast hájil, jak v do

FEUILLETON
Krutý Šotek.

Ve Válkově vypuklo kruté nepřátelství mezi spol
kem »Hvězdou“ a »Dennici«. Prvý byl výhradně spol
kem podpůrným, ačkoliv si přidával také titul »vzdě
lavací.« Shromáždil slušný kapitál, při schůzích výbo
rových a valných hromadách mluvilo se skoro výhradně
o podporách. Druhý spolek (mladšího data) zase vystu
poval na veřejnost nejraději se snahami kulturními. Sa
má přednáška, akademie, poučné výlety! Ale — měl
také svůj podpůrný fond. Mladší členové »Hvězdy« pře
bíhali rádi do »Dennice«, kde sc užilo hodně zábavy.
Skryté zápolení stupňovalo se dva roky. Když však za
tu dobu vymřélo dvanáct starých členů, sedmnáct od
stoupilo a jen nových pět se přihlásilo, dostoupilo kon
kureůční zášti miry vrchovaté.

- sTeď se musí něco dělat veřejně«, prohlásil ve
výborově schůzi dlouholetý šedivý předseda »Hvězdy.«
»Neříkal bych nic, kdyby se k nám choval výbor »Den
nice« snášelivě. Ale vidíte sami, že nevinná »Dennice«
rychle vzrostla na lunu a z luny se utvořila sopečná
výheň, která by nám pohltila pornalu všecko členstvo.
A to všecko proto, že jsme se chovali jako zajíc před
chrtem, že jsme sekrčíli jako syslové, tak že se zdálo,
jako býchom měli zlé svědomí. Zatím na nás mladíci
a slečinky z »Dennice« skrytě Útočili, spolek náš po
mlouváll. Jest poťřebl, abychom se hájili proti kleve
tám vtoViňách.«

»Viak úž jest na. Zase, pořád jsem k tomu vybízel«,
zahučel z hluboka místopředseda Plika. »TI mladí po
řád jen tancují, peníze utrácejí. Takový je ten svět! Jen
všichni do »Dennice«, protože se nikomu nelíbí šetření!

bách nejhorších udržel její celistvost, autoritu ú
střední vlády a jak ji zvelebil. Nastoupil vládu za
horších ješté okolností, než za jakých předešlý tý
den v Rusku skonal Stoiypin. V samém rodu Pře
mysiovců panovaly kruté sváry, jichž jednotliví
závislí vévodové kinenoví zneužívali pro osobní
prospěch a trhání země. Od počátku vlády číhala
na Václava zrada z kruhů nejbližších, až tělo jeho
prokláno a barharsky rozsekáno za vůdcovství
samého bratra Boleslava, který způsobem zločin
ným potupil právo pohostinství.

Václav trpěl v Boleslavi více za to, Že ve pro
spěch lidu zaváděl politický a sociální pořádek, než
za svou osobní zbožnost. Právě živá víra ho nut
kala k přímému korání spravedlivosti, takže krev
jeho tekla z několika příčin zároveň.

Nutno pověděti lidu, jak za poměrů nejvíce stí
sněrých zvedal spravedlivé z bahna ponížení, jak
se staral pečlivě, aby osobní zisk jednotlivců ne
vítězil nad prospěchem národního celku. Nechť
všude náš národ znovu si oživí vzpomínku, že se
Václav poddal Jindřichu Ptáčníkovi teprve po
krvavé bitvě, kterou ztratil zradou velmože domá
cílio, takže byl od Němců v úsíředním svém sídle
mocrč obležen. Nechť však také každý ví, že jindy
z bitev vycházel jako vítěz, že jeho udatnost zí
skala si takové slávy, až ho současní Němci na
zývali králem!

Zkrátka povězme to, co naši protivníci chytře
lidu zamlčejí! Poukažme, že v době rytířské, kdy
válečrá statečnost tolik platila. národ jednomyslně
tohoto svého ochránce prohlásil netoliko za svět
ce, alei za patrona válečného. Nikdy by se tak by
lo nestalo, kdyby živá tradice o hrdinském duchu
Václavově nebyla šla od úst k ústům u těch lidí,
kteří pod praporem Václavovým táhli proti Radi
slavovi Zlickému, tam proti divokým Maďarům,
jinde proti jinému nepříteli.

Dobrým panovníkům jiným, kteří se v bitvách
majestátním způsobem nevyznamenali, projevova
li Čechové úctu a vděčnost způsobem zcela jiným.

Václav padl jako obět železné energie, cílů
nejkrásnějších. Ale dědictví jeho bylo porozumě
no; duch jeho, oslňující současníky, vládl dále.

Všecko české zváno svatováclavským.
Knižete tohoto ctili vroucně sami Husité, vzdá

vali mu hold docela i čeští protestanti.
Teprve doba neimodernější snažila se zvrátiti

jasnou mluvu očividných fakt. ačkoli před nimi
projevil Palacký no pilném studiu nelíčený obdiv.
Vystoupil tedy dr. Kalousek a po dvakráte ještě

Kdybychom té mládeži nabídli mimořádnou podporu,
kdybychom nevybírali přesně příspěvků, pak by se to
ovšem hrnulo k nám.«

»Hm, není potřebí na všecko pohlížeti tak příliš
černě«, odporoval sladkým hlasem vlídně Klas, jehož
dcera chystala se vstoupiti do »Denice«. Každý máme ji
né zájmy; není nutno hned kaceřovati. »Dennice« přece
také pořádá ušlechtilé přednášky, její sbormistr p. kom
ptoirista Rožeň umí dirgovat jako kapelník v Národ
ním divadle. Sami jsme tam přece zažili několik velmi
hezkých večerů. Já říkám. že je potřebí obojího: jak
podpory tak voučné zábavy.«

vAť jest jakkoli«, mávl rukou předseda, »tolik žádá
naše čest, abychom *e bránili proti skrytým útokům.
Podáme dc našich »Hlasů z Válkova« nějakou zprávu o
záslužné činnosti spolku a připojíme repliku proti kle
pům, které v poslední době se trousí s nejdrzejší trou
falostí. Co se v posledních dnech roznášelo o panu po
kladníkovi, to hraničí přímo s kriminálem. Ale pomlu
vači jen tak chytře něco nakousnou a nedopovědí, aby
se to nedalo žalovat.«

Pokladník sebou trhl jsko pružné péro: »Ano, pan
předseda má pravdu. Mnsíme se brániti a já navrhuji,
aby se mládencům z »Dennice« zatopilo taky pořádně.
Nejendefensivu, také ofensivu! Uvidíte, jak potom zkrot
noul«

»A— kdo to jako do novin dá?« ptal se Klečka.
" »Myslím, že bude nejlépe, pověříme-li tím úkolem

našeho velice obřatného pokladníka samého. Ten po
měrům nejlépe rozumí. umí řečnít, dovede i šídlo po
dati v jemné bavince«, navrhoval předseda, který se
mnoho psaním nezabýval. »A všude. pánové, ticho! Ani
doma nic neprozradit! Sdělené tajemství není tajem

Ujednáno! Druhý den smlouval se pokladník »U ry

Inserty se počítají levně.

jasněji doložil, jak svědomitého, heroického sjed
notitele a ochránce měla země naše ve svatém Vá
clavu. Dokázal, jak tento panovník pochopil výteč
ně, kde klásti mosty, aby si osvojili Čechové vy
spělou kulturu zapadní Evropy k svému dalšímu
svobodnému vývoji co uejzdárněji. Vždyť týmž
zpusobem podařilo se v Uhrách sv. Štěpánovií za
chrániti před zánikem národ maďarský.

Ale přes to všecko lidé, jichž fráse o vlaste
nectví jsou dutým zvukení, jimiž imnilejšíjest pro
následovati vlastní krev, než bránit se proti cizin
cum, převracejí násilně pravdu dále, a kde nemo
hou s výsledkem podváděti, tam aspoň si uleví cy
nickým pošklebkem. Zmoderusovaná společnost
považuje za sklon k zpátečnictví hold předním do
brodincíům země naší: sv. Václavu a jinému Vá
clavu — Karlu IV.. až plnou hrstí bere z tolo, co
tito mužové velikou pílí a energií shromáždili.

U nás začalo býti moderní klaněti se vídeň
skému semitovi Adlerovi. který českým lidem za
jejich úslužnost odměnil se tolika kopanci. Veliký
zájení uměle rozpoután pro cizince Ferrera, který
tolik bořil, napáchav strašných nepokoju v lůně
národa španělského. Také za siezdu Volné My
šlenky spěchali se pokionit Čecháčkové do Pra
hy německým připutovavším židům, kteří kuli no
vé zbraně proti našemu národu, jakmile se rozjeli.

Jest charakteristické, že vzdělaný Angličan
ctí našeho Václava daleko více. než český pokro
kář a že anglickému dělníkovi ani nenapadne ta
kový kal stříkati na roucho tohoto dědice České
země, jaký jest házen od českých vychovancu ško
ly vídeňské.

A zajímavo zvlášť, že londýnský lordmayor
se svými přáteli uctili věncem památku Otce vla
sti, jehož jméno moderní poséři čeští by nejraději
uvedli v zapomenutí. A přece z rukou nejhorlivěj
ších katolíků obdržel náš lid universitu, nejkrás
nější stavby, utvrzení českého státního práva. Prá
vě tito velikáni katoličtí brojili proti porobě lidu.
stali se ochránci utiskovaných, byli národními he
roy, uvedli na pravé koleje hospodářské a národ
ní styky s národy ckolními. Tudíž zřídlo, z něhož
dosud měrou vydatnou dychtivě se čerpá, neza
slouží hany, ale naopak nutká k oduvodněnému
uznání, k nadšené chvále.

A proto věrní Čechové, jichž rozum dosud ne
ní zcela otráven hesly, jež k nám z ciziny zavle
čeny od sobeckých demagagů v době moderní,
svorným hlasem vctivati budou památku skuteč
ných dobrodinců národních. Budeme velebiti sva
a
bího oka« s vlasatým redaktorem Tuhým. Podstrkával
mu dvě lokálky. »A pozor! Ať tam jest všechno vytiště
no doslovně! | na každém slohovém obratu mnoho zá
leži!«

Redaktor měl radost. Zprávičky byly tak obratně
stylisován! — Velice vděčná látka pro místní rubriku,
která byla v posledních týdnech v okurkovém čase tak
plochá a skrovná! Teď se zájem místního čtenářstva 0
živí, nejmíň o šedesát exemplářů více se odbude v drob
ném prodeji. .

Ani chudák nentěl tušení, jak veliká bouře mu visí
nad hlavou, jaké blesky mu udeří do skrání právě z tá
bora těch lidí, kterým se chtěl zachovati. Nešťastná ná
hoda připravila mu tak svízelné rozpaky, jako pruské
jehlovky Benedekovi.

V tiskárně Koldinově, kde se tiskly »Hlasy z Vál
kova«, uveden v ten týden do důkladné praktické čin
nosti sázecí stroj, z něhož měl odebírati a rovnati jed
nolité řádky nový »metteur en Pages«, muž to, který lomí
hotovou sazbu do stránek, tedy pc česku asi jako »skla
datel stran«. Mladý tento pracovník velikou obezřelostí
málokdy vynikal a právě při sázení »Hlasů« svěřil před
běžné rovnání sazby ke všemu učedníkovi. A tak do
šlo ke kalamitě nevýslovné, která naplnila celé město
dílem velikým smíchem, dílem ©hrcmovými výbuchy
hněvu.

Běda, že si nevzpomněl aspoň redaktor na moderní
rozmary sazečského šotka! Nové poměry přinášívají
nové svízele. Dříve řádil šotek výhradně v záměně pí
smen, při sázecím stroji vzpomněl si častěji začtvera
čiti si přemístěním celých řádek.

Redaktor měl před vydáním čísla důležitou konfe
renci s jednou kapacitou ze sousedního města »U rybího
oka« a proto po prvé korektoře »Ilasy« jíž do stránek



tého Václava dále, jako ti naši předkové, kteří ve
liké činy jasného knížete znali z bezprostředních
zkušeností osobních.

Tak se drahota neza
mezí. *'

Sytý hladovému neuvěří. To pravidlo platí i
dnes. Byrokrati, kteří si otázkou sociální mnoho
hlavu nelámou, při pohledu na chudší marnotratní
ky jsou ihned hotovi s celkovým úsudkem, pro
hlašujíce paušálně: »Kdyby raději ti nespokojenci
více pracovali a méně utráceli!«.

Ale jestliže strádaly tisíce ve velkých městech
nedostatkem již dříve, posledním zdražováním
bída se jenom zvýšila.

Jak však vystoupili preti příšeře bídy soc.
demokraté vídeňští? Skandály, jaké ztropili dne
17. t/m., jsou hanbou pro dělnictvo, hanbou pro
Vídeň, ba i pro celý stát. Tak že postupuje lid u
vědomělý, osvícený, samostatně myslící? Tako
vým způsobem že si počínají lidé, kteří sociální
mu zlu nejlépe vidí na kořen? Kravály, které mí
řily zcela jinam, než kde se drahota dělá, jsou nej
smutnějším vysvědčením, jak dovedou vídeňští soc.
demokraté netoliko bezuzdně fanatisovati, ale do
cela zatemňovati.

Takovým pustým ničením majetku lidí a in
stitucí zcela nevinných nezískávají se ani srdce
lidí lidumilných, natož tvrdošíjných byrokratů. To
lik osvícenosti přece mohli míti aspoň rudí vůd
cové dělnictva, aby poznali, že nespravedlivým zu
řením proti majetku městskému.a nezámožných
soukromníků právě naopak vtiskuje se zbraň do
rukou byrokratů proti proletariátu.

Vídeňští soudruzi tak často dávali českým so
ciálním demokratům cítit. Že jsou prý kulturně vý
še, že svojí uvědomělostí a rozvahou jsou povo
láni k tomu, aby ovládali velike massy dělnictva
českého. Zatím však pražská manifestace soc. de
mokratická proti drahotě vyzněla zcela jinak než
ve Vídni, kde k veliké trouřalosti připojila se ú
žasná nešikovnost.

»My za to nemůžeme, my jsme k násilnostem
neradili.« ohražují se vídeňští vůdcové asi tak chy
tře, jako když nezvedenec, chycený na luskách,
vymlouvá se, že vlastně hrách proti jiným chti
vým hochům hlídal. Což jste, pánové, nevěděli dle
časté zkušenosti, k jakým skutkům se rozohní vaši
posluchači po štvavých, fanatických proslovech?
Na svou kůži jste ovšem byli opatrní, protože je
diná, příliš průzračná věta by vás mohla přivésti
do žaláře. Ale to víte dobře, že soudruhům stačí
napověděti, aby porozuměli důkladně. Ti poznají
dobře vaše přání i beze schůze; stačí napsati v
rudém listě obratně jeden řádek takovou formou,
aby státní návladní nemohl zakročití a přece aby
se vycítilo, kam se míří. A sevřené pluky soc. de
mokratů vyrukují na ulici hned. Proč jste nechtěli
převzíti žádných záruk za udržení pořádku, jak
jste to činívali jindy?

Ale nechť mluví fakta! Před demonstracemi
vlévalo na 30 řečníků do svých posluchačů žár
statečnosti. Již za řečí ozývaly se výkřiky: »Fuj,
Gautsch, na šibenici Gautsch, sláva revolucile A
pak došlo ke kraválům. Snad proti židovské bur
se, židovským milionářům, kteří v bankách mají
miliony? Či proti těm tučně placeným předákům
soc. demokracie, kteří za židovské hlasy z vděč
nosti i v parlamentě tak nadšeně pracují pro ne
nasytný vzrůst židovského kapitalismu? ©Ani
zdání!aa=————— S
zlomené jen zběžně zrakem přelétl, zapátil si papirosu
a hajdy z roboty ven! Stejně mu již rozrušením bila
krev ve spáncích velice silně.

Konference se protáhla, — redaktor se vracel domů
až o třetí hodině. Usedl a začal psáti do příštího čísla
článek o povinnosti intelligence k lidu.

Právě dopsáno třicet řádků, v nichž výmluvně do
kazováno, že případná protivenství nemaji nikoho od
pilné veřejné práce cdstrašiti. Stojí zde jako pevná 0
pěrná hradba inteligence, která se svorně pracovníka za
stane, a lid porozumí ušlechtilé snaze také brzy. Jen
zmužile vpřed ve jménu lidové kultury! Vždyť tolik
světlých, energických vzorů hlásá, že po hloží a bodláčí

sky všecky nadšené horlivce, udělí jim rady, posílí je
v zápase s neuvědomělostí.

V tom se otevřou dvéře a jim! vkročí celý roze
chvělý předseda »Hvězdy« drže jedno číslo v rukou.
»Poslouchejte, mladíku, všecky vlasy by vám měli řádní
lidé otrhatit Takovou sprostotu dát do novin! My mu
důvěřujeme jako notáři a on vytiskne o nás takové u
ličnictví, jako bychom byli cikáni, Co — co vám zapla
tili z »Dennice«, že jste nás tak zhanobil?«

»Ale dovolte, mně přece ani nenapadlo .. .«
»Tak, vy chcete ještě zaplrat“ Co pak je tohle, není

to váš list?« zahřímal starý muž.
»Inu je, ale vždyť jsem právě dnes uveřejníl obran

nou lokálku ve prospěch »Hvězdys!
»Pěkná obrana! Jestliže jste nezapomněl od vče

rejška čísti, tuhle se na to podívejte sám.«
»Ale vždyť to znám, osobně jsem vše pročetl a pak

sám do sazby dával«
»Ale co jste uveřejnil! Napřed mazání medu kolem

Rozbita všecka okna v budově radniční. Kdy
by radnice byla pod komandem semitským, jistě
by se šlo kolem ní po špičkách. I v soukromých
domech u radnice roztříštěno innoho tabulí.

Také třískáno do oken budovy správ. soudu. Ten
snad zdražuje potraviny? PFatentovaní majitelé o
světy, aby tuto rozšířili, rozbili spoustu svítilen a
plynových stojanů.

V Ottakringu zřízeny barikády, házeno na voj
sko různými předměty. Mnoho vojáků a policistů
bylo těžce zraněno. Tito ubožáci podle všeho měli
hlavní vinu na zdražení; proto musili tolik vytrpěti.

Přepadeny četné malé obchody a konsumy,
kdež drancováno. Bylí zde potrestáni zdražova
telé, či potřební lídé, kteří často hůře existenčně
zápasí, než demonstranti rázu vídeňského?

1 okna jiných veřejných budov vytloukána,
ve škole na rohu Hauserovy ulice vytlučena okna
a mříže kolem školy poškozeny. A docela i farní
budova u starolerchenieldského hřbitova byla
strašnou příčinou drahoty, protože pocítila také
fanatický hněv demonstrantů. Na náměstí Habs
burském byla zapálena škola a škola na Hoferově
náměstí vytlučena. Demonstranti vyházeli ze ško
ly lavice, z nichž stavěny barikády, jež na konec
zapáleny. Zpustošena nedaleká reálka a s ní sou
sedící c. k. ústav pro výrobu očkovací látky. Ubo
hé školy, co jste zavinily, že vás fanatikové tak
bezcitně pustosí, ačkoli jindy se dušují, jak veli
kými jsou přáteli školství?

Také vytlučeno mnoho českých živnostníků.
Tramwavových vozů rozbito na 100. Jest ©

brovský počet vytlučených řeznických krámů, ho
stinců, kaváren a trafik.

Ovšem paláce Rothschildův, Taussigův atd.
zůstaly netknuty.

Již toto všecko svědčí, jak organisovaným
způsobem všecko aranževáno.

Ale ty výkřiky demonstrantů osvětlují pravé
zřídlo nepokojů nemápadněji! »>Aťžije Portugal
sko! Ať žije revoluce!« Tax volali ubozí ignoranti,
kteří by přece měli vědět, jakou bídu mají dělníci
v Portugalsku právě pod krovem republiky. Soc.
demokratické listy ovšem to dělníkům repovědí.

Proti hulánům křičeno: >Polští psil« Tu zase
zřetelně pozorujeme německou Zzpupnost,vypě
stovanou i sty rudými.

Také v >zklerikalisovaném“ Rakousku mezi
demonstranty kráčeli železnič. zřízenci v unifor
mách. Křičeno: »Pryč s agrárními lichvářil«<Ale
proti židovským bursiánům zřetelně nehoukl ni
kdo.

A pak chtějí rudí pohlaváří namlouvati veřej
nosti, že ty výtržnosti páchány od živlů cizích, ne
organisovaných! Při takých kraválech hlavní de
magogové nemusejí kráčeti v Čele zástupů, není
ani zapotřebí jejich osobní přítomnosti. Od toho
jsou nižší »pořadatelé«, kteří jako ochotné loutky
dovedou již v zástupech silným hrdlem pracovati
tak, jak bylo nařízeno od machrů vyšších.

Soc. demokracie pracuje ve Vídní již tolik de
sítiletí! Vůdcové získali pod své prapory obrovské
massy lidí, poslouchajících slepě, do říšské rady
nyni dobyli tolik mandátů! Ministři se před nimi
strachy třesou. A vůdcové tak veliké armády bo
jí se pověděti o židovských bursiánech plnou prav
du, netroufají si proti nim energicky bojovati ce
stou zcela zákonitou v říšské radě. Dychtí k vůli
agitaci po kraválech, shromáždí obrovské davy k
demonstracím, ale ženou je nikoli proti vydřidu
chům, nýbrž proti ubožákům. Způsobí krveprolití,
ale lidu tim nevymohou ničebo.

Proč si tak nedůsledně počinají rudé regimen

(O
úst a pak rány jako polenen. Zato »Dennice« jest tam
chválena do nebe.«

V redaktorovi nyní opravdu hrklo. Četl sám ještě
jednou a začal se červenat. »Ach, to je mýlka, já za nic
nemohu.«

»Pěkná mýlka, pravíte-li, že jste všecko pročeti
sám.«

»A pak — možná.. .«
| »Žádné možná. v celém městě se nám smějí, volají

»Dennici« slávu. Kdo to sepsal?«
»Odpusťte, to je redakční tajemství«, koktal redak

tor a znovu chvějícími se prsty prohlížel delší lokálku,
kdež mezi jiným stálo: »Podpory jsou vesměs rozdělo
vány řádně a spravedlivě. Kdo by chtěl klepy naši
»Hvězdu« zatemniti, toho ubezpečujeme, že ji jen dodá
nového lesku, poněvadž charakter výboru jest zde do
statečnou zárukou. — Ten rozhazuje peníze na hlou
posti, ždíná peníze z kapes chudých rodičů, aby se je
jich děvčátka tintila a po samé zábavě toužila. Po dru
hé si případně povíme o marnotratnicích, kteří za cizí
peníze rádi se vyskáčí. A na to jim mají platit chuďaso
vě! Pane předsedo, pozor! Víme určitě, že saldované
účty za poslední zábavu posud nejsou předloženy, ač
koli o to někteří členové žádali. A klepařům, kteří jsou
vynikajícími členy tohoto spolku, slibujeme, že odkry
jeme celý jejich farizejský, bídácký charakter!«

»Taková ničemnost!« bouřil dále předseda. »My se
na to máme dívati tak chladně, jakobychom měli v ži
lách místo prve syrovátku? A o »Dennici«tolik chvályl«

V lokálce o »Dennici« čtlo se v »Hlasech« totiž za
se toto: »Bujará mládež se veselí. jako by neměla ni
kdy sestárnout. Pořád zvoní jen smích o zelenémmládí,
o nových lidech atd. Jaký účel sleduje výbor takové

ty, o tom by molll mnolio povědětí židovští ban
kéři, jimž jsou dlužny soc. demokratické podniky
nikoli pouhé statisíce, nýbrž miliony. Čím více
ulice křiší, tim Židovský bursián spokojenějí spí,
protože zná dobře povahu a závislost vrchního

Soc. demokracie vídeňská demaskovala svoji
ubohost a malované dryáčnictví co nejsvětleji.

Volné listy.
Lze to všechno rozumem unésti? >Čas< před

několika dny vytiskl ve své Desedě pod čarou po
jednání, které popřelo Krista a prohlásilo Ho bájí.

S tímto skutkem srovnejme ujišťování »Ča
sur, že nepíše proti náboženství, nýbrž jen proti
klerikalismu, a máme zase jedeu .důkaz, jak ča
sopis tento podniká vražedné útoky na pravdu a
přímost povahy. Podotekl sice >Čase hned po té,
že pro článek ten byl zkonfiskován, ale my víme,
že článek značným počtení, ne-li celým nákladem,
k odběratelům došel. (Také ano, jako jindy. Pozn.
red.) Nad tím ovšem se nezastavujeme, ale zname
náme tu opatrnost »Času«, kteró zasluhuje povši
nmutí. Nedávno po konfiskaci totiž »Čas< se chlu
bil, že zákaz přišel pozdě, tak že všechna čísla by
la již vypravena. Tentokrát, ač odběratelům vý
tisku se dostalo, opozděné konfiskaci >Čas« se
již nevysmívá. Pochopilť, že potřebí jest býti chy
trým a rozuměti .... Po této formální stránce
vezněme v úvahu stránku náboženskou. Podle
»Času« tedy Krista nebylo, nýbrž jenom báj, jak
to redaktoři jeno opakují bo Drewsovi, jenžna zá
klady křesťanství namířil zrezavělou bambitku.
Ale titíž redaktoři, aby osvědčili jednak celému
světu, jednak svým stoupencům vštípili vědeckou
důslednost, přímou páteř, jistotu směru a jiné pod
statné vlastnosti českého pokrokového realismu,
přijímají pod svou střechu P. T. evangelické fa

ne a jejich ústy osvědčují křesťanské náboženství.
Na příklad na anglo-české konferencí evan

gelíků v Praze kazatel G. Christie z Edinburku,
dle »Časuz, promluvil o křesťanství jako absolut
ním náboženství. -Křesťanstvíe, pravil, »řeklo po
slední slovo o bohu (ma'é b píše redaktor »Ča
su<) spojením prvků lásky a síly. Ono má v plné
míře vlastnosti náboženství ahsclutního, neboť fest
neodvislé od mistních, národních a osobních po
měrů. Má tyto vlastnosti pro svoje pojetí oběti.
Křesťan neobětuje dary, musí obětovat sám sebe.«

Evangelický farář Urbánek prohlásil: >Nestačí
jen historické vzpomínky, nutno i přísným násle
dováním Ježíše klestiti cestu v před.«

Dle >Času« vlastní referát faráře Hendersona
týkal se předmětu: »jaké nároky činí Kristus na
údy církve.«

V pátek ráno. Náladu toho dne zahájit velice
šťastně«, píše >Čase, »sup. vikář Fr. Bednář z Klo
bouk na Moravě svým referátem o českých evan
gelících v proudech přítomné doby. Mimo jiné pra
vil: »Nelekáme se poznání. Skutečná věda nábo
ženství neuškodí. I my chceme volnou školu, kte
rá by nebyla služkou Říma. Ale nechceme ani 0
trokyni nevěry. Naším vzorem jest anglo-americ
ká škola, vedená v duchu křesťanském. Dnes jest
moderní v Čechách mluviti Husovým jazykem, ale
Husovi nerozumět.«

Pořádné pohlavky rozdával tu p. farář Bed
nář volnomyšlenkářským redaktorům >Času«, kte
ří na místo ducha křesťanského usifují, aby školy
byly otrokyněmi nevěry a kteří nábožensky vě(O ————
ho bujarého spolku? Počíná si zcela rozumně. Všichni
rozvážní inužové musí jeho utěšenoa, lidumilnou činnost
pochváliti. Různé klepny z konkurenční zášti ovšem to
ho neuznají, jim jest lež řemeslem. Těm, kteří by rádi
našemu záslužnému spolku odzvonili, dáváme dobrou
radu, aby si počínali tak svědomitě jako my. ©Řádění
vychytralých škůdců dovedeme čeliti se vší rázností.
A přátele své vybízíme: Jen neochvějně ku předu za
krásnou ideoule ©

»Ale — teď už vidíni, faktum. jsou to přehozeně
řádky, spletli si to v tiskárně«. pronášel sebeobranu

patří dohromady a zde zase tyto dva kousky měly býti
za sebou. Račte čísti a přesvědčíte se, že kontext jest
přirozenější tak, jak naznačuji.«

»Jo — ale na to jste měl přijíti dříve, než se nám Il
dé vysmáli, vy nežiko! Až bude v příštím čísle vyti
štěna zpráva o fatálním omylu, budou se nám vejškli
bové smáti ještě více. Zrovna jako bych je viděli .. .«

Redaktorova hlava snesla ten den blesků ještě ví
ce. Každému návštěvníkovi bylo nutno vysvětlovati vše
cko znovu, div že chudák redaktor neochraptěl.

Ale. druhý den z bustých mraků zazářílo pro ztrá
penou duši smavé slunce. Předseda »Dennice« potkal
redaktora na polní cestě. gratuloval mu, že vlastně bylo
všecko podivnou náhodou sestaveno v listu dobře, mla
vli do něho pak hlasem ztlumeným dál a za měsíc —
aby to najednou příliš nebodlo — vyšel v »Hlasech«
článek velebící »Dennici.«

Hloupý sazečský šotek, vylétnuvší ze stroje, bez
děčně způsobil velikou změnu kulturního zorného úhlu,
zvláště když ku změně názoru přiváblly dodatkem tři
papírové dvacetikorany.



řícího Husa užívají jako berana protí náboženství,
rozmazávajíce ho svými plytkými frázemi.

Popěrači Krista v »Času« dali si vytisknouti
také slova faráře Kašpara: »Odmítá se cíl vyřče
ný Kristem: Buďte dokonalí, jako otec váš nebes
ký dokonalý jest, lidstvo ztratilo pohled vzhůru a
vidí celý svůj smysl jen ve věcech malých. Kul
tura moderní, odhodí-li náboženství, propadne -ne

ně obrodným, vůdčí hvězdou, udávající směr.«
A nastojte, také Machar od evangelického fa

ráře Kašpara dostal důkladnou po hlavě: »hledá
se vzdělanost bez evangelia, jde se až před kře
sťanství, vzdělanost chce opanovat svět, ale stává
se jeho otrokem.< Půjde Machar jestě >před kře
sťanství« mezi Řeky a Římany? Jak Machara zná
me, ze slov faráře Kašpara hrozně málo bude si
dělati a možná dost, že se mu jestě vysměje. Pře

nů farářů v >Čase« vytištěné, a uvědomí-k Si Soir
časně volnomyšlenkářského nevěreckého ducha,

ňuje, snad se ještě dodatečně rozčilí a pošle do

lidi, věřil jsem v muže, ale vidím před sebou zlá
mané slabochy. Bijeme se za světlo a za osvobo
zení lidstva z náboženských pout, a vy najednou
v >Čase« uveřejňujete klerikální kázání. Uťal bych
takovým lidem ruku a otloukl bych jim ji o hlavu.«

Ale neboj se, čtenáři, toto neštěstí se nestane,
neboť Macharovi již jednou napravili hlavu,když
se proti protestantům odvážil. Koneně stářím také
on nabývá již zkušeností, rozumí obchodu a tudíž
nevpadne bouří do pokrokářské rodiny, jejíž do
mácí pořádck záleží v zásadových kotrmelcích a
názorovém chaosu.

Když se mluví na katolickém sjezdu nábožen
sky, jest to dle »Časux klerikalism, jejž musí ka
ždý poctivý český člověk potírati, když nábožen
sky na své schůzi hovoří evangelíci, jest to váž
ným projevem, jejž »Čas< přináší veřejnosti a
svým čtenářům. Tedy: Krista nebylo, ale my se
Ho se svými evangelickými pp. faráři dovoláváme
a velebínie. jeho náboženství. klerikalism potíráme,
ale při příležitosti klerikalismu otevíráme své no
vinové sloupce, nejsme proti náboženství, ale kde
jaký náš kollega z redakce může základy nábožen
ské volnomyšlenkářsky podvraceti, stavíme se
proti církvím vybízejíce, aby se z nich vystupo
valo, ale sami jsme jejich příslušníky a podporu
jeme církve evangelické a židovské ....

Tak to vypadá v >Času« a jiných pokrokář
ských redakcích. Může býti křiklavějších zmatkův,
a může vše to rozum unésti? A při tom všem tito
lidé chtějí obrozovati národ a dělati z lidí poctiv
ce. Tak se děje s vůdci, kteří proklerikalisovali
již všechen svůj rozum, a to udává se se stoupenci,
kteří nejsou již povinní rozumět: tomu, čemu učí
jejich vůdcové.

Stydl se za název kantora. Nedávno listy po
krokáfských učitelů cbořily se na kohosi, jenž vy
pustil z st slovo: kantor. Název tento má své
stáří a kulturní význam. A právě pokrokářští u
čitelé, kteří se domnívají všemu rozuměti, měli by
míti cit pro význam slov, jejich odstíny a vztahy.
Páni však. jako mnoho jiného, nechutnají ani toho
mravního a intelektuálního obsahu, jenž v názvu
»kantora« jest zabalet.

Nezbývá tedy, než abychom jim připomněli
názoru, který o věcí měl učtel nad učiteli, nebožtík
inspektor Kosina. V knize, kterou nazval >Ze ži
vota starého kantora«, píše: >... Ale v tom za
pravdu ti dáti nemohu, že bych kantorem se byl

- nazvat jen tak z pouhé skromnosti jakési. Trochu
zlatinštělému sluchu mému název ten lahodí ne
vyslóvítelným kouzlem. Poklídám jej za titulaturu
na učitele pravého velepřípadďnhou.případnější ale

„"$poň nežli titul professora,jejž mnohdysobě -0so
buje i kejklíř a to milé obecenstvo ochotně i kej
klíři ledajakému štědře uděluje. Učitel pravý za
jisté, učitel s milosti, Boží, ve všem, co koná, onoho
vniterného ladu se domáhá, jehož nejdokonalej
ším vtělením smyslovým jest hudba. Vychovávaje
mládež, upravovatelem se stává vezdejšího bytu v
pravdě lidského. Ten pak, aby podobným se stával
stkvělé skladbě, ve které úklidu konečného do
cházejí všechny zdánlivé dissonance a k místu
se přivodí dokonalá harmonie, vznešeným jest ú
kolem člověčenstva. Nuž a všechno myšlení a ko
nání své upravovati tak, aby nerušílo ladu světa
mravního, a vzdělávati mladistvé duše lidské tak,
aby vyspějíce něhdy harmonicky se družily k ve
likému koncertu onomu, jímž býti má i býti může
život národní.a státní, toť, myslím, přeloženo jsouc
z ethiky v hudbu, zpěvem by bylo právě anděl
ským, a ten, kdo zpěvem takovým by hlaholil, titu
lem kantora pohrdne snad nejméně.« (Výtečný kan

pokrokářští velikáni ze stavu učitelského nad ta
kové maličkosti dávno již se povznesli.) Jestliže
chce někdo slova »kantor« užívati ve smysle po
hrdavém, dokazuje ignoranci, a právě učitelé mají

jej vyvésti z bludu. ,

Válka. Rozpor, jenž vznikl mezi Franojí a
Německem o zájmy marocké, nadělal mnoho hlu

!
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ku a řeči. Nejen povolaní a nepovolaní diplomaté
se mnoho nahovořili, ale hojnou žeň měli tu i no
vináři. A právě novináři, povoláním svým nosi- |
telé kultury, měli ovládati pobouřené mysli a hle
děti na věc s onoho povýšeného hlediska, které
jim vliv a význam jejich propůjčuje. Počínání no
vin bylo tu zásadně otázkou kulturní. Na místo kli
dného rozpoznávání poměrů však pozorovali jsme,
že nejedny noviny přilévaly ještě oleje do ohně a
že nemohly se již takřka dočekati, kdy začnou
bouchat děla a praskat ručnice. Jakási krvežíznivá
obraznost a hladovící romantika mluvily z mno
hých listů. Nemálo „všem k obecnému napětí při
spivala okolnost, že noviny rozestupovaly se v tá
bory dle svých náklonností a odporů k oběma sou
peřům. Ty stranily Francii, onv Německu, čímž roz
čilení ovšem neubývalo.

Zatim však nechce se války Francii ani Ně
mecku. Řídící státníci dobře vědí, že dnes válka
nezávisí již na vůli toho neb onoho panovníka a
presidenta, nýbrž že tu velikou měrou rozhodují
poměry sociální a nálada lidových vrstev, které
prolévání krve lidské na bitevních polích zatracují.
Dnes voják není již mechanickou jednotkou, ný
brž myslící bytostí, která oblečením vojenského
kabátu nevzdává se myšlení a názorů, jež si z ob
čanského života do kasáren přimesla. Válkou trpí
předem vrstvy pracující, neboť platí daň penězi
a krví.

Vyvolati válku, snad evropskou, pro několik
marockých kopců, jak se nějak podobně vyjádřil
Kinderlen- Wacliter, jest jen přece na pomyšlenou.
Ono sice nešlo ten o několik vrchů, ale německý
zahraniční ministr, sám snad ani nevěda, dal vý
raz pravdě, že mohla by se odůvodniti jen taková
válka, která pro životní zájmy národní a státní
byla by nutna, válka tedy, jejímiž příčinami bylo
by postihováno všechno obyvatelstvo státního cel
ku.

Proto všechno břinkání šavlemi i manévry v
Německu i ve Francii uemohou se vážiti na váž
kách lékárních, nýbrž jest jim rozuměti tak,
čín skutečně byly. Nejen císař Vilém, když mluvil
řež válečnou, ale i ministr francouzský Delcassé,
když dal defilovati válečnému loďstvu, vzá
jemným zastrašováním měli na | zře
teli vlastně větší nebo menší vzájemné ústup
ky. Ostatně demonstrace takové nemají vážnosti
a jsou nebezpečnou hračkou, která má zápalné
vlastnosti. Konec konců válečná obloha se vybere,
národové poznají, že neměli proč se znepokojova
ti a příslušné noviny mohou uvažovati, že jest ú
kolem jejich docela něco jiného, než strašiti hrů
zami války a kaliti úsudek Čtenářstva.

Hladová politika. Tak tedy daly se již na po
chod socialistické armády, aby | demonstrovaly
proti hladu a drahotě a již vytáhli stavidla výmlu
vnosti socialističtí řečníci Občané, hlad a drahota
ovšem jsou bolestné nedostatky.ale nemohoubýti
se světa smeteny přívalem frasi a lživých tvr
zení, kterými zasypáváte oči svých stoupenců!
Vite-li to, jest to zlá věc, a nevíte-li toho, jest to
věc ještě horší. Občané, proč nezavadíte ani slo
vem o ty, kteří bídou lidskou lichvaří, proč viníte
měšťáky, klerikály a agrárníky, proč ani jednou
svými maršálskými holemi nemávnete proti pra
vým sídlům žravého kapitalismu a proč střílíte
pořád mimo? Či neznamenáte, že podobáte se
střelcůní, kteří vyšedše na škodlivé krysy, bou
chají po nevinných králících? Nebo všechen roz
um ve svých lidech tak jste již ubili, že nemusíte
se obávati jeho probuzení. Ovšem; podobá se to
mu.

Přichází hlad, jest drahota. Nuže. chopme se
hbité příležitosti, postavme se rychle na řečnické
tribuny, kam jen kdo můžeme, ať naši lidé utvrdí
se ještě více v přesvědčení, že jen my jsme praví
a poctiví obránci prospěchů jejich a že jedině my
jsme s to. abychom nasytili hladovící žaludky,
zvrátili dosavadní společenský pořádek, opatřili
každému občanu na venkově půdu a učinili továr
nu společným majetkem dělnickým! A oběd u sto
lu přírody také bude, tím přece zaručuje se ohnivý
a statečný ná$ dr. Soukup. Posílejme své válečné
střely do měšťáků, klerikálův a agrárníků, odha
dujme jejich brutálnosti a mrzkosti a bodejme všu
de, kam dosáhneme.

Socialističtí vůdcové skutečně jsou svého ře

ce, jež vodí na provazích v kruhy provlíknu
tých, mají teéníky, kteří přihroublými vtipy umí
tepat kapitál, kde ho není, a kteří theoreticky jsou
ochotní jíti proti bodákům, aby potvrdili jisté prin
cipy, z nichž blahobyt lidsrý neměl ještě žádného
užitku, a usilují rozhořčeným hlasem: a velitelským
pohledem o to, aby ostatní nesocialistické třídy
před nimi klesly, zachváceny jsouce zkamenělou
bledou zoufalostí. A tak když rozhořčení lidu jak
náleží jest podpáleno a svedeno proti nevinným,
když stoupence socialistické ovládlo podezření, že
všude proti jejich právům a žaludku jsou nastra

spiklenci proti společenskému blahobytu sedí za
větrem ve svých bankách u žoků plných zlata,
odkudž spekulacemi svými opřádají všechen ho
spodářský život. A když lomož hladových a dra
hotních demonstrací občas zalehne v jejích komp

toáry, usmějí se spokojeně, vědouce, že tam dole
koná se občanská ceremonie, kterou účastníci na
zývají sice protikapitalistickým bojem za práva
lidu, ale kterou ostatní občanů správně pokládají
za hladovou politiku vychytralých vůdců. Ó, tito
zástupci dělnického lidu se zástupci velkého kapi
tálu velmi dobře si rozumějí a nepotřebují k tomu
ani tak bezdrátové telegrafie nebo telefonu, jako
zlatého prachu, jenž tak mnohá řvavá ústa kou
zelně odemyká a zamyká. — Naši křesťanskoso
ciální řečníci měli by tuto lladovou politiku na
schůzích pilně přetřepávati a všude na slunce vy
tahovati | socialisticko-židovské | spřežení, jehož
vozkové, omamujíce lid, kde koho vyzývají proti
své drzé a neupřímné komedii.

2?Ghcefe se výhodněošafiti
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vsor látky»Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní český sasílatelský adrod soukenného sboší
Ns : zal. r. 1876.

- Andrej Hílnka a čeští »vlastenci«. V >Orlic
kých Proudech« jakýsi F. Zachoval napadá siněle
Andreje Hlinku. Nízkosti takové dopustil se kdysi
jen pověstný Machar, jenž snažil se zlehčiti Flin
ku za to, že se slušně dopisem poděkoval správě
bránického pivovaru za zaslaný soudek piva, ač
koli zmíněný pivovar celé řadě lidí podobný po
dar učinil. Špatný příklad odjakživa kazí povahy,
proto si také pan Zachoval dovolil útok na Flinku
ohříváním tvrzení nějaké stejně ušlechtilé duše,
že »prý Hlinkovo zanícení byla — lež a jeho cil
— klam.v Neznáme sice pana Zachovala, ač dle

diti ho do plevelovilě u nás rozšířené čeledi lidí
velkých slov a malých činů. Proto nás také nena
padá hájit Hlinku před soudem nějakého zneuzna
ného, zapadlého >»vlastence«<.Přejeme panu Zacho
valovi, aby někdy v životě ryzost svého vlastene
ctví dokázal něčím více, nežli zasláním nějaké po
hlednice Hlinkovi do vězení szegedinského, ale u
píráme právo p. Zachovalovi, že by z tohoto velko
lepého činu svého směl čerpati smělost, aby po pří
kladě maďaronských zuřivců odvažoval se Špiniti
lesklý štít Hlinkův. Máme v Čechách málo pev
ných charakterů; vždyť to není žádným tajem
stvím, že celé tucty t. zv. českých vlastenců kou
piti lze ke každé špatnosti za pouhou pětku — pro
to heroická odvaha Hlinkova působila na českou
veřejnost neodolatelným kouzlem, jakým vibec
pusobí vzácní charakler na své okolí. Litujeme
toho upřímně. že charakter Hlinkův nezanechal v
duši mladší generace trochu hlubších dojmů, a za
ráží nás to, kdvž se vyskytují u nás docela lidé,
kteří ve své křečkovitosti snaží se všecky vý
chovně působivé dojmy: charakteru Hlinkova se
tři kolportováním podlých klepů. Inu, výchova
Masarykova nemůže ani jiných plodů přinésti!
Každý, i sebe prostřednější člověk stane se rázem
velikým, když lidi skutečně veliké pohází blátem.
Recept Macharovy manýry mladší generaci se
velmi zamlouvá.

Pro informaci čtenářstva sdělujeme, že Hlin
ka nebvl žádným rebelem, který by v planém ra
dikalismu zuřil proti všemu pořádku a za rebela se
také nikdy a nikde nevydával. Ve svém boji proti
vraždícímu násilí maďaronské vlády a ve svém
sporu s nespravedlivým biskupem stál Hlinka vždy
na církevní půdě jako pravověrný kněz. Tohle 0
všen nedovede pochopiti náš planý český radika
lismus. který ideál kičze vidi jen v knězi odpadli
kovi, jenž zbaven vší čestnosti, jedovatou slinou
třísní všecko to, co ještě několik dní před tím hor
livě obhajoval.

Planý český radikalismus obdivuje se scha
rakteru« Loskotově a Kunteově, čestní a charak
terní lidé budou si však vždycky vážiti osvědče
ného charakteru Hlinkova. Dokud nedovedeme ple
vy rozeznávati od zrna a dokud nedovedeme v
Čechách samostatně bez našeptávání otrávených
realistů mysliti, bude vždy čestné, ale klidné a ti
ché snažení v nevážnosti, za to však zaťaté pěsti,
krví podlité oko a pěna na tváři záštím zkřivené
bude národním ideálem. Kdy pak již jednou ze za
čarovaného ovzduší vystřízlivíme?

A zase zvláštní agrární strážce na národním
Slonu. Jak se agrárníci smlouvali s Němci o man
dáty proti katollkům za voleb zemských, jest 0
becně známo. A také celá česká veřejnost ví, jak
falšováním citátů a jiným podvodným tvrzením
lteděli agrárníci dokazovati katolíkům národní
zradu. Ovšem agrární strana tak činila z velice
chytré taktiky. Chtěla odvrátiti pozornost od vla
stního velice vlídného poměru národnostního zvlá
ště k německým agrárníkům. Veliceji mrzelo, když
za volební kampaně bylo poukazováno k tomu, jak
českému rolnictvu jsou zasílány celé spousty letá
ků v české řeči tištěných, ale — z Vídně od agrár



ní ústředny. Na výtky, pronášené od katolického
tisku, odpověděno 7 počátku — podezřelým mlče
ním. Agrární štáb přemýšlel, jak to vykličkovatí.
Ale poněvadž těžko se mohl zmoci na lež přitaž
livou, uveřejnilo se v agrárním tisku aspoň pro
hlášení, že prý ty české letáky, ve Vídni tištěné a
odporučující české agrární kandidáty, jsou výrob
kern >klerikálů«. Tedy místo nápravy — bezcha
rakterní lež. Za letáky měli býti zmrskáni lidé ti,
kteří o jejich dílně neměli ani tušení.

Vyzvali jsme ihned agrární tisk, aby pověděl,
kteří »klerikálové« »na popletení vlastenec. volič
stva agrárního« letáky dali do tisku. Jestliže a
grární tisk se vší drzostí dovedl hodit bláto potu
py na našince, kteří tak zřejmě a často projevili
rázný odpor proti nacionální politice křesť. sociálů
vídeňských, očekával každý rozumný člověk, že
povedou též řádné důkazy. Ale agrární tisk na náš
dotaz mlčel jako mihule ve vodě.

Ostatně vlastenecký cit agrárních organisáto
rů jevil se nejvýznamněji v pořádání přímo nepří
četných štvanic proti těm českým venkovanům,
kteří nesouhlasili se rvavou politikou agrárních
dietářů. Našinci pronásledováni jako zvěř, na a
grární denunciace honění k soudům i ti, kteří o
pominuli nějakou formalitu.

A teď nový vážný dokument, jaké Blanické
rytíře tábor agrární staví do svého čela!

Agrárnici dosáhli toho, že jejich kandidát Pa
vlok šel za Frýdecko do volebního boje pod štítem
Národní Rady. Zvolen tudíž na Frýdecku „jako
kandidát Národní Rady, jako strážce četných, o
hrožených menšín českých. Leč Pavlokovi nešlo
tak o národ jako o vlastní mandát. A proto, aby
zvítězil proti soc. demokratoví, zavázal se 18. čer
vna za jistý počet německých hlasů zvláštním pí
semným reversem, sepsaným po německu takto:
»Gleichzeitiz verspreche ich im Falle meiner Wahl,
bei den Giermeindewallen und bei allen Gemeinde
angelerenheiten in mehrsprachigen Gemeinden je
de Eirmengung der tschechischen Parteiteilung
des Friedeker Bezirkes zu vermeiden und mich im
Wahlbezirke stets als unpartaiischer Mann zu be
tátigen, sowie eventuellen Wiůnschen jeder Partei
móglichst Rechnung zu tragen. Franz Pawlok m. p.<

Překlad český reversu Pavlokova zní takto:
sZárovvň slibuji pro případ, že bych byl zvolen,
že při obecních i při všech obecních záležitostech
ve vícejazyčných obcích zamezím každé vměšo
vání českého vedení ve frýdeckém okrese a že
osvědčí se ve volebním okrese jako muž nestran
ný, rovněž pak vynasnažím se vyhověti případ
ným přáním každé sírany.«

Daleko však Pavlok neušel s břemenem tolik
těžkým, jež si uvázal dobrovolně na krk na půdě
tolik sopečné. Podvod, jaký byl spáchán na českém
důvěřivém voličstvu, které ani slovem nebylo zpra
veno o tajié úmluvě s Němci, vyšel ven při obtěž
kací zkoušce. Na den 10. září byl svolán do Ra
timova tábor českého lidu, ale na týž den byla
schystána první veřejná slavnost německého spol
ku dělnického. Hlavní svolavatel se pod české pla
káty nepodepsal, ale tvrdilo se obecně, že jím jest
posl. Pavlok. Ten ovšem jenom z nezbytné nut
nosti musil kousnouti do hořkého jablíčka. Raději
by byl měl »svatý pokoj«.

Ale tu Němci, jsouce znepokojeni, předložili
veřejnosti dne (. září v »Deutsches Wochenblattu«<
otisk smlouvy, uzavřené mezi Pavlokem a — ně
meckým volebním výborem. | Statečný Pavlok,
když soc. demokraté se dověděli již před užšími
volbami o jeho úpisu a kandidáta interpelovali, po
přel na schůzí starostenského výboru jakýkoli ú
pis. Nu — a když měl ukázati své hrdinství aspoň
v zájmu národohospodářském hlasováním — dle
vlastního programu -- proti argentinskému masu,
z Vídně zmizel. A tak jest zcela zřetelno, co národ
a zájmy stavovské na Pavlokovi vlastně chytily.

Otevřený účet strany agrární. Jestliže pojme i
největšího chvtráka veliký hněv, snadno ze msty
proti jinému člověku se podřekne. Katolický tisk
pražský poukázal za volební kampaně na zajíma
vé cesty disposičního fondu vládního, který slouží
k tajnému odměňování těch, kteří pod rukou slíbí
podporovati politiku vládní. Když se roku 1910hla
sovalo pro zrušení každoročního příspěvku na dis
posiční fond 1200.000 K ročně), tu v okamžiku roz
hodném scházeli agrárníci: kandidát ministerské
ho fraku Staněk, Hyrš, Kotlář, Špaček a Velich.
Pak dán návrh na to. aby vláda aspoň každoroč
ně předložila výkaz, kolik a komu z disposičního

"fondu uštědřila. Proti tomuto návrhu však hlaso
vali všichni agrární poslanci v říšské radě přítom
ní. To bylo ovšem velice nápadné u strany, která
tolik dříve se kasala, jak hospodářství vládní zkon
troluje a ve prospěch lidu napraví.

Veliký hněv zalomcoval agrární stranou teh
dy, když Prášek začal kandidovati i proti zákazu
vrchního komanda agrárního. Jak se mu vymstíti?
Pojednou soc. demokrat. kandidát Beran tázal se
dne 4. června za volební kampaně Práška, která
strana to byla. jež měla dostati z disposičního fon
du na volby 200.000 K, ale těchto peněz nedostává,
protože uvázly v rukou někdejšího vůdce této

"strany, který je sice přijal, ale neodvedi. Prášek
neodpověděl proto, že nebyl přítomen, Ale v za
slánu v »Národní Politice« naznačil, že Beranovi to

podezření bylo dáno do úst od agrárníků. Ovšem,
kdyby byli vyrukovali agrárníci s takovým pi
chlavým dotazem ve vlastním tisku, byli by se
sami velice posekali.

Ale již 8. června >Venkove v póse člověka,
který se dověděl něco od soc. demokrata, vyzý
val jízlivě Práška, jen aby místo různých výtek
raději odpověděl na dotaz Beranův.

A co Prášek? Konstatoval dne 11. června v
»Národní Politice«, že to obvinění jest míněno pro
ti jeho vlastní osobě a zároveň prohlásil: »Proti
takovému způsobu boje zakročil jsem co nejroz
hodněji a odevzdal jsem celou záležitost svému
právnímu zástupci.c

Ale — nyní ta Práškova »největší rozhodnost«
se ukázala ve světle půdivném. Po tolika bojích
Prášek se chová jako beránek, česká veřejnost
čeká již přes tři měsíce, kdy ten Práškův právní
zástupce přikročí k vážnému a ráznému soudnímu
procesu. Kdyby byl Prášek v době volební kam
paně nevyslovil slib o nejrozhodnějším zakročení,
snad by nyní nebyl údiv nad jeho snášelivostí tak
veliký. Ale nyní veřejnost čeká a čeká bezradně,
kdy konečně mužný čin dokáže Práškovu důsled
nost.

Nedopadne to jako na Moravě s agrární hvěz
dou poslancem Mičochem? Ten také za voleb sli
boval hlasem velikým, jak potrestá cestou soudní
aklerikály«, ale když již měl mandát v kapse, po
jednou tento měsíc celou žalobu odvolal. Mluviti
stříbro, mlčeti zlato! Tak si myslí mnohý hrdina.
Ale na Práškovo rázné vystoupení čekají myní i ti,
kteří ho nepodezřívali. Uvádíme zde pouze holá
fakta, žádajíce, abv je jadrně a zevrubně vysvět
líli ti, jichž se v přední řadě týkají.

Politický přehled.
Konference předsedů klubů na říšské radě 15.

t. m. usnesla se, aby schůze poslanecké sněmovny
byla svolána na 5. října. Při této příležitosti mini
sterský předseda bar. Gautsch pravil, že vláda
cestou nařizovací k zmírnění nouze učinila vše,
co zatím bylo možné. Vláda trvá na stanovisku,
že musí býti vosledním cílem, by se doma tolik
masa vyrobilo, kolik jest toho potřeba. Neučiníme
se závislými na americkém mase a bez ohledu na
kruhy, jež mají zájem na masné otázce, dáme se
vésti jen ohledy na potřeby a nouzi obyvatelstva.
Bar. Gautsch ohradil se proti tvrzení, jakoby vlá
da byla vinna nynějšimi politování hodnými po
měry a pravil. aby se nezapomínalo na překupni
ctví a na to, že se jedná o světovou pohromu. Ne
ušlo také, že bar. Gautsch vyslovil se i velmi roz
hodné proti případným nezákonitým demonstracím
proti drahotě (někteří soc. dem. řečníci mluviji do
konce o revoluci) a varoval důtklivě před nezbyt
nými následky.

Jednání o dohodu v Čechách. Dne 16. září ve
valném shromáždění svazu něm| poslanců zem
ských schváleno nepřipustiti v nastávajícím sně
movním zasedání nic jiného, nežli vyřízení zákona,
kterým se národně-politická komise prohlašuje za
permanentní, a dosažení permanentní školské ko
mise. Přes to však 19, t. m. v poradě předsedni
ctva svazu německých poslanců zem. s nejvyš
ším zemským maršálkem princem Lobkovicem do
hodnuto, že Něruci svolí, aby vedle školské komise
byla dosazena ještě komise, která by uvažovala,
kterak opatřiti úhradu pro výdaje spojené s chy
stanýin upravením učitelských platů. Výdaje tyto
rozpočteny jsou na 15 mil. K. nehledíc ani k ná
kladům, jaké vzejdou financím zemským zavede
ním tříletých přídavků místo dosavadních pětile
tých. — Také svaz českých poslanců zemských
konal 19. t. iu. schůzi, v níž jednomyslně usneseno
o postupu, jakož o podávání návrhů na sněm. Dále
usneseno, aby již v tomto zasedání byla sněmu
předložena otázka drahotní. Po schůzi dr. Škarda,
Švejk a Choc konferovali
šálkem a oznámili mu usnesení českých poslanců.
Němci, ač prý i jejich zemědělci jsou v tísni, ne
mohou prý provedení nouzové akce připustiti z
různých příčin.

V doplňovací volbě na suěm království Če
ského za městský okres plzeňský, uprázdněný
umrtím posl. Čiperv, zvolen Mladočech dr. M.
Mandl 4863 hlasy. Soc. dem. Habrman dostal 901
hlas, něm. kandidát Shertler 851 hlasů. V něme
ckém okrese cvikavském zvolen pokrokář R.
Wirfel.

Sleva dopravného. | Ministerstvo železnic v
souhlasu s ostatními zůčastněnými ministerstvy
snížilo cestou nafizovací o 50 proc. dopravné z
bramborů, zeleniny a luštěnin na všech státních

| drahách. Současně rozšířena byla již povolená 50
proc. sleva dopravného na krmivo a stelivo též na
kukuřici a umělá krmiva (kostní moučky krmné).
Vzhledem pak k zastavení plavby po Labi povole
na 50proc, sleva na dopravném z čilského ledku a
fostátů. Ministerstvo samo pak ihned zahájilo jed
nání se soukromými drahami, aby tytéž slevy na
dopravném povolily.Na sťáthíchdrahách slevy ty
to nabývají, platnostř již dnes. Ovšem jen potud
isguslevy poskytovány, pokud předměty, na něž
sleva povolena je, zůstanou v'Hši, tedy pro vývoz

! neplatí. Jest si jen přáti, aby slevy tyto příjemně
pocítili domácí spotřebitelé, 4 aby obnosy na do
pravném slevenése neoctly v kapsách židovských
překupoíků. Pozná se to snadro dle toho, jestli ce
ny o slevený obnos dopravného poklesnou. Nepo
klesnou-li, pak stát ztratí příjmy a spotřebitelům
nepomůže. Zde se právě ukáže, má-li stát odvahu
klepnout překupníky a karteláře přes prsty.

Obstrukce v Ubrách na sněmu neustává. Na
rozřešení krise chtěli by někteří dříve vyříditi vo
lební reformu. Oposice vede totiž boj za volební
reformu. Jestliže tedy vláda ustoupí a dá volební
reformu na denní pořádek, pak bude oposice nu
cena obstrukci zastaviti. Ministerský předseda hr.
Khuen-Hederváry chová se prý k tomuto plánu
odmítavě. Dle všeho si vůdcové maďarské politiky
dobře rozumějí, aby na úkor řádu a Rakouska ko
řístili jen pro sebe a Maďarii.

Zřízencl státní protl státnímu zřízení. Proti
drahotní demonstrace ve Vídní, při níž se volalo:
sSláva revoluci'c, zúčastnilo se také hromadně a
v uniformách 500 c. k. poštovních a telegrafních
zřízenců. V Rakousku najdeme soc. demokraty, te
dy stoupence republiky, mezi c. k. úřednictvem
na drahách, poštách, soudech, školách atd. Prof.
Masaryk sám se prohlásil za socialistu a c. k. pro
fessofi vystupují jako socialističtí kandidáti. V Ně
mecku ovšen: něco takového jest nemožno. Tak
jako republika francouzská nestrpfí mezi svým ú
řeďmictvem monarchisty, tak monarchie v Něme
cko nestrpí mezi svými zřízenci a úředníky repu
blikány. Pouze v Rakousku jest tomu jinak. Ne
jsou-li c. k. úředníci a c. k. státní zřízenci smý
šlení monarchistického. jak má lid zůstati věren
myšlence monarchistického státu? V parlamentě
měla by se už jedenkráte žádat vážná odpověď.
aby se v Rakousku vědělo, na čem vlastně jsme.

Otázka marocká. | Státní sekretář německý
Kiderfen-Wáchter odevzdal 18. t. m. velevyslanci
francouzskému Cambonovi odpověď vlády něme
cké. Jest prý velmi smírná a je naděje, že příští
odpověď francouzské vlády již nevyvolá žádných
obtíží. Obsah odpovědi německé vlády se přísně

Revoluční hnutí ve Španělsku se vzmáhá. Ú
střední svaz dělnický vyhlásil v celém Španělsku
generální stávku. V Cargogentě a Alciře (provin
cie valencká) byla prohlášena kommuna, radnice,
veřejné budovy spálemy. železniční most vyho
zen dynamitem do povětří a poněvadž se kommu
nardi opět pokoušeli o vypálení a vyplenění žen
ských klášterů, prohlášen královský dekret, jímž
se ústavní záruky pro celé Španělsko zrušují, pro
hlášen totiž stav obležení v celé zemi. Vláda jest
odhodlána za každou cenu obnoviti v zemi pořá
dek. Úřady v zemi budou nyní spravovány vojen
skými hodnostáři.

Sněm království Českého zahájen 20. t. m.
nejvyšším zemským maršálkem kníž. Lobkovicem.
Nato místodržitel kníže Thun prohlásil, že sněm
bude zasedati jen krátce, ale jednání jeho bude
velikého významu. Vyzývá poslance k tvořivé
práci, třeba jen dobré vůle k vážné a klidné výmě
ně názorů. Zásluha o zdar dobré věci bude nále
žeti pouze poslancům. Sám nedá se mýliti ničím a
bez kolísání bude pracovati ke smíření obou ná
rodů. Tiskem rozdány byly: zpráva zemského vý
boru o úpravě platů učitelstva, o vyřízení návrhu
na úpravu právních poměrů zemských zřízenců,
zpráva o vybirání zemských přirážek v době od 1.
ledna 1908 až do 30. září 1911 spolu s návrhem,
aby opatření to bylo vzato na vědomí a aby v
době od 1. října až do 31. prosince 1911 byla vy
bírána 65proc. přirážka, zpráva zemského výboru
o sanaci zemských financí, zpráva o rozpočtu na
rok 1911 atd.

Zprávy
praanisač. aspolkové.

Sdružení české mládeže křesťansko sociální se sl
diem v Hradci Králové spolu s okresním sdružením milá
deže ua Hradecku pořádá dne 28. září 1911 pod protek
"torátem slavného obecního zastupitelstva v Bukovině u
Černilova národní svatováclavskou slavnost. Pořad: V
neděli dne 24. září v sále p. Pultra ve Velké Skalici pro
gramový večírek za laskavého spoluúčinkování skupin
mládeže ze Smiřic, Pouchava a Velké Skalice: »K Bohu,
vlasti a rodné půdě«. Obraz z venkovského života o 4

dějstvích od A. Bognera-Ahasvera. Sehrají členové sku
piny velkoskalické, Ve čtvrtek dne 28. září ráno o 7. hod.
budíček. O */10. dopol. řadění průvodu u spolkové míst
nosti v Bukovině, průvod ke kříži, kdež slavnostní ká
zání bude míti vldp. Fr. Jeřábek, farář z Číbuze; mši
svatou slonžiti bude vsdp. J. F. Seidl, bísk. vikář a dě
kan z Černilova. — Po mši svaté velký tábor lidu na
návsi, na kterém promluví za obecní zastupitelstvo bu
kovinské p. starosta Kvasnička.+O významu úcty sva
továclavské v dobách nynějších« promluví ústřední sta
rostá dp. J. L. Petrásek. Potom rozchod a oběd. -Odpol.
0'%*/-2.seřadění spolků u domu předsedy místní sku
piny paňa Černého, odkudě průvod přes vísku do za
hrady p. Havlasa, kdež lidová veselice. O. všestrannou

" zábavu postaráno. Tombola, buffet, kavárna; hostinec,

. pošta, jízda na loďkách, veřejný vzlet balonem, výstava



-aoroplánů, rathouz, tanec, koncert, čarodějnice, cikán
ky atd. Večer o 7. hodině věneček v Bukovině v sále
hostince pana Hodka. — Vstupné odpoledne v předpro
deji 30 h, u pokladny 40 h, do věnečku jinoši 1 K, dívky

„50 h. — Přátelé! Letošní naše manifestace a slavnosti
ukončujeme národní slavností svatováclavskou; to. co
bylo nám vodítkem v minulých dnech, co nám přika
zovalo přijíti a manifestovati za naše idee křesťanské —
vnitřní naše přesvědčení — to svaté přesvědčení velí
nám 28. září ukázati neohroženě svoji příslušnost ke
křesť. socialismu. Přijďte všichni, mladí přátelé, junáci
4 děvy, přijďte dospělí, mohutnou účastí odpovězte na
neslýchané útoky v poslední době na nás číněné. He
slem našich stoupenců budiž: 28. září v Bukovině na

shledanou! — Okresní sdružení mládeže. Ústřední vý
bor mládeže.

Sedlec u Hory Kutné. Křesť. sociální spolek »Vlast«
oslaví svého patrona sv. Václava korporativní účastí s
praporem ta velkých službách Božích v Sedleci, odpol.
pak ve 3 hodiny bude spolková schůze v hostinci u Lo
kalů, kde promluví známý pracovník a sociolog p. T.
J. Jiroušek, redaktor »Našich Listů« z Prahy. Hosté

„Jsou vítáni.

Lomnice n. P. V den svatého Václava 28. září po
+fádá katolická jednota zábavný večírek. Přednešena bu
de báseň »U hrobu svatého Václava.« Dále jsou na pro

-gramu vybrané zpěvy a kuplety. Začátek určitě v 7
'hod. večer. Vstupné za osobu 40 h. Mezi jednotlivými
čísly účinkuje hudba. P. T. členové a příznivci se prosí

-o laskavé věnování dárků pro tombolu, které z ochoty
přijímá p. Alois Jirouš.

Do Lenesic. Sdružení venkovské mládeže v Leneši
-cích pořádá dne 28. září na oslavu národního světce
"sv. Václava veřejnou spolkovou schůzi v hostinci »Na
Poště« ve 3 hod. odpol. Na schůzi promluví pan redaktor
Jan Švec-Blanický na thema: »Úkoly české strany kře
sťanska sociální“ a dp. Arn. Oliva, katecheta ze Sla
ného, na thema: »Svatý Václav a jeho význam pro do
bu moderní.« Zajisté jak vybraní řečníci, tak i zajíma
vá themata jejich řečí dávají záruku, že každý, kdo tou
ží po poučení o t. zv. straně »klerikální«, přijde, aby
vyslechl příslušné informace. Členy Sdružení mládeže a
křesť. sociální organisace prosíme o laskavou a účin
nou agitaci a okolní o laskavou spoluúčast.

Zprávy
místní a z kraje.

Méstská rada v Hradci Králové ve schůzi dne 18.
září 1911 konané, učinila tato usnesení: Podminky po
ložení kabelu přespolní sítě elektrovodné do erární sil
nice Pardubické, předložené c. k. okres. hejtmanstvím
v Chrudimi, postoupeny byly městskému zastupitelstvu.
— V bloku XVII. (proti Živnost. domu s frontou do Če

lakovského ulice) připuštěny budou k prodeji parcely
č. 1, 2, 5, 7, 8, 9 a 10, a to rohové 1 čtv. sáh za 70 K
nerohové | čtver. sáh za 55 K. -——Na žádost pp. Fr.
Marka a dra. J. Vocáska zavede se na jich účet voda u
žitková do domů čp. 473 a 462 ve villové čtvrtí »u
Střelnice«. — Paní M. Šejnohové uděleno bylo povo
lení ku provedení úprav v její domě čp. 156 na Velkém
náměstí k účelům jejího obchodu. — Panu Fr. Chru

dimskému, maj. domu čp. 290 v Jiříkově třídě dáno
bylo povolení ku postavení mandlovny na dvoře téhož
domu. — Objedná se sud vápenatého chloridu pro kro
pení chodníku ve třídě Karlově na zkoušku. — Zřídí
se zkušební síň divadelní v obecním domě domě čp. 99.
ze čtyř místností v I. poschodí. — Položí se užitkový
vodovod v ulici Slezské. -— Udělena byla řádná chu
dinská podpora Růženě Knčerové, z Vídně do Hradce
Králové dopravené.

Vzpomíska na Jeho Exc, biskupa Karla Bor. Hamla,
svobod. pána z Kirchtreu. Biskup královéhradecký Ka
rel Bor. Hanl narodil se 4. září 1782 v Krbicích u Cho
mutova. Odbyv gymnaslum v Chomutově, studoval fi

Josofii a theologii v Praze, kam ze svého rodištěskoro
všecky cesty konalpěšky. Také do Litoměřic, kde byl
r. 1805 na kněze posvěcen, velmi často chodíval z Kr
bic pěšky. Po svém vysvěcení stal se kaplanem v bliz

kých Něm. Kralupech, od r. 1810 expositou ve Vartě
(okr. Kadaň). 1813. administratorem, 1814 farářem v

Březnově a r. 1821 farářem v Prunéřově (u Kadaně),
r. 1822 stal se kanovníkem hlavního chrámu pražského,
r. 1824 guberniálním radou a 25. října 1831 biskupem
královéhbradeckým. Biskup Karel Bor. Hani Inul velikou
láskou ku svému rodišti i k místům, kde působil. Na za
čátku svého vrchnopastýřského úřadování projevil ča
stěji přání, že by rád své rodiště navštívil a shlédl ještě
jednou místa, kde své dětství trávil, i cesty, které jako
studént pěšky konal. K této návštěvě došlo však teprve
později. Na Žatecko ubíral se biskup přes Prahu ve svém
povoze, provázen svým komorníkem. Cesta z Hradce

:do Prahy trvala dva dny. Když zastavil se v Kralupech,
byl velmi okázale uvítán tamními předními občany, kte
ří — vzpomínajíce na svého někdejšího kněze —předná
šeli své řeči obvyklým svým dlalektem. Biskup, dě

kuje jim za uvítání, připomenul, že se snad již počeštil,
poněvadž Jim iiž dobře nerozuměl. Na zpáteční cestě z
Krbic přibyli pozdě večer k hospodě, ve které bývalý
„německý student Hani z Krbic vícekrát na slámě noco
„val. V hostinci tom hyl nyní nájemce. Když komorník
„požádalpro svého pána večeři, hostinská nabídla mu
Atodenou vepřovou pečení. jelikož nebylo jiného v zá
Aobě. Komorníkpožádal pak ještě o křen. Slova hostin
ské: -Jsme zde nalisti, proto.se nezásobyjeme«,komor

ník divně si vyložil. Po večefi upravil ve vykázaném
pokoji postel pro biskupa, sobě ustlal na pohovku a pak
všechen ostatní nábytek přisunoval ve vší tichosti ke
dveřím, aby se před tou nejistotou zabezpečil | Ulehli,
dlouho však neusnuli. Za celou noc nic jich neznepoko
Jilo. Ráno při snídani »nejístota- se vysvětlila. Nájem
ce děla! *patné cbchody, málo tržíl a proto nájemné dlu
hoval. Z té příčiny byli tam »nejisti«, očekávajíce kaž
dého dne výpověď. Hostinský, kterému náhodou přišel
lepší host pod střechu, použil této příležitosti a napo
čítal si za nocleh, večeří a snídani 3 osob, za použití
konírny a krmení pro pár koní -- 60 zl. Na tehdejší čas
velice drahé přeležení! (Dle vypravování býv. komor
níka p. b.)

Z tarilni kanceláře Ústředny. Dle účetního výkazu
za 1. polcletí bylo členům Ústředny vyreklamováno:
a) na základě odborné revise spediteurských účtů na
přeplatcích dovozného K 3764.93, b) nesprávnou klas
sifikací drahou dopraveného zboží zaviněné přeplatky,
jež byly na reklamaci Ústředny navráceny, obnášely
K 3094.05, c) soudně bylo vymoženo na dráze K 252.04.
Tyto cifry, jež dohromady tvoří obnos 7111.64 K, samy
dokazují nezbytnost revisní a reklamační kanceláře a
zároveň doporučují služby tarifního oddělení při Ob
chodní, živnostenské a průmyslové Ústředně v Hradci
Králové, jichž nemůže nadále žádný interessent na do
pravě nákladní postrádatí.

Oheň. V neděli večer před 8. hod. vypukl oheň v
hradební imístnosti (kasamatech) u obecního dvora v
Hradci Králové, kteréž hradečtí fiakři používají jako
chléva. Kouř valil se ckny již chvíli do města, aniž kdo
v Hradci tušil, že u ohně chudí fiakři zápasí o své bytí.
Teprv když oheň byl v nejprudším žáru, přikvapili ha
siči, zatim co až obni propadl kůň fiakra p. Boučka, zá
soby sena atd.

Exportérám do Srbska. Dle nařízení srbské správy
poštovní z 5. srpna není nadále třeba v poštovní dopra
vě balíkové do Srbska přikládati k ostatním průvod
ním listinám dosud požadovanou originální fakturu, jest
liže cena zaslaného zboží jest udána v prohlášení cel
ním. (Z Obchodní, živnostenské a průmyslové Ústředny
v Hradci Králové.)

Dle vídeňského vzoru? Někteří lidé po vídeňských
a královédvorských výtržnostech šuškají, nestane-li se
prý »něco« taky v Hradci. Na to odpovídáme, že mani
festační, důstojné, třebas i rázné projevy proti drahotě
nesetkávají se s odporem za nynějších zbědovaných
časů u žádného lidumila. Všecky naše politické strany
jsou za jedno v tom, že vláda má se k uspokojení
nuzných velice liknavě a že velicí kapitalisté postupují
na dráze bezohlednosti vytrvale dále. Těm se má pro
mluviti do duše. Kolik však lidí zdražuje svévolně v
Hradci? Snad úředník se -60 měsíčními zlatkami? Či
Živnostník, nebo malý cbchodník, který těžko shání
každý měsíc na nájem? Anebo snad učitelstvo, které
právem volá po zlepšení platů či jiní gážisté? Taky ne
zdražuje chudá venkovská žena, která se vleče do Hrad
ce s kufaty nebo tvarohem dvě hodiny cesty. Zde by
demonstranti bouřili protl adresám zcela mylným a pro
to ani my nechceme věřitl vrtošivým pověstem. Děl
nictvo české dokázalo v posledním čase, že jest vy
spělejší, než fanatikové vídeňstí a proto poznává lépe,
že by demonstrace dle vzoru vídeňského drahotě vaz
nezlomily.

Srdinko hrozným sirějcem drahoty. Věru ani při
volební kampani jsrre nevěděli, jak hrozným a nebez

pečným a vypočítavým nepříteleru lidu jest pan Srdinko,
toho času říšský poslanec. Dávali mu hlasy chudí dom
kaři jak agrárničtí, tak křesťansko-sociální, domníva
jíce se, že jim trochu pomůže. A zatím teď sociální de
mokraté na to přišli, že Srdinko vlastně místo vážné

práce pro blaho lidu zavinil velikou drahotu. A poně
„vadž za nic nemohou židovští bursiáni, židovské banky
a židovští překupníci, tož velice uvědomělí soc. demo
kraté zvali veliké davy do residenčního sídla Srdínko
va, aby v nejdůležitější obci celého Rakouska — totiž
ve Svobodných Dvorech — se rozhodlo o konci všeho
zdražování. "Jenslyšte,- jak zvali soc. demokraté ku
vpádu do toho ústředního sídla rakouského zdražování!
»Dostavte se všichni do této schůze v sídle říšského
poslance p. Srdínky, Proneste svůj soud o lichvářské
polifice strany kapitalistů zemědělských. Zvali jsme
jej do dřívějších schůzí a nepřisel, ani se neomluvil. Půj
deme proto co jeho obce a to v počtu takovém, aby po
znal, že lid nenechá si dřítí kůži s těla« — Tedy soc.
demokraté..se učinili scudcem nad říšským poslancem a
grárním. Jakým právem? Dal mu někdo z nich hlas?
Soudci nad p. Srdínkou mohou býti jen lidé ti, jichž zál
my proti svým slibům zradil, ačkoliv od nich hlasy při
jal. Ti však, kteří pro něho hlasovali, jsou posud zcela
tiše. A snad ten brozný Srdinko opravdu chce dříti kůži
s dělnického těla? Tohle slyšíme poprvé. A docela také
celé Rakousko do této chvíle nevědělo, kde vlastně jest
největší vinník. Dříve však, než soudcové samozvaní
začnou někoho odsuzovali, ať shledají dohromady u
svědčující dokumenty. Ať dokáží, kolik milionů Srdínko
s okolníjmi domkaři za tento rok na drahotě vydělal. Ano
—celé miliony by musil Srdínko s okol baráčníky shráb
nouti, kdyby tu drahotu na Hradecku jen z pouhého roz
maru zavinil sám. Jestliže rolnická nemilosrdnost vůči
dělnictvu jde tak daleko, že by ti nešlechetní chalup
jící nejraději stáhli lidu kůži s těla. očekáváme, že roz
množení chalupnického jmění bude letos tak obrovské,

kratů. „listě v zimě každý baráčník si koupí aspně dva

dotkne a bude,,jístísamébažanty, Příjmy salmictvase

tolik rozmnoží, že I zadlužený rolník bude míti ročně
aspoň takový důchod, jaký má dr. Adler a jiní kapitali
stičtí »proletáři«, kteří stojí sociální demokracii v čele.
Kdyby se tak rolníkůmzačalo vésti jako se vede soc.
demokratickým řečníkům, seknou hospodářstvím a sta
nou se »vyděděnými proletáři« okamžitě. Jest ještě v
čerstvé paměti, jak soc. demokraté léčili velikou dra
hotu tím, že se osupovali na chudé. udřené prodavač
ky tvarohu na hradeckém sobotním trhu. Jako by ne
věděli, kde jest hlavní zřídlo nekřesťanského zdražo
vání. Pánové, kdy si konečně promluvíte důkladně s
hlavními machry? Kdy půjdete přímo interpelovat ži
dovské bursiány? Snad o nich nevíte? To přece nelze si
mysliti, jestliže soc. demokracie tolik se chlubí, že zná
nejlépe kořeny sociální zbědovancsti. A jestliže jest vám
přece něco nejasno, zeptejte sc těch židovských vůdců
soc. demokracie, kteří tak často hlasovali pro zájmy
skutečných kapitalistů, proti jejichž majetku všichni
střední hospodáři jscu bezbrannými. Něco bychom po
radili. Ať se odebere sec. demokracie aspoň k nejbo
hatším Rotschildům, Gutmanům, Taussigům, Kornfel
dům. Ať tyto boháče zcela zdvořile požádá, aby z na
hromadéných milionů aspoň v době drahoty brali úro
ky toliko poloviční. Tím ti boháči vlastně nepřijdou o
Žádný majetek, který již mají. Naopak i při snižení úro
kové míry zase se jim jmění rozmnoží. A kdyby snad
přece něco obětovali ve prospěch lidu, rozhodně jim
zbude tolik, že mohou si hráti na větší pány než šlech
tici. Jich není mnoho, alc drahote doléhá těžce na o
brovské davy. Uvidíme tedy, zda si dají říci a zda prá
vě jejich jmění není svíráno mrtvou rukou. Jakmile na
stane aspoň částečný odliv milionů, které jim z práce
rolnické přitékají, pak sedlák dá obilí o mnoho lacinějl
každému, bude platit více čeládce, pak se nebude musit
sám dříti od ranního úsvitu až do západu slunce. Rol
ník dá potom také více tržiti řemeslníkům a obchodní
kům, tito zase více budou moci platit dělnictvu a bude
na chvíli po nouzi. Malá ves Svobodné Dvory tu dra
hotu rozhodně nedělá. Tomu může věřiti jen sociální
demokrat, který jest zpracován výhradně četbou ru
dou. Na Chotěbořsku jest bída ještě větší — a mají tam
přece soc. demokratickcho poslance. Dělá snad drahotu
také tento říšský poslanec? Hodně jste slibovali, a když
pomoci nemůžete, strčili byste rádi vinu na rolnictvo.

Svobodné Dvory, Pan Srdínko měl v neděli nešťa
stný den. Soc. demoxraty »uklidnil« předpovědí, že bu
de třebas ještě hůře. Na tekovon »pomoc« ovšem po
slance nemáme. Ostatně la slova není potřebí bráti na
nejpřísnější vážky, protože Srdinkovi v rozčilení hned
něco ukiouzne, co nemá nejlíp promyšleno. Ale — jest
liže Sidínko velké zdražení nezavinil, ať si vzpomene,
jak asi s bídou lidu mají soustrast pověstní dletáři a
grární, kteří ve tolik obohatili z veřejných prostředků!

Hubení hrabošá. Zástupccvé několika obcí na pra
vém labském břehu usresli se za každého zabitého
hraboše zaplatit 1 hal. Tento prostředek se velice o
svěduje, lépe než strychinový oves, bacil tylový atd
— Tak v obci Urbanicích za 14 dnů usmrtily školní

pro celý okres? VANĚnr
Vloupání do kostela »na Zámečka.« Dne 19. t. m.

nalezl hrobník hlavní dvéte filiálního chrámu sv. Jana
KHtitele »na Zámečku« ve farnosti Novo-Hradecké ote
vřené; vstoupiv do kostela, shledal, že druhé postranní
dvéře kostelní „jakož i dvéře do sakristie jsou násilím
vypáčeny. Hlavní dvéře kostelní byly otevřeny ze vnitř
kostela, jelikož jich jinak bez násilí otevříti nelze. V
sakristi skříně byly ctevřené: nic však ani z nádob
kostelních ani z paramentů odcizenc nebylo. V sakri
stii nalezena veliká motyka, kterou dvéře byly vypáče
ny. Jeden svícen s oltáře se svící postaven byl u dvé
ří sakristie; bylo jím asi při páčení dvéří svíceno. U var
han v kostele bylo několik klávesnic porušeno. Jelikož
motyka byla v sakristii zanechána a z kostela nic od
cizeno nebylo, soudí se. že lupič byl něčím při slídění
vyplašen, takže mu nezbylo času do sakristie pro své
náčiní se vrátiti. Případ oznámen místnímu četnictvu.

Zloději v kostele Opatovickém. V noci v neznámou
hodinu z pondělka na úterek vloupali se neznámí zlo
ději do kostela v Opatovicích n. L. Pátrali pouze po
penězích; cenného neukradli a nepoškodili nic, pouze z
oiěrné kasičky za oltářem vybrali asi 60 haléřů. Nási
lim vypáčili dvéře u sakristie a kdvž tu uvolnili zámek u
dvéří železem pobitých, vnikli do kostela. Svatostánku
se nedotekli. Cenné kalichy v sakristi též nenašli, ne
boť duchovenstvo denně po m'i sv. je béře s sebou
do fary.

Do Žamberka. V posledním čísle »Ratibora« a »Osv.
Lidu« ze dne 16. září byl jsem napaden neznámým
pisatelem způsobem, který je charakteristický u listů
strany, jež o sobě tvrdí, že je stranou nejlepších českých
lidí. Nernám úmyslu, abych někomu vytýkal, jaký býti
má, či nemá, ale jisto je, že od lidí, kteří o sobě tvrdí,
že jsou pokrokoví, třeba že nejsou.a nemohou býti de
mokraty, můžeme žádat, aby vedli boj s otevřeným
hledím a nikoli babsky. Opravy do »Ratibora« neb do
»Osvěty Lidu« nepošlu, poněvadž. by mohly být oba
listy místní organisací pokrokovou, podobně jako se to
stalo »Lidovým Proudům«, prostě pro Žamberk zaba

napaden pro »nemístné chování« při přednášce p. K.

způsobil, to „mi musí dosvědčit každý, a že jsem se

viktů, když v lednoni znich, mladoboleslavském, sám



pan Vetterle po 4 roky byl? Těší mne, pánové (patrně
vás bylo víc. kteří jste oba články slepllí), že jste dali
našim Fečnickým kursům tak pěkné vysvědčení, my
slím však, že poněkud jste věc přehnali, když jste mne
přirovnali k P. Jemelkoví a V. Myslivcovi, poněvadž
takový strach ze mne ještě nemáte, třebas pan Kocour
mne nazval »nebezpečným klerikálem«. — Byl bych
velmi rád, kdybyste uvedli všechny ty »neslušné a ne
pěkné výrazy« a Jsem si jist, že kdybych nad vámi
stál hodiny, že byste si nemohli vzpomenouti na jedi
ný. Vytýkáte ml, že jsem se oháněl »hovady«. Řekl
jsem to slovo jedinkrát a sice při té příležitosti, když
pan Vetterle mluvil, že z klerikálních konviktů nevy
cházejí lidé, nýbrž duševní kreténi, tu před slovy du
ševní kreténí jsem řekl »hovada“, poněvadž jsem již
tušil, že řekne, že náboženská výchova činí z lidí zví
řata. Nenazval jsem také ani mluvu ani řeč pana Vet
terla netaktní, nýbrž za netakmí jsem prohlásil způsob,
jakým bylo u přítomnosti tolika dam mluveno o po
hlavní otázce a při torn zcela sprostě tupeny katolické
konvikty. Neraktním a neiapným mohu však s klidným
svědomím nazvati článek, jak v »Osvětě Lidu« tak i v
»Ratiboru.. poněvadž každá věta v něm je překroucení
fakta a kde není dosti věcných důvodů proti mně, tam
se vezme [ráze jako ty nebohosti o Jerichu, špíně atd.
A váš slovník na fráse je velmí bohatý, zrovna jako
celá ořednáška pana K. Vezierlu. Dejte jen pozor, aby
se vám nestalo něco podobného, jako panu Vetterlovi,
když mluvil hodinu proti klerikalismu, a pak na moji
otázku, co to klerikalismus je. cdpovědi nedal a musil
mu pomáhati pan Kocour. — Frásemi se proti nikomu
nesmí bojovat, poněvadž příliš záhy je nedostatek vla
stního rozumu pairný. — Konečně několik slov o ho
stech: Jsou nám vždy vítání lidé, kteří přijdou proto,
že se zajímají o věc. nemohou však nám býti vítanými
takoví, kteří přijdou proto. aby nadávali »uličníků«. A
upřímné slovo: kolik z těch ohostů« je přáteli student
stva? Na prstech bylo by Je tze spočítat! | Jsou snad
přátelé ti, kteří vůbec úaše podniky účastí nepodporují,
či ti, kteří se nás každým krokem straní, či ti, kteří o
nás roztrušují smyšlené klepy, anebo posléze ti, kteří
nás v »Lidových Proudech« nazvali neschopnými ja
kékoliv práce? -—-Nezáleží mi na tom, co o mně soudí
te vy neb vaši soudruzi. Buďte však jisti, že tak bez
charakterním nejsem, abych svoje přesvědčení cenil na
koruny, nýbrž že cu dělám, dělám pouze z lásky k vě
ci samé, a znáte všichni dobře ústrky, jež je snášeti ve
veřejném životě právě katolickému studentovi. — Mohl
bych napsat několik poučných článků jako na př. »Proč
se trvá na formálnosti«, »Jakým způsobem se má ve
spolcích hospodařit« atd., o tom však pomlčím, poně
vadž my nenávidění klerikálové nemáme zásady, že
»každý pokrokář se musí zničit«. jakou mají (obdobnou)
o klerikálech organisovaní pokrokáři, nýbrž jsme tak
svobodomyslnými. že si vážíme osobního přesvědčení
každého jednotlivce, pokud on respektuje naše. Je to
stará fráse, která byla poslední bombou na mně
vrženou, ta však, bohužel, inne nikdy ranit nemůže, po
něvadž vím, proč na mac Lyla vržena: z uražené 0
sobní ješitnosti! —- Ing.St. Jan Pírko.

Ronov n. D. Pozšiřujme úctu k sv. Václavu! Obra
címe se — jako roku loňského — s prosbou ke všemu
obyvatelstvu našemu, aby v předvečer svátku sv. Vá
clava ozdobilo domy svoje prapory a večer před půl
8. hodinou osvětlilo příbytky. Prosíme všecka sdružení
naše z okolních obcí, aby si připravili lampiony k prů
vodu, který vyjde o půl 6. hodině za zvuků hudby od
farní budovy městem. Po průvodu zapěje se »Svatý
Václave« a budou se vypalovati krásné ohňostroje. Lid
český namnoze mdlý. Kéž rytířská postať našeho sva
tého knížete nadchne srdce unavená v dobách tolik
zlých! V tyto dny svatováclavské obnovme, přátelé,
slavný slib, že budeme pevně státi ve víře sv. Václa
va při kříži Kristově! Učiňme si předsevzetí: Dříve mu
sili by nepřátelé ze základů vyrvati ty »hory Železné«,
než by se jim podařilo vyrvati nám víru. Svatý Vá
clave, oroduj za nás!

Hořice. Již před rokem měly býti odbyty v městě
našem obecní volby, není však naděje, že by rekurs v
době krátké byl vyřízen. tak že nynčíší vedení, jež —
ovšem na účet poplatnictva — mnoho pro zvelebení mě
sta učinilo, bude míti příležitost počíti s tím nejpotřeb
nějším podnikem --- kanalisací. Stojí sice Hořice — po
kud zadluženosti se týče — zajisté v popředí českých
měst. Měly-li však dost prostředků na věci, jež se daly
odložiti, nesmí otáleti tam, kde se jedná o opatření, ze
zdravotního ohledu nezbytné. Za to dojde snad ještě
tento měsíc k volbám okresním, kde prý bude stát proti
kandidátce venkovské 1 kandidátka městská. — Na sv.
Václava konati se bude obvyklý slavnostní průvod k
P. M. Lohovské, jenž se z vděčnosti od dávných dob
koná. Po průvodu bude posvěcen, — bude-li do té doby
hotov —. opravený kříž na Dachovech.

Od nás. Ten tam je klid, po ulicích hemží se to o
pět omladinou, školy počaly. »Lítost mám nad zástu
pem«. řekl Spasitel o hladovícím lidu a to možno řící
i o našem studentstvu. Obecné, měšťanské a střední
školy mají sice posud náboženské vyučování, ale ná
boženská cvičení přistřihují se víc a více a dle toho
vypadá ta naše le unesse doré. že sí s ní sam! učitelé
nevědí rady a počínají již nahlížeti, že se stala chyba
v počtech a že to s tou moderní výchovou dále nepů
Jde, že to vezme špatný konec. Na t. zv. odborných, po
kračovacích mužských i dívčích školách, na obchod
ních dvoutřídkách náboženství není buď vůbec, aneb
den něcae málo z milosti toho kterého kuratorla. Počá
teční a služby DGožína konec roku, to je všecko, co se

by to zrovna tento materiál školní nejvíce potřeboval,
ježto nepřichází z pravidla ze školy, nýbrž ze života
praktického, kde přišel do styku se světem a starší
mi druhy, stojícími ponejvíce v táboře internacionály;
za to volnosti je nadbytek, volný styk s každým, dout
níky i na ulici, karty v hospodách, dnes dokonce i
flinta, krátce vše, co je snad dovoleno mladému muží,
ne však mladičku, třeba s tímto mužem náhodou seděl
v lavici školní. Apropos, flinta! Na ten nápad mohl při

reformy, jak známo, čerpáme, Prušák, jenž, nenarodí-li
se v piklhaubně, jistě v ní umře. Jaký to má účel? Při
pravovat na vojenský stav? To bychom to v boji pro
ti militarismu až tam dotáhli? Nebo snad učit lid, jak
má zacházet se zbraní, až bude dělat revoluci? Zrovna
plšu v dojmu vídeňských bouří a přemítám, jak to mo
hlo všecko mnohem »velkolepěji« dopadnout, kdyby
každý demonstrant byl cpatřen pořádným 'brownin
gen. To si tam také mchl ten lordmayor zůstat; tak
hezky to máme v Čechách naplatno a pan Strong bude
vykládat pánům na radnici o blblích a křesťanství, o
Prozřetelnosti Boží a jiných. v Čechách již odstavených
věcech. Teď musí honem přijít Machar, aby tu poka
ženou Prahu napravil.

Chlumec nad Cidlinou. Dne 9. září pořádán byl chlu
meckými studujícími včneček ve prospěch Ústřední Ma
tire Školské, »Komenského« ve Vídní a jiných dobro
činných účelů. S věnečkem spojena byla subskripce na
jmenované účely. Dík neobyčejné obětavosti P. T. chlu
meckého obecenstva, které zůplna pochopilo a uznalo
vlasteneckou práci studentů a neskrblilo tak mnohými
příspévky pro věc národní. Studenistvo chlumecké mů
že býti hrdo na krásný výsledek svého prvého vystou
pení na veřejnost. Z čistého výtěžku, který činil 253 K
13 hal., odevzdáno bylo Ústř. Matici Školské 100 K,
chudým dítkám chlumeckým 54 K, »Komenskému« ve
Vídni 40 K, Severočeské Jednotě 306 K, na studentský
foud 13 K 13 h, na akademický dům v Praze 20 K.

Javornice. Ve zdejší osadě se konala krásná církev
ní slavnost. Z milodarů zakoupena do kaple, v nedale
kém útulném lesíku se nalézající, socha sedmibolestné
Panny Marie. Byla dne 10. t. m. posvěcena dp. Ant.
Rubíkem, katechetou měšť. škol v Rychnově, který s
dpp. Lud. Novotným, gymn. katechetou, a Ed. Švorcem,
administrátorem přivedl zástup zbožných osadníků Ry
chnovských. Též z Něm. Rybné přišel průvod. U ve
likém průvodu nesena dražičkami na vkusně ozdobe
ných nositkách socha Panny Marie do kaple, kdež byla
posvěcena a po posvěcení bylo slavnostní kázání. Ve
liké zástupy zbožných posluchačů tísnily se kolem ka
zatelny, poblíž kaple postavené, by poslouchaly pozorně
nadšeného a výmluvného xazatele dp. Jos. Rósslera,
kaplana z Vel. Ouříma. Řečník velmi poutavě a dojemně
mluvil o úctě k Panně Marii, zinínil se o své cestě do
Lurd, o zvláště zazračných uzdraveních, která se tam
právě stala. Málo bylo těch, v jichž oku nebyla by se
zaleskla slza. Velice pohnuti byli všichni posluchači.
Po kázání za průvodu karely p. Jos. Matyka konána po
božnost křížové cesty, která kolem kaple byla zřízena
velkém nákladem. Požchnáním ve farním chrámu Páně
slavnost byla ukončena. Všem, kteří jakýmkoliv způ
sobem he slavnosti přispěli, vzdává se srdečný dík a
Zaplať Bůh!

Obecní úřad v Jenlkovicích pořádá v místě dne
24. září v hostinci p. Jos. Procházky o 2. hod. odpol.
veřejnou schůzi včelařskcu, v níž promluví p. K. Pa
zourek, řídící učitel a učitel včelařství z Čestic o důle
žitosti včelařství a postupu prací moderního včelaře.
Vstup volný. Včelaři a jejich příznivci jsou vítáni.

Litomyšl. (Patrociniu1 »Povýšení sv. Kříže«.) Pou
tní slavnost prob. chrámu Páně rašeho se letos nad o
byčej vydařila. Z širého okolí i z daleka zavítali zbožní
poutníci, jako až od Žamberka, od Ústí n. Orlicí, od
Lanškrouna, od Poličky (tři proces: německá), od Pro
seče a Nových Hradů. od Chocně a j. Kajícníků napočet
lo se kolik set. K poutníkům německým promluvil záhy
z rána vsdp. probošt o ctnostech, jež nám káže sv. Kříž,
totiž: o poslušnosti, trpělivosti, pokoře a lásce k Bohu
(sv. Augustin.) Ze zvláštní ochoty sloužil ranní služby
Boží vsdp. Dr. L. Kalvoda. královský rada a profesor u
niversitní z Řezna z Bavor, rodem Moravan. Služby
Boží velké konal ndp. Msgre J. Barták, pap „komoří a
kanovník z Hradce Králové za čestné assistence p. t.
duchovních z místa a z okolí. -- Odpoledne konal vsdp.
ředitel III. řádu sv. Františka Seraf. a zdejší probošt ter
ciářům shromáždění, jichž se sešlo ke 400 údů. Slavné
nešpory s asistencí měl ndp. královský rada. Za tuto
ochotu ke cti a slávě sv. Kříže budiž jmenovitě ndp.
kanovníku a ndp. královskému radovi tuto dík vzdán
vřelý a upřímný. Poutnfkům pak zbožným kéž nevymizí
z paměti tklivé promluvy o úctě sv. Kříže a jsou Jim
»klíčem ku vlasti nebeské« po poutl životní! Též za ve
lectěnou návštěvu a účast na této oslavě budiž dík

ství zde a pp. řediteli knížecího panství H. Kolmanovi.
— Zdejší c. k. gymnaslum pcčátkem tohoto roku navště
vuje 210 žáků. Na ústav paedag. dívčí zde zavítal vletp.
ředitel J. Jirásek z Příbrami. Budiž nám vřele vítání

Z Luže. Vzácná snaha slovutného pana B. Dvořáka,
architekta a c. k. konservátora v Pardubicích, o za
chování velecenných historických památek, po dlou
hém čase setkává se s kýženým výsledkem. Starožitná
kaplička sv. Jana Nepomuckého pod Košumberkem bu
de se konečně restaurovati a tak tato perlička stavitel
ského umění z počátku 18. století bude | nadále nám
zachována. Rovněž potěšitelnou zprávou pro milovní

ochotou patronátního úřadu Rychmburského a s při-.
spěním veleslavné c. k. komise pro zachování histori
ckých a uměleckých památek ve Vídni nemalým nákla
dem bude obnovena. Dojista | vnitřek, který chová zna
menitý obraz svatých 14 pomocníků a jenž dle všeho
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vzácné řezby. bude zmíněnými úřady po vzácném uzná
ní cpraven. — Také v brzku začne cprava schodů, ve
doucích ku velebné svatyní Mariánské na Chlumek. —
Dovídáme se. že dp. farář Alcis Doubravský doufá po
mocí dobrodinců a <vým nákladem restaurovatí varha
ny v této svatyni, které během času velice sešly a
které by snad vypověděly veškerou službu, ježto mno
hé rejstříky již červotočinou jsou prožrány a nejsou
vůbec k potřebě. Těžkopádný pak postup úředních ko
mist by jenom cpravu tak nutnou prodlužoval a stě
žoval. Nového pak tak umělecky provedeného stroje
by se sotva naší svatyní dostalo. Musejní spolek míst
ní hodlá všemožně zasaditi se o to, by také památné
zříceniny hradu Košumberského. které naší krajince
tak malebného rázu dodávají, byly uchovány a vhodně
restaurovány. X.

Úpice. Dne 25. t. m. bude všemi dělnickými a živ
nostenskými spolky pořadán velký tábor lidu proti zdra
žování potravin. Jelikož všichni cítíme tíhu tohoto zdra
žování, vyzýváme své členstvo katol. organisací v
Úpici, aby se tohoto táboru zúčasenilo, Bližší program
Je na vývěšních tabulích. — Svolaná sociální komise
na den 17. září do městské zasedací síně byla odložena
pro neúčast některých pánů členů této komise. | Táž
schůze byla znovu svolána na úter; dne 19. září.

Vlašim. V den svatého Václava 28. t. m. jest u nás
slavnost svěcení praporu sdružení křesťanského dělni
ctva. —

Různé zprávy.
Organisační slasti duchovenstva. Cizopasníci, kteří

by se neuživili, kdyby k vůli osobnímu kšeftu neveštvá
vali národ do několika cdporných stran, nijak nemohou
tomu rozuměti, jak jest to možno, že kněží katoličtí or
ganisují obětavě zaúarmo. Výdělečnost přejde parasitům
do krve tolik, že si nedovedou vůbec představiti lidi,
kteří by organisovali český lid bez nároků na osobní
hmotný prospěch. Zatím však organisující kněz vydá
vá se v šanc nejlanatičtějšín útokům nepřátel i někte
rých staky katolíků«, vyčerpává se hmotně, ukrádá sí
i spánku. A nejzajímavější jest, že lidé, kteří do kostela
ani nohou nevkročí, ve fanatické zášti denuncují takové
organisátory u konsistoře, jako by byli »škůdci církve«.
Podvodní denuncianti, aby hlas jejich byl spíše slyšen,
ovšem se dovedou v residencích představovati jako u
přímní synové církve, dovedcu se vší neomalenostl se
tvářiti, jako by jim velice záleželo na prospěchu Ccír
kve té, kterou pomáhali třebas den předtím volnomy
šlenkářům lčiti jako přišeru. A toho shonu, zažádá-li
takový náš organisátor © faru! Strčí se hlavy dohroma
dy, pořádají se konference v několika obcích, jak by
bylo možno urvati statečnému knězi faru před ústy.
Rabina by tací »lepší katolici« pustili do katolické fary
okamžitě. Ale jenom ne kněze, který se opováží hájiti
to, k čemu jest svým postavením vázán! Tak tedy roz
šiřují občanskou, politickou a náboženskou svobodu ti,
kteří tolik naříkají na útlak církve. — Zase nový do
klad! V Prostějově farář Dostál poznal, že jest rozhodně
potřebí katolické sebeobrany, nemají-li se místní katolí
ci státi ubohými, uplvanými raby živlů protinábožen
ských, které se nikterak svou despotickou povahou ne
tají. A jak byla uvítána jeho statečnost od lidí, kteří si
dávají přezdívati »svobodomyslných+? Pokroková rad
nice, když seznala. že katolický lid po všech útocích
pokrokářských fanatiků jen ještě více k faráři Ine, od
hlasovala, že má býti tento duchovní správce své fáry
zbaven. Dne 14. září přes protest umírněných členů
radnice ustanoveno podati žádost ordinariátu, aby byl
farář z Prostějova cdstraněn. Tak se mísí do záležitostí
církve katolické lidé, jichž zášť proti naší církvi jest
pověstná, ačkoli jinde jejich kolegové nechávají úplně
s pokojem rablny, kteří:v českých obcích silně germa
nisují. Prý politická činnost Dostálova vede radnici k
tomu rozhodnutí. A což ty neurvalé výpady soc. demo
kratických dobrodruhů proti téže radnicí nejsou ničím?
Zde se již nejedná o osoby. ale o dvě velice protilehlé
zásady. Která jest spravedlivěiší, zda pokrokářská či
katolická? Pozorujmet Pro přijmutí návrhu hlasoval to
várník Kovafík, veliký přítel Macharův, který okázale
vítal muže, tupicího netoliko klerikály, ale i samy ná
božehské zásady křesťanské: Obecní zastupitelstvo při
jimalo protektorát nad štvavými schůzemi a agitaceml,
pořádanými proti katolické církví. Nyní totéž zastupl
telstvo chce rozhodovati, kdo má býti duchovním správ
cem dobrých katolíků prostějovských. A tomu se říká
náboženská svoboda a svoboda svědomí? Dostál se od
vážil jako svobodný občan a veliký místní poplatník
docela kritisovati chybné kroky radnice, nechtěl býti po
litickým otrokem pokrokářů a proto nad jeho hlavu po
věšen Damoklův meč. A tak dalece se zapomněl, že
nešel volit, ani když k němu přišel se vzkázem radni
ční kliky sám obecní sluha. To ovšem dopalovalo pány,
jichž svobodomyslnost Ihned přestává, jaktmfle se jedná
o potrestání katolického kněze. Také bylo Dostálovi
naznačeno, že mu jeho »neposiněnost« přijde draze. Sa
m! naši odpůrci uznali, že v Prostějově 'drobní lidé šma
hem so odcizí katolickým zásadám, jestliže nebudou
míti svůj vlastní konsum, protože hospodářskou přemo
cí lidí jiných budou přišněrováni :k. podníkům nepřátel



"sebe veliký hněv národního sočlála Kýra, který před

A jak šikovně byl návrh vpleten do pořadu jednání! Tak
totiž, aby co nejjistěji prošel, Strůjcové »hrdelního sou
du« neměli dobrého svědcmí a proto se snažili návr
hem přímo přepadnouti nic netušící umírněnou část rad
nice. Nevědělo se, co pokrokoví svobodomyslníci po
tichu kují, takže někteří vážnější, nejsouce o ničem

"zpraveni, do schůze se nedostavili. Tak »lidová« rad
nice odpovídá prostějovskému lidu, který proti pokro
kářům uspořádal hromadné projevy pro svého faráře.

neshody prostějovské nezavinil pouze jeden činitel, a
že ku smíření vecla by jiná cesta než denunciace k
představeným se žádosti o zbavení existence. Ovšem
Po usnešení radnice konsistoři ani nenapadne, aby cír
kevní záležitosti závisely v Prostějově od rozmarů
vclnomyšlenkářů a aby úslužně trestala kněze, který
háji to, Co jest jeho povinnosti. Brněnský »Hlas« na
zývá ten akt politické msty kocourkovským kouskem.
Ale ze všeho vysvítá, jakým by by! kněz otrokem politi
ckých pokrokářských klik, kdyby měl žebrati o trochu
svobody u svobodomyslníků modernich. Není horší ty
ranie, než jakou vyvíjejí svobodemyslníci moderní.

Požidovštělý (lsk. Jest valná většina tisku, před
kládaného křesťanským čtenářům, vožidovštělá, čili nic?
Katolíci souhlasně již dávno potvrzovali, že tisk kře
sťanský svou tozšítenoslí jest jen pídimužcem proti 0
bru tisku židovského, Máme jen praménky, židé vele
toky, kleré uchvacují všecko, kam se řítí. Nyní prav
divost zpráv katolických potvrzují židé tam, kde cítí
pod nohama půdu tak bezpečnou, že jest obrana proti
nim zcela marná. Nově založený židovský list uherský
»Szombat« napsal: -Vánek nových podniků tiskových
vane zemí a vzduch je plný průpovídek o Žžidovštění
tisku. — Černý zástup větří za tímto listem vždy nový
postup židovstva. A alarmují svět pro postup židovské
ho tisku. Třescu se vztekemn, že nedovedou držet krok
s námi (židy) a vyčítají libcrálníínu tisku všechny špat
nosti a přece tento tisk vévodí duchům, přece řídí se
tímto tiskem miliony lidí v Uhrách. My připlnáme to
to obvinění hrdě na své čelo. Auo, tisk je požidovštěn.
Jeť on z největší části produktem židovských peněz,
židovského genla (!) a moderního pokroku. — Kulturní
židovstvo poznalo při svém snažení po pokroku ihned
neobyčejný význam tisku; první veliké tiskové podni
ky vytvořily židovské peníze a židovský duch. Jako
houby po dešti rostly po sobě listy. Ve stálém strachu
a s velikou závistí sledovalo zpátěčnictví (to mají býti
dle »Szombatu« — katolíci) tento postup a konečně za
čalo židovskému tisku láti a jej zakříkovati. Již po de
sltiletí trvá tato klerikální kočičí hudba, ale nikterak ne
dovede zabrániti židovskému pokroku a postupu v ti
sku. Veškeren židovský tisk by mohl býti rozdrcen,
kdyby ono strašlivé množství (srících netečných a ži
dovsko-liberálnímu tisku se klanících katolíků. Pozn.
redakce) jmění ze své netečnosti jednou vystouplo a
s obělm! chtělo jíti do boje.< — Tedy sám žid zde po
učuje, jak obrovská jest moc tisku. Sám doznává, jak by
mohli katolíci postupovati, kdyby si více obranného ti
sku hleděli. Maďarský žid nemusí se ani v nejmenším
bát pověděti plnou pravdu. A proto čte katolíkům ka
pitolu velice poučnou. A pak se někteří lidé domnívají,
že dosavadní protidrahotní schůze přispějí k zlevnění
potravin. Jak jest to možno, jesiliže pokrokářští a so
cialističtí řečníci slouží tisku, který dle doznání samé
ho žida jest Dožidovštěn? Tcho by si měli podřimující
katolíci dobře ©povšimnouti, že © demagogičtí | řeč
nící o | příčinách | drahcty | plnou. pravdu | říci
ani nesmí, protože by musili zkritisovati kapitalismus;
jemuž slouží. Kdy se konečně katolíci více rozhoupají
k podpoře vlastního tisku, který jest nejbezpečnější o
porou zájmů národohospodářských?

K rozvratu v agrární české siramě. Bergmannův
»Hlas Venkova«, který se stěhuje z Loun do Prahy, pí
še: »Nespokojenost s vrchním vedením vniká i do řad a
grárního dorostu. Jest to v prvé řadě osobnost předse
dy Z.Z. D. p. Boh. Svobody, který po osvědčeném svém
vzoru p. Šveblovi obklopil se zástupem milců, kteří z
valné části traví v Praze. Skuteční pracovníci z O. S.
D. nemohou proniknonti tento tajuplný kruh. Výbor V.
S. D. volí vlastně sebe, kooptuje pak členy, o jejichž
naprosté oddanosti a otrockém patolizalství nabyl dů
kladného přesvědčení. Členové své vlastní vůle, a svo
bodnějšího smýšlení nemají v úzké kollegium samo
vládců přístupu. Jest zejména na to poukázáno, že 30
letý p. B. Svoboda by mohl postoupiti své místo něko
mu z řad dorostu, neboť p B. Svoboda jest již dávno a
dávno »dorostlý.« A pouhé předsednictvo Z. Z. D. jest
ovšem na životní povolání trochu málo. —Aby si tolik
prázdného času vyplnil, vymýšlí týž různé rejdy, slav
nosti, výlety a tc, co V. S. D. těžce nashromáždí ku
rozmnožení svých fondů — praskne na takovýto vý
let rázem. A tu jest všeobecný stesk, še kdo by chtěl
z dorostu dělat komandované výmety s sebou, musil by
míti takové přijmy jako je má ze své sineknry — p. Bo
haš Svoboda.«

Agrární kráinové. ne úěku. Agrárničti velíkáníeo
volbáchse ukazují ve světlestále zajímavějším.»Jlaží
Dec« dne 15. t. m. sděleje: Dne 15. září mělo se v Ub.
Mradiští konati porotní přelíčení proti panu Ludvíku
Oayerovi, redaktoru »Pozorovatele« (katolického listu.
Pozn. »Obaovy.«) v Kroměříží, na žalobupana Tomáše
Mičocha, říšského poslance ze Skaštk a »inženýra«
Pořízka z Chropině, pro ublížení na cti tiskem. »Pozo
rovatel: totiž vdoběvolební kampaněmezihrab.The

nem a agrárníkem Tomátem Mlčochem vytýkal tomuto
občanskou nezpůsobilost a zejména obvínil jej z těž
kých poklesků ve správě obecního hospodářství a v
dobytkářském družstvu a vytknul mu konečně v tém
že článku, že »vědomě Iže.« Pan kandidát podal pro
výtku oněch poklesků žalobu na redaktora »Pozorova
tele«, —-ale nikoliv pro výlnu, že vědomě lže — a na
paroval se v »Hané« kroměéřížské, že mu před porotou
poskytne možnost, aby iu to dokázal. Druhá žaloba
téhož vztahovala se na výtku, že pan kandidát považuje
dotazy mu kladené za prosté týrání, že hrozí dotazo
vateli žalobou, ale patrní z důvodů zákona o týrání zví
řat. Další část žaloby tvořil domnělý výrok žalobce
»domkaře na zimu zaorat. na jaře vyorat.« Žalovaný
redaktor nastoupil o veškerém tvrzení svém, zejména
o pravdě tvrzení svého o nehospodářství a poklescích
pana Tomáše Mltocha ve správě dobytčího družstva
obsáhlý důkaz pravdy, jemuž soud vyhověl, svědky
předvolal a předložení obecních knih nařídil. Zde jest
záhodno zejména všinnouti si toho, že pan poslanec To
máš Mlčoch. ač jest zároveň reservním důstojníkem,
pro výtku »vědomě Ižc= nežaloval! Druhému žalobci
inženýru Pořízkovi v Chropini bylo vytýkáno, že si
pfisvojuje tituly c. k. lesní adjunkt, inženýr, že jest ale
pověstný degradovaný kaprál. Právě tento »inženýr« Po
řízek, sloup to strany agrární na Kroměřížsku, byl jed
ním z nejzufivějších agitátorů pro pana Mlčocha a z
nejneslušnějších útočníků na pana hrab. Thuna. Z jeho
úst sršely nejihubší pomluvy a urážky proti hr. Thu
novi. Ale kdo jest tento Pořízek? I tu nastoupil pan re
daktor plný důkaz pravdy, že tento inženýr Pořízek jest
skutečně degradovaným, že chodil v Kroměříži v o
bleku nadporučíka a byl proto veřejně v hostinci šiko
vatelem Albertem sřackován, že týž výstup měl v Brně,
kdež pro totéž byl trestán. že byl trestán v Drážďa
nech pěti měsíci pro zločin podvodu, že měl četné jiné
tresty, že různým lidera vylákal peníze a zboží a že se
jiných nesčetných skutků dopustil. I zde byli svědci
předvolání. Celý kroměřížský okres očekával v napětí
soud porotuí. Tu dne 12. podali oba obžalovaní k soudu
oznámení, že od svých žalob bezpodmínečně ustupují.
Kdo by byl po takovém naparování očekával takový
zbabělý útěk? Kdo by byl očekával, že pan poslanec
Tomáš Mlčoch spolkne mlčky výtku »vědomě lže« a
strachem před odhalením pravdy uteče?« — Ale co teď
řeknou voličové? Dali velikým počtem své hlasy Ml
čochovi jen pod tou podmínkou, že z nařknutí se kan
didát očistí. Také to bylo slibováno, ale jen k vůli 0
kamžité tísní kandidátově. Nyní však voličové vidí, že
zvolením toho hrdiny — nabrali cedníkem. Ale těm vy
barveným všecko jedno! Až si jen Mlčoch dupne hro
mově proti »klerikálům« znova, bude to tak velikou
agrární ctností, že tím smaže všecky své veliké stíny.«

Svaz slovanských »Orlů« navrhuje v lublaňském
»Slovenci« první místopředseda slovinských »Orlů« Ivan
Podlesnik. Vzpomíná doby před 5 lety, kdy na Slo
vinsku a rok nato v Čechách počali zvedat první »Orli«
své perutě. Jest mezi nimi rozdíl sice v uniformě, ale
to je pouze zevnějšek. -Základní idea slovinské i če
ské organisace orelské je tatáž. Síla, která hnala naši
katolickou crganisaci, aby si přiklonila mládež, byla
mezi Čechy — praví Podlesnik -- ještě mocnější, než u
nás. Do chvile, kdy jsme my Slovinci »Orlů« neměli,
zatajovalo slovinské Sokolstvo svůj úmysl, směřující
za kulturním bojem. Mezi českými Sokoly úmysl ten
byl již lépe a jasněji vyjádřen. Nemalou zásluhou orel

otevřené cíle orelské organisace ukázati svoji pravou
barvu a objeviti sc jako středisko katolické církvi ne
přátelských vrstev. Fráze o utužování tělesných a du
ševníchk sil mezi národy slovanskými, o absolutní ná
rodnosti, o nedetknytelnosti otázky víry atd. musily
padnout. Dnes stojí mezi Čechy a Slovinci naproti sobě
dva válečné tábory mládeže. Rozpor a rozdíl mezi nimi
je zjevný. Jední chtějí spasiti mládež pouze přirozenými,
druzí pak též nadpřirozenými prostředky. Jedni napa
dají, druzí brání. Jedni chtějí se úplně vyrvati ze svaz
ku církve. druzí pak chtějí právě v církvi získati moc
k dílu pro blaho národa, poněvadž nevěří v onu »Svo
bodu«, která tísní člověka na všech stranách. Jedni se
domnívají, že pouze krásnými slovy o vlasti a národu
národ zachrání, druzí cpět spásu národa vidí v důklad
ném, těžkém díle, jež začíná a každého jednotlivce.«

Katolíci ovládají Rakousko. Tuto lež slýcháme a
čteme neustále v pokrokovém tisku všech stran. A za
tím co všechny strany mohou zcela dle své libosti po
řádati schůze a tábory, zakázán byl Pelhřimovským
hejtmanstvín tábor katolického lidu v Pelhřimově, na
kterém mělo se jednati o »maďarských volbách« v Ra
kosáitu,A hlavně v Čechách. Snad se nebál pan hejt
man, že bude také o něm řeč, nebo o jiných úřední
cích? Klerikálal Rakousko, že?

Mezi spojenci. | Předpovědi realistické o velikém
významu moravského kartelu soc. demokraticko-agrár
ně-pokrokářského doznávají stále strašnějších ran. Spo
Jenci se sekají neurvaleji, než kohouti, rvou se v noví
nách jako při posvícenské muzice. Před týdnem tvrdila
kroměřížská pokrokářská »Haná«, že Bechyně chtěl po
13. červnu dru. Perkovi ustoupit a to z toho důvodu, že
dr. Perka všeobecné volební právo očistilo, přivedší ho
do užší volby. Bechyně o torn nechce nic vědět a ja
koby chtěl ukázat. že dra. Perka za očištěného nepo
važuje, pořádá ho v posledním »Hlasu Lidu«, kdež po
lemisuje s radničním! »řlasy z Hané«. Praví, že nesmí
»šanovat takové zloduchy, jakým je i Perek i Přikryl,
tato podvojná persoalíikace politického nemravu a zla.
Takový drzý advokát, který zasvinil všechno, čeho se
dotknulakterýjen stěží unikl žaloběpro rušení domá

cího klidu cizí rodiny, takový zloduch, před nímž není
jista ani veřejná morálka ani rodinný klid jiných lidí,
takový trosečník morálky a oscbní čestnosti musí po
cítit a pocítí, kdykoli bude potřebí, že jsou lidé, kteří
dovedou ušetřit psa ze řetězu utrženého, nikoli však
jeho majitele, který ubohé zvíře štve.« — Kdyby jen
polovic z toho, co Bechyně do očí Perkovi hází, bylo
pravdcu. zač stojí velký lidový pokrokář Perek? A lže
li Bechyně, jakým charakterem jest takový soc. demo
kratický poslanec? A pak uspořádán ještě na faráře
prostějovského hon proto, že se opovážil — nejíti k
volbám, Perka tedv nevoliti. Budou pokrokoví pánové
také tak kurážní proti Ecechyňovi?ř

Všelicos. Centrála Lidového spolku pro katolické
Německo zaměstnává dnes 150 akademicky vzdělaných
sekrecářů, mezi nimiž jest 12 národohospodářských spi
sovateli. — V Nové Pace napadli socialisté na trhu
selky prodávající máslo a vejce, že musily z trhu prch
nouti. Socialisté vrhají se na venkovský lid, ale židov
ským milionářům, bursiánům a kartelářům nezkřiví ani
vlasu na hlavě. — Videňští hcstinští prohlásili, že v
případě pctřeby použili by všech prostředků, aby zvý
šení cen piva ve Vídni ziunezili. — Uherský četník, jenž
chtěl vniknouti do dělostřeleckého oddělení rakouského
dělostřeleckého pluku v uherské osadě Dunaszedarhe
ly právě za manevrů cdpočívajícího, aby tam zatkl jed
noho dělostřelce, probedl desátníka Št. Kosíka, jenž mu
chtěl vstup do ležení zabrániti. — Z Vladivostoku vy
povězeno ze 160 v městě žijících židovských rodin 35
procent. --- Ve Vatikáně staví se podzemní galerie, aby
tudy mohl Sv. Otec i v zimě navštěvovati zahrady, a
niž by procházel musei, jež v zimní době jsou přeplně
na cizinci. -—-Skvosty býv. sultána Abdula Hamida, ma
jící cenu asi 300.000 tureckých liber, byly poslány na
prodej do Paříže. — Ani letos nebude se konati kontrolní
shromáždění. — SI. dr. Gertruda Wokerova byla vy
zvána, aby převzala stolici dějepisu a fysiky na uni
versitě v Lipsku. — Pro (účely vojenské zhotoven ve
Vídni nový balon, s obsahem 3600 ni“. Obal zhotoven jest
z pruhů gumované látky dvojnásobně přes sebe klade
ných tak, že nitě první vrstvy jdou ve směru uhlopříč
ném ku »okům« druhé, čímž dle pokusů docílí se největ
š[ pevnosti i nepropustnosti obalu. — Slavný americký
vynálezce Tomáš Alva Edison, nyní 66letý, na své ce
stě Evropou navštívil také Prahu. kterou byl nadšen.
V jídle jest velmi skrovný, posnídá, ale do večeře ne
vezme do úst. Spí j-ouze 5, nejvýše 6 hodin. Mnoho spa
ní pokládá za zhoubce života a on chce žíti 150 let a
ne jen 102 roky, jak žil jeho otec.

Voda v Mrtvém moři. Podjvuodná je hustota vody
v Mrtvém moři, Obsahuje 23 proc, pevných látek a je
poměrně těžší než lidské tělc. Všeobecné je mínění, že
v Mrtvém moři nelze ani plovati a v Jerusalemě po
kládá se koupání za nemožné. Pravdou je, že koupání
je nejen možné, ale i příjemné. Toliko očím je voda

nebezpečna. © Ba, kdyby nepatřila Palestina Turkům,
dávno by byly m severním pobřeží Mrtvého moře zří
zeny lázně. Chlorid magnesiový, hlavní sloučenina vo
dy, má léčebné účinky, Jak hustá je voda, dovedeme

si představit z porovnání: V tuně vody z moře Kaspi
ckého je 11 liber soli, z Baltického 18, z Černého 26,
z Atlantického oceánu 31, z Anglického kanálu 72, z
moře Středozemnilo 85, z Rudého 93 a z Mrtvého 187
liber. Pro slanost a hořkost vody nežije v Mrtvém mo
fi žádný živočich.

Jak veliká je mravenčí rodina. Zkoušku o počtu
mravenců v jednom mraveništi provedl prof. Yung. Nej
prve zkoušel na 60 cm. vysokém mraveništi červených
lesních mravenců, které poručil dáti do pytle a mraven
ce udusil sírovým dýmem. Po spočítání mravenců zji
Stilo se, že se jich ve mraveništi nacházelo 22.580 a
13.5% larev. Tato methoda se však neosvědčila, neboť
mravenci, kteří byli mimo mraveniště, nemohli býti
spočítáni, a proto učinil professor zkoušku na jiný způ
sob. Opatřil si prkno, které položil na mraveniště, a po
čase veškeré mravence, kteří vlezli na prkno, nechal
smésti do nádoby líhem naplněné. Tato zkouška opa
kovala se tak dlouho, pokud se na prkně mravenci ob
jevovali. Na tento způsob spočítal professor 5 mraven

čích rodin a napočítal následující počet: V mraveništi,
které bylo 70 cm. vysoké, napočítáno bylo okrouhle
2 tisic, 48 tisíc, £2 tisic, 67 tisíc a v jednom dokonce
93.700 mravenců (larvy nepočítal). Ve vyšším mrave
ništi než 70 cm. může se nalézati dle prof. Yunga více
než 100tisíc mravenců.

Na katolický ústav ku vzdělání učitelů. Osobnídary
a příspěvky: p. Fr. Trnka, c. k. prof. v Karlíně 10 K,
J. Nožička, farář v Děšenicích 2.40 K, dítky p. ing. J.
Krýsla z Bubenče, prof. vyšší prům. školy 20 K, Fr. Lév,
koop. v Místku 1 K, P. Žídek T. J. doručil od N. N. 32
K, Jan Christ, farář u sv. Petra v Praze 1 K, Bohusl.
Homola, far. v Obřanech 5 K, J. J. princ Karel Schwar
zenberg 5 K, O. Felix, kaplan v Zalužanech 1 K, Ger
lach Dvořák, převor na Strahově 20 K, T. Škrdle, k. a.
notář v Praze 2 K, Karel Jabůrek z Plzně 200K 6h a
prosí, aby bylo při modlitbách pamatováno na zesnulé
rodiče dárce. Šim. Bejvl, č. kanovník a farář ve Vinoři
30 K, Barbora Kozáková, služebná v Liboci 2 K. Sbír

ky při procesích, schůzích, zábavách a pod. a příspěvky
spolků: Aug. Cihlář, kaplan v Novém Městě n. Metují
19.56K z čistého'výtěžku katol. sjezdudne 20. srpna
v Novém Městě n. Metují.Tentýž 2 K od poutníků: při
pouti z Přibyslavi do Malých Svatoňovic, Jos. Středa
za Křesť. soc. organisaci v Náchodě 15 K, Tkalcovské a
výrobní společenstvo »Vzájemnost« v Hronově 2.10 K,
P. Plug Karpíšek, super. Congr. Br. Nejsv. Svátosti od
Jednoty panen bi. Anežky české v Českých Budějo
vicich 18 K, sbírka při kněžských exerciciích v Hradci



cích n. Vlt. 5 K, jubilanti diecése česko-budějovické z
roku 1896 sebrali 27 K. Josef Tomšů, k. a. vikář 7.20 K
jako vikariátní sbírku mnichovickou, Katol. vzdělávací
beseda »Obrana« ve Strmilově 2 K, Jos. Šorm, bohoslo
vec 4 K jako sbírku při svatbě sl. Anežky Albrechtové
a p. Jos. Jeníka ve Studenci u Horek, Sdružené katol.
spolky v Pardubicích 23.36 K, Družstvo »Vlast« v Pra
ze 2 K, časopis »Česká Stráž“ v Hronově 5 K jako sbír
ku mezi příznivci. Jos. Šinkora, kaplan v Potěhách 50
K, z čistého výnosu táboru katol. lidu v Bračicích, pro
cesí na sv. Horu z Liboce 4 K, Jan Matějček, majitel
domu na Král. Vinohradech 48.20 K jako sbírku mezi
pp. nájemníky, kterou učinila pi. domovnice, Vosyka
Jos., novosvěcenec v Opatovicích n. L. 20 K jako sbírku
při své primici, Křest. soc. spolky v Hořicích 6 K, Křesť.
soc. spolek »Svornost. v Přelouči 10 K. Všem, kteří 0
bětavě přispěli na toto kulturní záchranné dílo českých
katolíků a k'eří sc obětovali při sbírkách, voláme u
přímné Zaplať Bůh!. Nechť tyto příklady vzbudí hojně
uvědomělých příznivců tomuto všenárodnímu dílu. Adre
sa: Katolický ústav ku vzdělání učitelů (Sekretariát spol

ku), Praha- Bubeneč.

Tržní zprávy.
Seznam cen na týdenním triu v Hradci Králové dne

16. září 1911. 1 bl: pšenice K A1- až 21.—, žita 17.20
až 18.60, ječmene 14.-—až 13 -, ovsa 9.40 až 10.50, vi
kve 21.—sž 26--. hrachu 32
krup 26. až 40,- . brambor 8.600až 10.—, jetelového
semínka červeného 130.—-sz 17050. máku 80.—, Iněného
semene 36,- až 4).—; 100 kg: žitných otrub 16.50, pše
ničných otrub 36.--: 1 kg: nasla čerstvého 3.40 až 3.72,
sádla vepřového 2.2. tvarohu —-.44 až —.52: 1 vejce
—8 až —.10; 1 kopa: zelí 8.-- až 12.—, okurek 6.— až
7.—: 1 hl: cibule 14. ež 13.—: kopa: drobné zeleniny
1., mrkve 1. až 2.: UM: jablek 10.—až I2—,
hrušek 12.— až 13.--: 4 bečha švestek 7.— až 8.— K.

Na týdenní irh v Hradci Králové dne 16. záři1911
bylo přivezeno: hl: pšenice 487, žila 362, ječmene 274,
ovsa 276. vikve 7, ietelového semínka 398, Iněného se
mínka 15, máku 5: kep: zelí 197. okurek 112, kapusty
154; hl: cibule 94, drobné zcleniny 254, mrkve 1I2i,
brambor 97, jablek 71, Irušek 62' švestek 42; kusů:
podsvinčat 768, kůzint 5.

Po 20 let nejlepší pověs'i se těšící

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

sg do novostavby proti
přesídlil —| Grandhotelu| —

(přes dům v levo od dřívějšího krámu).

Doporučuje všechny drahy papírů, psací,
kreslicí a školní potřeby a veškeré zboží

papírnické vůbec.
Vše nejlepší jakosti v cenách levných.

Nejbohatší východočeský výběr

obrazů,zrcadel a rámců,
nejrůznějších uměleckých výrobků atd.

Výroba rámců a zarámování i přinesených
obrazů a fotografií ve vlastní dílně.

Sepsal |
Eduard Jan Nep. Brynych.

"Bbířka úvodních článků »Obnhovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest 'zna
fmenitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i;
přostá; formou vělide poutavou podává hojhost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v dedkém
'národě velikou sčnedei; nijak dósud dotaáta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesoě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve IX.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, Čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahbací i úetní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky:
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za člsté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřiznií.

Veledůatojnému
ducbovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo

račiti veškeré kostelní nádoby s
usčínía to: mo 0 balichycibáře, nádobky, paciikály,

svícny, lampy, itehnice,,kroponkyatd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovojící. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohnilatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázko franko bee sávsznosti koupě.
Vše se poslld posvěcené. Prdes ruční

Nilad veškerýchslatých a stříbrných klenotů, jako: ře.dnů

madonek,křížků,ry, jd náramkůatd. :: etářsképrsteny, tabatěrky, jídelní náčiníso stříbra pravého
i čínskéh o vždy na skladě.

Staré alato, stříbro a drahokamy bupujs 28 nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasié a ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

Pp, sklenářům a zahradníkům
nabízímeeklo tabulové do pařenisťat, jakož | sta
vební za ceny nejlevnější.— Wýberný formež. tmel
eklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
dlamanty kus 5 IK dodáme na každoa stanici želez

ničnífranko.— Sklady tabulovéh o skla.

K.V.Skuherský"Zm
Hradec Králové, výhradně v továrně. al

Votářský prsten
prodá se levně.

ČS0CS
Právě vyšlo!

mim Život lidský %

Od R. S.

S vyhraženým povolením přeložil Frant.
Navrátil,

Táto velice včasná, obsažná a popu
lární úvaha hodí se výborně k hromad
nému rozšiřování.

Stran 36. — Cena 8 h.
Při hromadných objednávkách veliká

sleva,
us „Breožuru mozenilá: 

dob: (Atrn

ÚŤINOE. mi!

vMladí ráně. ©butt>

Zubní lékař

MODr. A, VLÁVDÁ

Hradec Králové,
Velké náměstí 151-152(na Velké podsíni)

„u Špalků“.

Plomby všech druhů; umělé zuby a
chrupy; chrupy bez plotýnek; zuby
čípkové. Práce v kaučuku i ve zlatě.

Ord.: 8—i1 a /:2—5; v neděli a svátky
i dopoledne.

C. k. místodrž. konces.

informační “©m
www-kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Praktikanta
s odbytou 3. třídou střední neb měsťan. školy

přijme drogerie a materiální obchod

Meg, Pharm, LUDVÍK ŠAUER
V CHOCNI.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přeslacování
oltářů, kasatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a roz shotovuji úplně bezplatně «
k ústnímu j í dostavím se na požádání taktéž

bez nároku ma Cestovné.

Mnoho počhvalných uzmání po 'rfucea broúsová
státní medajlie z výstavy v Pardabicich.

aděkaZávodzaloženr. 1898,2

Paramenta.

1 hádáte V, Noškádla syn
(protokolovaká firma) JE

Mv Jablóntiém nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Holkudiy, faráře vo Týprashtisleh)

sětje R. T. velelůstoje. duchovonstvu:
svůj osvědčehý a Často vyznamenaný . "|

se ma požádání franko zašlou.
p ——2 1IÍ LIT



koli pokroku, po nových formách — zapomíná se
na pravou podstatu a účel toho, co pěstováno dáv
no před námi velice zdařile. Na vábné pěšiny, jež
nyní zaristaji, jsouce neprávem opomíjeny, upo
zorňuje nyní známý literární kritik Šalda dne 17.
t. m. v »Národních Listeche. Zaznamenává často
pronášená slova francouzskéiho vynikajícího spí
sovatele Flauberta: »Paříž, moderní současný ži
vot... dobrá; ale nezapomínejmena Ganges.«

Šalda pokračuje: >Připomínka v ústech Flau
bertových má svůj dobrý smysl varovný. Flau
bert vycítil tu a napověděl skryté nebezpečí tak
zvaného moderního románu naturalistického a Vo
lal na pomoc proti němu Orient: Orient s jeho hlu
bokou moudrostí náboženskou, filosofickou a umně
leckou; Orient, který vždycky viděl za prcha
vými, klamivými a mámivými jevy jepicového
dneška hluboké prázdno černého nebe; který vy
tvořil jedinečné umění symbolické i fabulační (0
brazné a pohádkovité); který nedal roztříštiti zmí
tavé nervose ten poslední veliký klid a klad, jenž
musí býti osou a pólem každého mi krokosmu jako
makrokosinu (malého světa jake vesmíru) a který
teprve dodává smyslu hemživému víru detailního
života jevového.

Kdybych dnes mohl čísti, co bych chtěl, četl
bych jen poesii od sedmnáctého století nazpět a
literaturu od Karpat na východ a jih a myslím,
že bych touto methodout neztratil nic podstatné
ho a důležítého, ani v říši myšlenky, ani v říší ci
tu a obraznosti; naopak získal bych: dostalo by se
mně všeho ve formě zhuštěné a nerozředěného,
z první ruky a nezvětraléno.

Orient přichází dnes ke cti, jak cítí se den ke
dní naléhavěji a naléhavěji potřeba sestupovatí
proti toku času k prvotním mateřským formám a
útvarům lidské myšlenky a lidského díla.. . . Tam,
kde všecko se zmítá a kolísá, iedno stojí pevně:
národní náboženství, kvas všeho Života duševní
ho, pramen všeho života národního a státního.
A Puškin byl by nemohl nikdy stvořit svá díla o
lympického jasu a poslední nadlidské již a polo
božské pohody a gracie, kdyby neměl pod
svýma okřídlenýma patama pevnou půdu nenahlo
daných ještě konvencí (úmluv, kompromisních
vztahů) náboženských i národních.

Orient přichází v inaderní literatuře ke cti.
Moderní literatura odcizíla se tomu, co jest solí
země: poesii. Stala se snůškou různých více méně
povrchních a zbytečných vědomostí, čímsi mezi
denním tiskem a pojednáním v odborném vědec
kém časopise; dovedla býti pe případě i velmí
učená a velmi nudná jako jindy buršikosní (roz
pustilá), nevkusná a nešlechtěná; dovedla vůbec
velmí ninoho dovedností, jen na základní zapom
něla: na poesii a její světotvornou sílu. Mělký ná
zor na tvorbu, který viděl těžiště procesu tvůr
čího v pozorování a jenž dnes počíná na štěstí u
kládat se mezi staré železo, mátl kde koho a za
vinil mnoho bludů. Tak krásná literatura stala sé
na konec jakousi nespořádanou a málo čistou před
síní ke klinice, neho k posluchárně universitní;
předsíní, kdežto měla býti chrámem. Dnes hlásí se
všude známky lepší doby. správnějšího pocho
pení umělecké podstaty tvůrčí. pravé hodnoty a
ceny obraznosti. Obraznost cítí se a ctí se znova
jako vlastní magická síla tvůrčí, jako budovatel
ka nových organických světů. Víme, že všichni
velicí básníci byli jen jí velikými tvůrci; jen jí
předijali život a jeho útvary; Jen Ji utušili základní
funkce a osudy životní.

A od románu a novelly žádáme znova jako
condicio sine gua non kouzlo fabulační, sílu a hru
volné obraznosti, jež ze sebe vyvíjí rythmické ře
tězce vznětové a dojmové. Nestojíme o to, aby
nám románopisec nepřesně a polovičatě přednášel
různé poznatky historické, přírodně filosofické,
národohospodářské a národopisné, o nichž se mů
žeme dokonale a úplně poučit v odborné literatuře
vědecké. Naléháme na dělbu práce, na čistotu a
zpřesnění funkce, a to jest dnes právem cítěno ja
ko základ formy, stylu a tím vyšší kultury literár
ní. Nechceme tvarů zlomkovitých a zrůdných, hy
bridních (míšeneckých) polotvarů; chceme tvary
dokonalé a čisté, výsledky pokračujícího výběru.
Postavili jsme se znovu na stanovisko formové
ryzosti a opakujeme po Kristu: dávejte co císa
řovo císaři, co božího Bohu. Čo můžeš, ty spiso
vateli, vyslovit úvahou, pojednáním, článkem, o
tom nepiš básně, novely. románu; nemají pak vni
třní nutnosti a jsou přirozeně nestylové a bez
tvarél«

Zde jest dána nepřímo velká satisfakce Zeye
rovi, který nad hlavami svárlivých trpaslíků, sta
vících se na vysoké kothurny »modernosti«, obzí
ral kraje nejširší — a zvláště Orient. Přesadil kvě
ty vzácné vůně od Gangu, Jordánu, z Číny, Ja
ponska a z jiných krajů východních do české pů
dy. A skuteční esthetové užasli nad krásnými da
ry, jež podány ve formě českému čtenáři tolik
přístupné. © Poséři ovšem kritisovali, zatracovalí
směle, vnucujíce čtenářstvu své nezáživné surro
gáty. Ale tím také dokazovali, jak chybné mají po
nětí o skutečné podstatě a účelu poesle. Zeyerovo
jméno poroste tím více. čím pronikavěji raziti si
bude cestu správný soud o nádherných vonných

Kěnoch a — protrhaných listech jedovaté potměuti.

Adolt Polívka. Vzpomínky na zlomený slibný
květ české hudby. Napsal Karel Novotný. Nákla
dem vlastním. — V malém počtu výtisků a ve
vkusné úpravě vyšla drobná knížka, dílko přátel
ské piety k památce zesnuého vynikajícího virtu
osa. Adolf Polívka, ajejlepší z mladých českých
violonceilistů, stál právě na prvním stupni své po
zoruhodné umělecké kariéry, když oderván byl
české hudbě zákeřnou chorobou. Působil na Rusi,
kde získal si jako professor konservatoře nesčet
ných ctitelů. Knížka plrá zajímavých vzpomínek
na přátely zesnulého — jmenujeme jen Jana Ku
belíka a Jaroslava Kociána —přináší i reminiscen
ce na pohnuté doby generální stávky a revoluč
ních bouří, které mladý virtuos v iflisu prožil. Pro
veřejnost významna je i kapitolka věnovaná pa
mátce velkého básníka Svatopluka Čecha, který
nemocnému svému inladému příteli byl radou 1 Či
nem nápomocen. Knížka vedle řady reprodukcí
zdařilých fotografií, z nichž mnohé zobrazují par
tie z bývalého Čechova sídla Obříství — přináší
i faksimile básníkova dopisu. Otistěné listy z ko
respondence básníkovy odhalují opět nový rys u
šlechtilé povahy Svatopluka Čecha. Knížku má
v komisi knihkupectví Hejdy a Tučka.

Berlínští protestanti touží po zavedení zpo
vědi. Berlínský list protestantských —pastorů
»Reichsbote« píše o svaté zpověd: takto: »Čeho
církev naše potřebuje iako vezdejšího chleba, je
obnovení soukromé zpovědi. Kdo déle již o duše
věřících se stará, ví. že naše církev je plna lidí,
kteří se zpovídati musí, a plna lidi, kteří touží po
tom, aby se zpovídati mohli. Tisíce jich jsou minu
lostí svou pronásledování jako černým stínem. Kéž
by mohli ohyzdné skvrny ty smýti, očistiti svý
mi slzami, svou krví! Ale svědomí zůstává raněno,
chybí mu slovo odpuštění a sice slova Boží z úst
lidských! . . . Ó, kdybychom věděli o domě, do
něhož bychom se mohli uchýliti na kratší nebo
delší dobu, o domě, jehož pasto1 by byl posvěce
nou osobot, která by rozuměla jednání nemocných
duší, které bychom se mohli svěřiti a jíž bychom
mohli svěřití svou minulost jako tichému hrobu!
Myslím na zástupy zarmoucené, bez útěchy, na
množství těch, kteří delší, rozumné a pevné péče
potřebují. Ale kde je dům té útěchy? ... Kam
má otec poslati svého dospělého syna, který se
vrací domů s údy zlámanými, churav a znaven?
Kde je dům. samaritánský, který má olej a víno
pro jeho rány? A kam má poslati matka svou dce
ru, jež upadla do těžké nemoci duševní, jíž neu
zdraví mořský decn ani jih? Potřebujeme dům,
který je věnován výhradně péči duší, příbytek se
zpovědnicí, kde vše, c je nemocno, má volný pří
stup. Místa k občerstvení, domy k zotavení, ne
mocnice pro nemoci těla staví humanita přítom
nosti v počtu značném; ale tak mnohá znavená
duše bloudí jako holubice Noemova, jež nenalezla,
kde by spočinouti mohla.<

Angličané v Praze. 18. t. m vítala Praha jako
hosty své, londýnského lordmayora s členy lon
dýnské municipální rady. Hosté ve svých histori
ckých krojích poctil) svou návštěvou především
radnici staroměstskou, která vyzdobena byla
skvostně. V zasedací síni radnice uvítal Angliča
ny starosta pražský dr. Groš. Za uvítání poděko
val lordmayor sir. T Vezev Strong řečí plnou
chvály o Čechách, při čem“ zdůraznil význam
křesťanství, které jest >dědictvím obou. národů
(anglického i českého)<. Pravil též: »První bible,
jež byla vytištěna celá, byla vydána v Čechách
50 let před tím, než překlaď našeho Miles Cover
dalea stal se drahocenným dědictvím anglosaského
národa. Třistaleté výročí vydání naší bible angli
cké byio letošního roku oslaveno v říši britské, a
všeobecné přijetí toho, zač bibli vděčíme, jest zá
kladem pro naši neochvějnou naději v budoucnost
obou našich národů i v budoucnost světa.«

Večer konalo se v Národním divadle slav
nostní oředstavení Smetanovy »Prodané nevěsty«,
k němuž se hosté dostavili ve svých slavnostních
úborech. Nádherným divadlem byli hosté překva
peni na nábřeží. Rameno vltavské mezi ostrovy
Žofínským a Střeleckým bylo proměněno v moře
světel. Rada města Prahy uspořádala také na po
čest lordmayvora a deputace měst. zastupitelstva
londýnského velkou hostinu, jíž se také zúčastnili
místodržitel kníže Thun a nejvyšší maršálek zem
ský princ Ferdinand Lobkovic. Ve dvoraně Žo
finské, která byla ozdobena s velikou nádherou,
bylo prostřeno 260 příborů. Mile dojala pozornost
hostí, kteří na pomník Otce vlasti Karla IV. položili
nádherný vavřínový věnec se stuhami v angli
ckých barvách a s anglickým nápisem: »Otci-vla
sti — starosta a deputace města Londýna.«

Také rudá práce pro blaho lidu. Před rokem
zaplavena byla Morava (ba i Čechy) plakáty, vy
zývajícími ke koupi losů spolku pro stavbu zdra
vých a laciných obydlí v Brně. Nikdo, nebo ale
spoň málokdo věděl, že za tím stojí lidumil a pa
tentovaný přítel těch chudáků«, Karel Vaněk, ny
ní říšský poslanec. Tak mnohá korunka vandro
vala od našich lidí za losy do Brna! Mělť každý
za to, že přispívá dobré věci. Než lidé míní a Va
něk mění. »Rovnost«, osobní žurnál Vaňkův, uve
řejnila před nedávnem výsledek lidumilné akce
Vaňkovy. Jest přímo žalostný. Losů měli za 400
tisíc korun. prodali «šak jich pouze za 179.675 K.

Číslice zajisté ještě úctyhodná. Za takový obnos
bylo možno ještě velice mnoho dobrého poříditi,
kdyby peníze tvto byl spolek dostal. Avšak chyba
lávky! Sinetánku posbírala režie a úředníci a sbí

vali. Po vyplacení výher v obnosu 21.504.90K zů
stalo na postavení laciných a zdravých obydlí K
32.829.69, ostatní pohltila režie. jako provise
(31.191.16 K), poštovné (13609051 K), inserce a pla
káty (11.986.78 K), služné a cestovné (36.070.67 K),
tisk a kancelář (12.883.63 K) atd. | Tedy celých
125.340.41 K stála režie. aby se mohlo 32.829.69 K
svému učelu odvéstí. Z toho arci se málo pro ty
chudáky postaví. Za to však jest Vaněk sám letos
majitelem nádherné, ovšem i zdravé i »laciné«
vily u Brna. Inu, lidurmil! .

Přední útěcha chorých inteliigentů. Když ne
pomáhá chorému tělu žádná věda. ain ta, která jest
ověšena ornamenty nejlesklejších frásí, obrací se
sklíčený duch k nebi jako k jediné útěše. V >Na
šich Listechx katolický spolrpracovník uveřejňuje
zajímavý dopis z istrijské Iky c mistru Vrchli
ckém. »Stařičký básník je raněn na pravou stranu
těla mrtvicí, a musel mu tudíž pokrm býti podá
ván k ústům jeho průvodkyní. Na oslavnou řeč
svého hostitele namáhavě povstal Vrchlický k od
povědi, v níž mezi jiným pohnutě pravil: »Dobre
tívý Bůh inne ranil, ale rechal mne při zdravém
rozumi a za to mu děkuii.« Do památníku svému
hostiteli napsal, sebrav vši silu, ochromenou pra
vicí: »Vždy ku předu věrou a láskou.« — Dne 9.
t m. zesnulý lidovo-pokrokový poslanec dr. Šíle
ný byl ošetřován v brněnské nemocnici milosrd
nými sestrami, proti nimž před časem vystoupil,
žáďaje, aby jim nebylo svěřováno ošetřování ne
mocných. Snad věřil příliš ianatikům, takže do
statečně obětavosti sester neznal. Když v nemoci
seznal osobně jejich bdělou péči, prosil je ještě
přeď srurtí za odpuštění. Veliký duch rád uzná i
osobní poblouzení. Více však váží, jak jeho my
šlenky v kritický okamžik se nesly k Bohu. Než
byl položen na operační stůl, bvl tázán, zda má
nějaké přání. Odpověděl: >Chci,. abyste mi zavo
lali kněze. Nic více.« — +Kterého?: ptali se ho. —
»Kteréhokoli chcete,c odvětil dr. Šílený. Zemřel,
tedy zaopatřen svatými svátostini.

Úpadek protestantismu. | Veliký zármutek v
kruzích protestantských způsobíla zpráva z Bo
stonu, že třicet tamějších protestantských kostelů
bylo odcizeno svému účelu, jscu bez pastora, a že
do kostelů těch již nikdo nechodí. tak že jsou pro
dávány k různým účelům. Nejnověji šest jich bylo
pronařato na divadla s pohyblivými obrazy. Další
zármutek je z toho, že za poslední dvě léta patnáct
protestantských pastorů se vzdalo svého úřadu a
zvolilo. si jiné povolání.

r 0POPADODOTOO MOP

2 © ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
ZÚROKUJE VKLADY

4 a půl proc. ŠE 8
MPS ATSOTNONO DOPGPOPPOOP00Wa+2HS

Sociální besídka.
Všeodborové sdružení | křesťanského| dělni

ctva pro království České se sídlem v Hradci
Králové vyplatilo za měsíc srpen na podporách
975.53 K. Členů za srpen přijato 80. Nové skupiny
založeny v Německém Brodě a Kameničkách.

Ačkoli toto veledůležité sdružemí netěší se při
měřené podpoře kruhů, které by měli organisaci
dělnictva křesťanského podporovati co nejúčinně
ji. přece jenon: vlastní silou se utěšeně rozvíjí a
zdárně pracuje. Právě nyní v době velké drahoty
by měli konservatívcí všichni vůbec pochopiti, jak
důležito jest dělnické kruly opravdu řádně uvě
domiti a jak jim pomoci v době tísně beze všech
demarogických frází. Otázka dělnická jest eminen
tně důležitou záležitostí křesťanství. Vzpomeň
me, jak pracovala pro osvobození dělníka církev
již v počátcích svého působení, kdy samo dělnic
tvo ani ji činně k tomu nenutilc. Vzpomeňme ve
likých skutků sv. Vincence, sv. Karla Borromej
ského i toho příkladu, jak“ dával v Benátkách o
statnímu světu nynější Sv. otec Pius X. Žijeme
ve stoleti, kdy otázka dělnická zatlačuje tolik zá
jmů jiných, méně důležitých! Ve století páry a
elektřiny, kdy život tovární pohlcuje tolik energie
pracujících tříd, otázka dělnická zasahuje mocně
téměř do všech záležitostí veřejných, dle ní se
řídí i akce společenských tríd jiných. A při tom
zjevu snad má katolík složiti úplně ruce v klín a,
ponechati nesmrtelné duše úplně příboji soc. de
mokratickému? Vždyť přece všechny konservativ
ní kruhy musí nahlížeti, že se jim pod nohama
shroutí půda, jestliže nezískají dělnictvo zásadám
zdravým, jež jsou s to sociální nesnáze urovná
vati prakticky a k spokojenosti těch, kteří strá
dají. Nová doba vyžaduje nových forem lidumil
nosti. Za moderního zápasu nepomůže dělníkovi
občasná almužna a proto spěchá dělník do toho tá



bora, v němž doufá nalézti oporu pevnou, trva
lou. '*roto nechť všichni lidc dobré vůle pomohou
ústředí našeho dělnictva v jeho obětavé práci!
Jak velice by tu prospěla zvláště podpora morál
ní, poučení pracujícího lidu, požadání, aby náš řeč
ník lidu význam našcho sdružení vyložil, rady po
skytnuté centrále, kd> a jakým způsobem by se
dalo pracovati. Nejvyšší čas k práci soustavné!
Přiloží-li sc ruka k dílu, dočkáme se tak krásných
výsledku jako naši krajané na Moravě, Slovinci a
němečtí katolíci v sousední říši.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v liradel Králové.
Cetná uenání od vld. úřadů duchov. k disposici.

Hospodářská hlídka.
Výprodej dobytka v Čechách, následkem ne

dostatku pice, provádí se přes všecky výstrahy
dále, bez rozmyslu. Zvláště pak jihočeští rolníci
vyprodávají, ne však pod cenu Kupci se scházejí
velmi hojně a to jak z Ilaliče, Uher, alpských ze
mí, Bavor, tak i z ostatního Německa. Ceny jsou
90 až i00 hal. za kilo živé váhy, tedy hodně. vy
soké. Nečítáme-li kupce z Haliče, Uher a alpských
zemí, kde si troufají dobytek svůj i přikoupený
přes zimu vyživiti, jest jistě významna účast 0
statního Německa, které stejně je postiženo su
chem jako Čechy. V Německu totiž mají tolik pod
nikavosti, že se nebojí kupovaným krmivem do
bytek přes zimu přeživiti a míti z něho zisk, nač
si obyčejně náš rolník netroufá. Dle výpočtu ho
spodáře odborníka přikrmované dobytče přes zi
mu až do jara kupovaným tučným krmivem stálo
by na 96 K, a vyplatilo by se to prý za ten náklad
dobytče si ponechat a živit je -—než je pod cenou
prodat. Ačkoli si někde rolníci okamžitým odpro
dejem na chvíli pomohou, na jiných místech jsou
židovskými agenty strašení tolik, že raději z báz
ně před zimou prodávají pod cenu. Ztráta při pro
deji pod cenou bude činit více než těch 96 K. Totéž
asi praví i skupovači dobytka z cizích krajů, že
náklad takový. i když se za zvýšenou cenu nakou
pí. přece se ještě vyplatí. Jakých to asi cen se do
hadují pro příští jaro!

Masná otázka ve Vídní. Na schůzi městského
zastupitelstva 15. t. m. usneseno zřídit 14 nových
prodejen v režii I. zv.

Žádejte
vídy výslovně

MAGEI kořen

s křížovou+ hvězdou
a dbejte, aby bylo nalito
Z původní velké láhve
MAGGI"0O, nebot v té

nesmí se dle "zákona
mabízeti k prodeji nic

jiného než koření
BAGGIO.

MAGGIO koření předcí všecky
napodobeniny, nedejte si proto

vuutiti nie jiného.

E OŮUůů
Za misto hospodyně

na faru prosí slečna 42ietá z řádné venkovské
rodiny, ve vaření a veškerých domácích prácech

úplně obeznalá.
Již na podobných místech vypomábala.

Ct. nab. pod znač. „A. K. 14“ do admin. t 1.

Již jen krátký čas ©
o výprodej

v modním a galanterním obchodě fy

Fejel k Dvčiště

Kněžské koláry
značně levnější!

Prodají se velmi levně 2 plynové dvou
hořákové lampy skříňové, jakož i niklové

zařízení a skla do skřiní!

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

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

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a bolové zboží
k výběra franko.

Boz velkoměstské rešie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímž levnější
ceny aš 0 20%, než všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání a 40 lot. vinstní činnosti.

Adresování vždy doslovné 8e vyprošuje.

J. F. Langhans,
c. a k. dvor. a kom. fotograf

v Hradci Král., Adalbertinum
WW“převzal "Im

od e. k. dvorního fotografaJULIARUSSA
v Hradci Králové

fotografický závod.
Veškeré zakázky vyřizují se pouze

V ADALBEKRk:TINU.
9 0 ©

K BY K BY XPPI Xre KUSY

£Jan Horák, žsoukenník i
xv Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádaní vždyX
dle roční salsony kollekci

JŠ nejnovějších druhů pravých
x vlněných látek
U, 9vé vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná uznámí zvášté : kruhůvele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

dobu více než třice'iletého působení. $Učiňte, prosím, malou objednávku na

Velejemnéelátky na taléry.
% Též na oplátky bez zvýšení cen! $

Ř sluze mcho ryze křesťanskéhozávodu za
zkoušku.

KES XBEDXCBI X 65 X C583X

Založeno r. 1860.

Vyrznamenán státní medatlií.

Veledůstojnému duchovenstvu
dopuručuje ze

první a nejstarší odborná dílna pasířskéRarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze stříbra,
bronau a jiných kovů, od nej
Jednodněšíto do nejskvostněi

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přene, čisté a důkladné
shotovuje se v iné vlastní dilně
jen ručuvě, čímž umožnéno
mí doanti veledůstojnému du
chovenstvu | práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jvon Jeho
Biskopakon Milosti revido
vany.

Mešpn. nádoby jep v ohmi
siatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nadob ko
stelních £2 ry le, řádné a
levné vyřizují.

VšezasílámjeuPoeVzorky, .vzpočty, nákres
hotové zbuzí na ukázku frau o
82 zušlou.

Chuděím kostelum možnosplácet bez přirážek.
SBB“ Jta odporučeuí a čestných uznání po ruce. "ij

Prosím voiedůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
n Jňvěrn závodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení
odznaků spolkových atd.

COCOA ACA)
LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové,
polo- i
vzorech.

ripsové, gobelinové
celohedvábné v nejmodernějších

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovym látkám se

hodicí jako: siůry, střapce,třepení atd.

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« za pejlevnější cena nabízí firma 

VÁLTOORAvPRAZE,Jodřšká

NAKAZZEVMOEKSM)

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
v Hradoš Králové,

(proti Grandbotelu)

přijímá vklady na knížky

za 449) až 5%
úrok a to dle výpovědi.

PRY“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB

Uhlí nejlepěljakostico nejlevněji. :

Ředitel kůru
(učitel)

přijal by vhodné místo varhaníka
při venkovském chrámu Páně

(možno-li v lesnaté krajině) kdež by případně

Wo. iění zesúvěrníspolečnost

později bylo uprázdněno učitelské místo L tř.



Doporučujeme ==——————"imrx Kolinskoucikorku!

firmy

Zdenko Ježek v Hradci Král. *
provádí

"práce hřbitovní
hrobky,

pomníky, pamětní dosky za ceny nejlevnější.

E Dušičkám
doporučujisvůj hojně zásobený sklad

hotových pomníků
ze všech druhů kamenů za ceny nejlevnější. odborný Z

u
*

ř

Nejlepší nákupní pramen pro P. T. píby : —tmělocky závod — . ZR
X

OY ALUB hol

dan Kryšpín
(J. Sylvaterůr

Byr.ovec, nástupec)

trahláře, čalouníky, mramorové desky na — Ib 2
pre koželuhy, 2lektrotechniky atd. pro má U ; Há 7

nábytek, zařízení pro uzenáře, řezníky, desky

oken kostelní:
Nejstarší a největší závod PRAHA-—I,

č. 145 st.. Malá Kar:cva T | č
al. čís. 29nové blíše *- ©

ua českém severovýchodě.

KDOnáměstí,Ee bou Cro na m
šestí d l bím HE a nh Ty

9 Aračaje, "4 V% 8ku dodáníokemci-- Z
movýchod nejedno“ A L E A0
šíhoaš k bohatému5. T A7

Cenníky zdarma.AREiekeckedkáh

JCICICICIEIIC I IOCCIICOIOCICAAI FARINA

k DeRYLOIBÝ| ouralnémuprovemí©
i: 8 200-0

Veledůstojní pání pracující vo škole | „o rámy, slčma, ními.

x KE B Poašřovat Z Geskoslovanská záložna VDrAZE,| Fnke zem, me 1odborumdabeim

K „ tk zapsanéspolečenstvos ručenímobmezeným, všízávaznostiku definitivní objednávse.WI y Spálená ul. ©. 9. Il. PRE NesčetnáveřejnáI písemnápochvalnáux4.7 *
obrázkový časopis školní mládeže pro kře- Založeno roku 134%
sťanskéditky;vycházídesetkrátročněve vy- Zúrokuje vklady 4:/,2/,—4/,9/, dle výpo
dání bez obálkya ve vyd.s barev.obálkou. a ode dle vložen [ do dne vybrání

Ročnípředaínéné Zapůjčujesvojestřádanky úplněhrs +tně Absolvent c. k. odborne školy
I. na vydání s barevnou obálkou: a vklady Da ně očiněnéÚročí 59, bez vý
1 výlisks kalendáříkem. - - - K—0 povědi. Být o Základnívkladobnáší3 K,který8eihnedručí. BO H U M IL BE K

10 výtisků s jedenáctým zdarma
(po 6u h) s kalendáříkem. © < > 6— K bezplatnéou zasllání peněz vydá založna na

2. na vydání bez obálky: požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň v Hoře Kutné,tisk H důchodkovou platí záložna 28 pp. vkladatele bhn í AA1výtisks kalendaříkem. . . . K—90 e |
óvýtiskůpo 55hiskalendářikem, 2% ze svého. závod scchařský a řezbař SxY.10 výtisků s jedenáctým zdarma d je siu ti i

(po 50 h) R kalendářikem A. Stav vkladů 31.srpna 191 K 568.497-—. své omělsckovoluje“ tivě nabidnonti

Všichnipředplatitolé a zdarmu ' Posk tuje zápůjčk ——k Hiteli uměleckypracovan oltáře,$ kalendářík. Před titelům v a oa směn 8 ručiteli

“ burevnon obálkou rozlosovánoDude i 2 yA Tuske kazatelny, kříosm stříbrných hodinek. — Veledůst. (neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo= šové cesty, —

páni rozálřovatelé ony volným, zálohy na cenné papíry, exkontuje cesky,
ené k 1 ej. 9 o | wvatých. faktury,obstarávánákupzbožípro 6 Členy, Jeskyně s P. M.1. číslo »Kvítků« budev polovicizáři roze- koupi a prodej cenných papírů za botové i rdsko —

slánozdurmu všem voledůst pánům. na splátky,vyměňujekopony8 cizí minceatd. křtitelny Lu ne9 | mmmDálejen na objedusvku!

9 hojné Som etivě os farnostech Podíly členské úročí se výhodně. —— sošky na pro- -m
P. František Svatek, mg| Svýchpp. členůa vkladatelůcennépapirya věci cesí, Jesličky,

deficienta redaktor »Kvítků«v Praze-ll,, uscbovává v bezpečném tresoru bezplatně, Boží hroby. —
ipová ulice č. 5.

Lipová ulice Záložna podléhá povinné reviví Jednoty záložen.

| Úředníhodinydop.od!/,9—12,odpol.od'/,3—6.B

Ako. kapitál E 8,000000—

Česká banka filiálka w Hradci Král.
Centrála v Prase. Fillálka v Liberel. Expositura na Smíchově.



Wtíravé pokrokářství.
Jak pak bv pokrokáři strpěli, aby návštěva

vzácných hostí z ciziny znamenala radost vše
národnít Lordmayor s jinými anglickými repre
sentanty nechtěl přijíti ani k masarykovcům ani k
soc. demokratům, ani k »zpátečníkům<, nýbrž pro
stě k Čechím. Představoval si, že mu vyjde vstříc
týž společenský takt. jaký přinášel do Čech sám.
Vždyť také tento snášelivý protestant navštívil
kardinála a živě několikrát litoval, že není příto
men. Když zpozoroval, jak anglikánský farář lon
dýnský Smith zapředl přátelský hovor s naším
knězem Svojsíkem, vvjádřil se' >Ani nevíte, Fa
ther, jakou mám radost, když vás tak vidím po
spolu. Fak: to má býti. Fřebas jsme různé deno
minace, jsme přece všicini bratři, třebas se růz
ně nazýváme., jsme přece jen všichni křesťany.«

Takovou zásadou chtěl se řiditi u nás osvíce
ný protestant, nevěda ani z daleka, jakými ža
havkarní šlehají katolíky protestanti čeští, kteří ze
zášti proti ná se spojují se zarytými odpůrci bi
ble a všech stěžejných zásad křesťanství.

Ale pokrokářská společnost i za těch slavnost
ních okamžiků musila otevříti knihu české hašte
řivosti, aby londýnští hosté nahlédli do pletiva
strannických intrik, aby do číše nadšení padaly
kapky pelyňku, aby se jira povaha Čechů zne
chutila.

Emisarem pokrokářské kliky byl advokát dr.
Bouček. Zatím co jiní snažili se aspoň před cizin
ci zachovati neinutnější národní solidaritu, dr. Bou
ček s pravou advokátskou vyškoleností kladl o
tázky tak chytrácké, ahy se mohl pochlubiti před
veřejností s nejjistějším úlovkem.

Jak to bylo lordmayorovi příjemné, lze po
znati z toho, že po odpověděch dle referátu sa
mého pokrokového tisku dodal: »Ale prosím snaž
ně, rozumějte, že nechci se tíni nikterak dotýkat
vašich poměrů nebo udíleti rady. Odpovídám jen
k vaší otázce, nic jiného. V: můžete míti pravdu
a my nepravdu, nebo vy můžete míti nepravdu a
my pravdu.< To nodle podřeknutí pokrokářského
tisku dodal živě.

A otázky Boučkovy? © Nevyčerpatelná jest
chytrost Masarykova tábora. Bouček se tázal, zda
jsou nucení v Anglii choditi do kostela lidé nevě
řící, musí-li lam míti určité náboženské vyznání
státní úředník, je-li někdo v Anglii zavřen proto,
že vyslovil veřejně své mínění o Bohu, Kristu nebo
náboženských dogmatech.

Tohle všecko mohl a měl učený dr. Bouček
přece zcela iasně věděti i bez osobního inter
viewu. Ale kdyby se spokojil s tím, co mohl snad
no poznati cestou méně theatrální, nemohl by před
českou veřejnost vyraziti s tak hlučnými fanfára
mi. Na ty si masarykovci velice potrpí.

čítá, protože dr. Bouček obmyslnými otázkami
chtěl kázati a poučovati sám.

Jaké však jest jádro a jaký účel takých do
tazů, pozná snadno každý rozumný člověk, který
do poměrů vidí lépe než nezasvěcený cizinec. Ano
— jest tu všelicos na papíře, s čím nynější Angli
čan nesouhlasí. Ale také cizinec neví, jak takové
předpisy zůstávají pouze na papíře.

U nás, vane dre. Boučku. naprosto není nucen
k návštěvě kostela člověk nevěřící. Pouze ten tam
má docházeti, který úfedním osvědčením vlastní
ho náboženského. příslušenství a přesvědčení se k
tomu: dobrovolně zaváže, aby získal úřad mezi
lidmi věřícími. A to se ještě týče úřadů takových,
u nichž se předpokládá návštěva kostela sama
sebou. Týká se to hlavně školství. Účelem po
žadované povinnosti jest, aby děti věřících rodi
čů byly vychovávány jednotně, nikoli dvojím, zce
la opačným směrem. Tak to žádají a praktikují
sami čeští protestanté. Dr. Bouček se netázal, Jak
by v Anglii zatočili s učitelen: takovým, který
včera přísahal na náboženskou výchovu a dnes
křičí o závod s volnými mysliteli proti základním
pravdám náboženským. A jestliže se něco tak ne
přirozeného, nedůsledného právě u nás trpí, doka
zuje to jen tolik, že čeští +klerikálové« jeví snáše
livost tolik krajní, jakou těžko jinde nalézti.

A náboženské vyznání úřednictva? Postačí
papírová formalita -— jako před revolucí v Por
tugalsku. Úředník může veřejně uleviti svému
volnomyslitelskému srdci i ledví, může kandidovati
na program protivládní soc. demokracie, která se
chlubí, že jest revoluční, může při úředním řízení
pronášeti svobodně politické náhledy proti katolí
kům a docela je kárati za to, proč se ke >kleriká
lům< hlásí. Rakouská censura propouští vyjevené
pokřiky, mířené proti svobodě lidí věřících, pro
pouští věty, které zřejmě propagují snahy portu
galských tevolucionářů, nezkonfiskovala volnomy
šlenkářský list ani tenkráte, když v něm vytištěna
výzva: »Ať žije republikal«

Kdyby tohle všecko věděl lordmayor Strong,
padal by nad tím do mdlob úžasem nad rakouským
zútlakem svobody.« A což kdyby věděl, jaký o

čistec zkusí katolický paedagce mezi kollegy, je
stliže si vede přesně dle přísahy! © Kdyby
se v. Anglii odvážili | učitelé | pustiti | do
světa | tak. bezcitné © usnešení proti ka
tolickým kolegům. jako to učinili pokrokářští
paedarogové v Bohousovč, zakročilo by se v An
glii ihned a to se vší přísností.

Není slýcháno, že by směl v protestantské An
glii nazvati universitní professor katolíky, kteří do
cela universitu založili a ji hlavně dosud vydržují,
surově zčernou bandou«. U nás se to stalo, ale ani
prst se nezdvihl, aby příslušné kruhy napomenuly
takového kulturníka k toleranci aspoň snesitelné.
Anglická universita protestantská | zvolila svým
čestiým členem německého (tedy cizího) domini
kána, za to, že na základě přesných historických
pramenů odkryl stíny povahy Lutherovy. Tak se
dokumentuje veliká snášelivost skutečná. V Če
chách vinou pokrokových proudů od vlastních po
krevenců uřváván byl snášelivý český vědátor
kuěz, když četl instalační řeč. Neosvěcují rozdíl
mezi Anglií a českým :pokrokem« tyto dva pří
pady jako nejsilnější žárovky?

V Londýně byl eucharistický katolický prů
vod provázen nadšeným zájmem tisíců protestantů,
městská rada vítala hosiv karolické se vší okáza
lostí. U nás katolický průvod Čechů, jdoucí na
Hradčany, byl poplván od českých volnomyšlen
kářů, řváno a mečeno za pokojnými katolíky jako
v menažerii. S úchvalou pokrokového tisku bráně
no českým kněžím kázati česky k českým katolí
kům ve Žďáře. Lordmavore, nespínáte nad tím
ubíjením kultury a všeliké snášelivosti ruce? Zvou
si také v Anglii protestanté proti katolíkům na po
moc prušácké pastory?

V protestantském Londýně zvolen před Stron
gem za jásotu samých protestantů za lordmayora
rozhodný katolík a docela člen katolického spolku.
V sklerikálních<: Čechách by takového muže po
krokáři uštvali. Co dělají nyní na př. ve Velimi
protestanté snášelivému katolickému starostovi?
A členové katolických spolků jsou docela vyhá
nění ze Sokola veřejným. obecným dekretem. Pro
sluhy Adlerovy ovšem ta výluka neplatí. Surově
se třísní docela i klerika národního mučedníka
Hlinky proto, že své katolické přesvědčení ani v
době nejkritičtější nezapřel. .

Lordmayor by úžasem zkoprněl, kdyby se do
věděl. že za nejlepšího českého člověka od kolegů
Boučkových se prohlašuje muž. který radil, aby
se s katolíky naložilo jako se škodnou zvěří, který
upiral kněžím občanská politická práva a vychrstl
celé konve surových výpadů na zásady věřících
katolíků.

A to trestání pro snáboženské delikty<? Tu
měl teprve dr. Bouček ztichnouti. Či neví, jakými

ském tisku sama osoba Ježíšova? Neví, jakým

by Anglie přestřihla rázem, aie není toho potřebí,
protože sami angličtí dělníci téměř vesměs mají

v Čechách graduovaní velikáni.
Tak bychom mohli pokračovati dále na důkaz,

jak zbytečně vypočítavý finančník Bouček otvírá
bránu k přemýšlení o kličkách a zubech pokrokář

mžik musí sloužiti za příležitost ku prospěchu jed
né kliky a snížení krajanův jiných.

Zapamatujte si!
© Pardubická: Franckovka: jepravá, ©
© je-li na každém balíčku nebo bed- «©
© ničce„kávový mlýnek“ ! ©

Stolypin zavražděn.
* V Kyjevě při divadelním představení, pořá

daném dne 14. t. m. na počest carovu, zavražděn
byl ruský předseda ministerstva Stolypin od se
mitského zákeřníka, jehož původní jméno jest Moj
žíš Bagrov. Težce zraněný politik podlehl svému
zranění. Stolypin náleží mezi veliké reformátory
Ruska. Šlapal statečně na paty těm, kteří se zlo
činně obohacovali ze státního jmění, dbal o zdra
vou reformu zákonodárství, uznával a podporoval

práva lidového zastupitelstva (dumy), čímž odní
mal nepokojným živlům záminku k revoluci. Na
jednou v tak obrovské říši ovšem všecky reformy
nebylo možno provésti. Kteří byrokratičtí zlodu
chové totiž byli trestání energickým vystupová
ním Stolvpinovým. sami se spojovali s anarchisty.
Vždyť na př. v Portugalsku po převratu, kdy sli
bovány dalekosáhlé opravy, jest právo a svobo
da ještě více vydána na pospas tyranům než dří
ve. A poměry sociální se zhoršily. © Postupo
val tudíž Stolypin za pomoci moudrého a zdravé
ho rozvoje, nikoli rozbroje. A prokázal hrdinství
tak veliké, aké bychom těžko hledali u nejlepších
obětavých a duslednýcn lidí dnešní doby. Vysoká
hodnost vrážela do jeio skrání trn za trnem, den
ze dne se dovídal, jak ho sledují lačné oči moder
ních zákeřníku. Žil ve stálém očekávání smrti;
právě proto. že konal zmužile přijatou povinnost,
do každého sousta mu bylo přimíšeno pelyňku, tak
že prostý dělník mohi pocítiti více radostí ze ži
vota než takový veliký hodnostář. Kdyby se byl
svého úřadu vzdal, mohl žiti zcela klidně, beze
strachu. Leč láska k národu a carovi zvítězila tu
nad osobním pohodlím. třebaže byl pronásledo
ván huře než nejtěžší zločinec. Uvažme, že ke
konci ruské revoluce před 5 lety bandité vyhodili
do povětří skoro celý jeho dum. takže v troskách
pohřbeno přes dvacet lidí, mezi nimi pak byla zo
havená těla jeho vlastních dětí! Stolypin však šel
vpřed! :

Dopisovatel »Daily Telegrafu“ Dillon navští
vil Stolypina po prvnim atentátu a tázal se ho,
jak iuu je, když cítí, Že se nad ním stále vznáší
meč Damoklův. Stolvpin odpověděl: -Každého rá
na, když se probudím a odříkávám svoje modlitby,
patříní na den jako na svůj poslední a připravují
se na konání svých povinností s myšlenkami na
věčnost. Večer, když epět vstoupím do svého po
koje, děkuji Bohu. že mne opět jeden den zacho
val. To je jediní účinek, který na mne má vědomí
blízkosti smrtí jako trestu za moje hříchy. Cítím,
že jednoho dne některý vrah dosáhne svého cíle.
Ale není sední smrtí a já mohu jen jedenkráte u
míti. Zkrátka, tenlo pocit nemá na mne vlivu.«

Když revolverové rány Stolypina v divadle
poranily, obecenstvo vesměs| projevilo davový
odpor proti zločinu a manifestačními ovacemi dá
valo na jevo carovi 1Stolypinovi vroucí oddanost.
Při otevřené scéně pěl sbor herců na kolenou
»Bože, cara chrani

Dne 19. t. m. odpoledne udělil Stolypinovi me
tropolita Slavja poslední pomazání. Raněný snášel
hrozné bolesti. Večer se svíjel v mukách, volaje:
»Smrt, smrt se plížíe Když asi 6 hodin před smrtí
přistoupil k němu profesor Rhein, volal >tolypin:

tyto pekelné bolesti, tato muka déle snášetil«
Přes hrozná mika však Stolypin nepřestal

osvědčovati železnou důslednost své povahy ja
ko státník. Blahořečíl carovi a všem dobrým li
dem. Jakkoli vážně se vmyslil do svého duševního
stavu, ač si i poplakal jako dítě, přece ani slovem
se nezinínil, že snad jednal někdy svými činy stát
nickými proti vlastnímu svědomí. O 10. hodině
večerní byly jeho bolesti skončeny. Pul hodiny
před tím jeho choť omdiela, takže musila býti vy
nesena. Smrt jí byla zatajena vzhledem k jejímu
zbědovanému stavu přes půlnoc. Když o půl 2
hodině ráno žádala se vším důrazem. aby jí bylo
dovoleno spatřit manžeia, již se jí nemohlo bráni
ti. Vykřikla tak zoufale, že krev stydla okolostojí
cím v těle, vrhla se na inrtvolu mužovu a plakala
usedavě. Ostatní poklekli a modlili se. Přes všech
ny prosby lékařů setrvala vdova u mrtvoly celou
noc. Stav její byl takový, že jí lékaři musili dáti

Když byl po řádném vojenském soudu odpra
ven osnovatel mnohonásobných vražd Ferrer, ži«
dovské listy spustily rámus, jako by býval utra«
cen muž nejsvětější, nejpokojnější. S drzostí bez
příkladnou lhal židovský tisk, že Ferrer za barce
lonské vraždění nemohl a štvaly pro smrt Fer
rerovu po vší Evropě netoliko proti španělskému
soudu, alc i proti španělské vládě, Jesuitům, proti
rozhodným katolikům vůbec.

Nyní, kdy bez soudu zákeřným banditou po

a soudce v jedné osobě, kdy příbuzenstvo Stolypi
novo tak těžce postiženo, židovský tisk šetří s pro
jevy nesouhlasu, ale naopak na hrob Stolypinův
klade věnec, spletený z trní, pelyňku a blínu dr
zých pomluv.

Značkou ruských nejmodernějších kulturní
ků, chválených i včeském pokrokářském tisku,
lest revolver a puma. Tyto prostředky prý po
mohou vyšší kultuře. Kdo se to drží vlastně zása
dy, že účel posvěcuje prostředky?

Kulturní jiskry.
ZHídlo hřejivé poesle v Orlentu. Při neustá

lém hledání nového, při úsilném tápání po jakém
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Tajemství protidrahotních
neúspěchů.

Tolik demonstrativního hlaholu jak ve Francii
tak © zemích jiných! A ubohému lidu není dána
možnost. aby projevil svá přání ústy zástupců
skutečných, neochvějných, povýšených nad každé
podezření neupřímnosti!

Sám pokrokový tisk doznává otevřeně, že lid
si nemuže ve Francii zvoliti takové zástupce, kte

1911.


zkusí jako mučedník. Buď jest brzy udolán pře
silou nebo -—-začne chytře kráčeti ve stopách ji
ných šplhavcu. Zlý příklad jest nakažlivý.

U nás dlouha hřmělo heslo, abychom násle
Francii - a to zvláště v »demokratisa

ciz. A i neupřímnější katolíci velikým počtem se
domnívali, jak znamenité, pronikavé ozdravění so
ciálních řádů způsobí všeobecné právo hlasovací.
Před rokem 1907 totiž ještě se nenabylo palčivých
zkušenosti, jak lze snadno falšovati »veřejné mí
nění«, jací demagogové ponesou si do Vídně dů
věru voličstva a jak překazí kapitalismus snahy
těch obrovských zástupů, které se aspoň budou
domnívati, že poslanci se stanou ti lidé, které vět
šina voličstva hodlá do Vídně vyslati.

Po všech nadějích 83.000 voličů katolických
nepomohlo ani jedinému svému kandidátovi k
mandátu. Kapitál vítězil i v místech takových, kde
obrovské davy lidu byly si svým vlivem zcela ji
sty. A pak se divme, že protidrahotní akce bere se
vpřed krokein hlemýždím, že lidu se dostává mí
sto chleba velmi mnoho — pěkných slov. A jest
liže se s něčím začne aspoň na oko, horlivě se ak
ce chválí, dělá se jí reklama v statisících výtiscích
různých časopisů. ©Naposledy však skutek
utek.

Nezačínají poměry u nás opravdu nabývati
fádní barvy francouzské?

Po tolika demonstracích, po hrozných kravá
lech vídeňských pojednou čteme v bursovním or
gánu »Oesterr.-ungar. Finanzpresse« klidnou, so
bělibou větu: »Z této strany se bursa ničeho báti

dusledně dle svých řečí jednali. Kapitalismus jest
tu svěrací kazajkou, který mocně pracuje jak při
volbách tak po nich. Mnohý kandidát, chce-li zví
těziti nad sokem, musí na organisovaný zápas a
úplatným individuí: rozdati statisíce. A tyto 0
hrovské výdaje hledí pak si nahraditi jako posla
nec. U koho, v čí službách? Skloní šíji před ka
pitalismem —-a zouřaié voličstvo hledí dále vstříc
nejisté budoucnosti bezradně. A který 'poslanec
odváží se vystoupiti před linii tuctových zástup
cí, snaže se aspoň poněkud realisovati své sliby,

FEUILLETON
Vyzráli na lakomce.

»No — tady jest jistě rajské živobytí,< kývali kmo
tři z hor, když šli kolem pěkného statku Vejpalova.

Zatím však byly tam trudnější poměry, než někde
v dělnické chatě — pro lakotu hospodářovu. Vejpal se
do statku přiženil, když bylo potřebí ještě hodně splá
ceti na dluhy. Dřel se do úpadu, až za dvanáct let byl
statek čistý, Honil do práce ženu 1 čeládku jako někde
na galejích, takže málokterý čeledín vydržel tam déle
než rok.

Vejpal zvykl si na stálou práci a šetření v dobách
horších tolik, že se hnal setrvačně vpřed itenkrát, když
již do záložny ukládal. Aby mu nikdy ani na mysl ne
přišel odpočinek, zakoupil po dvou letech malý mlýn a
vystavěl si velikou sušárnu. Však děti dorůstají a za
stanou ho tain, kde vlastní jeho ruka nestačí.

»>Unás se musl dělat — dělat,« to bylo jeho každo
denní heslo, které několikrát opakoval, i když děti s
matkou od práce měly údy jako přelámané.

Peníze se ovšem vydělávaly, lakota Vejpal pova
žoval i pořízení nejnutnějšího lepšího oděvu nebo ná
bytku za velikou marnotratnost. A tak dcera dorůstala,
aniž co věděla o radostech světa tohoto. A syn Karlík
musil se dříti za dva čelediny. takže se málokdy po
řádně vyspal. Byl postavy vysoké, hubené, od práce
byl trochu přihrbený. Race měl tak tvrdé a veliké, že
mu sousedův Lojzík jednou v bujné náladě prohodil:
»Karlíku, to abys na ty dlaně nosil zbrojní pas! Kdybys
se ohnal jen tak bezděčně, už by z toho koukal kri
minál.«

Karlík, jenž až příliš vychodil školu trpělivosti,
místo zlostné odvety se jen trpce usmál: »Ba, hochu,
snad by se mi lépe vedlo, kdybych sloužil někde Jinde.

často konstatovali. Zda však placení demagogové
dovolí zaslepenému lidu prohlédnouti? Není na př.
většina dělnictva v tuhém zajetí tisku, který nikdy
neosvětlí důkladně skutečná zřídla zbědovanosti a
nenaznačí jedině správné a důsledné cesty, vedou
cí k jisté nápravě?

Již roka 1907. kdv soc. demokraté získali to
Jik mandátů, napsai kapitalistický a bursovní list
»Český Merkur« (v 11. čísle r. 1907): »Nesmíme
zapomnínati,že jest ještě daleká cesta, kterou prů
mysl bezstarostně může jíti se sociální demokra
cií, neboť moc poměrů (! jest silnější než theo
retické zásady a naukv. Jest zajisté veliký počet
společných zájmů (abrikantů s dělnictvem), které
soc. demokraci“ daleko cnergičtěji bude propago
vati než obyčejní zástupci průmyslu (!!). — Se
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strany soc. demokracie není se dále co obávati
anl nejmenšího útoku na nenáviděné kartely. —
Nelze dále ani předpokládati, že by se soc. demo
kraté zasadili s celou vehemencí (prudkostí) svých
sil o okamžité a konsekventní (důsledné) uskuteč
nění veškerých svých hospodářských zásad.«

A dobře prorokováno. Jak by ne? Vždyť mezi
zvolenými soc. demokraty hned roku 1907bylo je
denáct židu, na které si burstání nemohli stěžovatí
ovšem ani jednou. Také jiné bursovní listy buď si
velice libovaly anebo sledovaly volební úspěch
soc. demokracie s klidným uspokojením.

A nyní? Jak mohli vídeňští soc. demokraté
zakročiti přísně proti těm bursiánum, kteří drží
rudé mandáty na vlastních Šňurkách? Při příští
volební kampani by padali rudí velikáši jako pyšné
jedle v lese pod údery dřevorubců.

A jak promyšleně. »velice účelně« konaly se
přípravy k demonstracím, aby se nijak nerozčilili
bursiánit Ve Vídni orranisovaný lid si měl zchla
diti nějak Žáiu, měl se vykřičeti, aby se zdálo, jak
přejí vůdcové svobodné projevy.

Velikou nepravdou jest tvrzení Schumaierovo,
že vandalství pácháno výhradně od živlů neorga
nisovaných. Vídeňský nežidovský tisk sděluje, jak
si říkali soc. demokraté v továrnách před demon
straceti: »Promluvíme si portugalsky«. V Perch
tolsdoriu řekl soudruh Miiller: »Pujdeme na ulice
a jestliže ztratíme rozvahu, ať si to zodpovědí jiní.
Tisíce oken zítra budou rozbity.«

Ovšem soudruzi rozvahu vlastně neztratili,
protože řádili dh: plánu předem dobře ujednaného.
Třískali do oken chudákuů. škol, lidumilných pod
niků, ale am jediný z těch +ukázněných“ kultur
níků se nespletl, aby něčím urazil osobně některé
ho bursiána nebo bamižného bankéře.

Nevyspělí hoši a dívky, ozdobení jsouce ru
dými karařiáty, zapálili školu. „natahovali dráty
přes ulici, Odkud pojednou ty dráty sehnali? A což
to kamení. které bylo schováno v kapsách pře
dem? -

A teď náprava vandalství ve Vídní bude se
díti na účet drobných poplatníku, kteří strádají
podobně jako dělníci.

V Kutné Hoře, kde davy demonstrujících by
ly daleko menší, vrhli se iidé na skutečné boháče.
Nestáli jim zkrátka v čele soc. demokraté. Ovšem
ani takové násilí schvalovati nemůžeme. Ale vý
znamno jest, žc zřídlo drahoty chápou lépe lidé,

Když sc za mnvu skola zavřela, prosil jsem tatínka pří
ino s pláčem, aby mne nechal učiti strojnictví. Víš, že
jsem nebyl hloupým žákem. Řekl jsem, že může odká
zati třeba všeckc hospodářství Kačce. Ale všecko mar
no. A tak se musím dřít jako kůň. Jiní si užijí radová
nek dle libosti, já nemám ani kalého kabátu. Však ty
poměry naše dobře znáš. Maminka se napláče taky
dost, jest od práce skoro zmrzačená, celá schýlená.
Ale tatínek vede pořád jednu politiku. Já už ani mnoho
nestýskám a nemára práva přísně posuzovat. Myslím si,
že by třeba bylo hůře, kdyby tatínek byl marnotratní
kem. Ode mne aspoň nežádá víc, než co koná sám.«

»Snad se to napraví, až se oženíš; pak budeš přece
svým pánen,« těšil Lojzík.

»To je právě svízel, že tatínek o tom ani nechce
slyšet, ačkoliv bych se svou známostí dobře pochodil.
Kdykoli se doví, že jsem s Terezkou mluvil, už má
zlou chvíli, hubuje a vyčítá. že bych pako samostatný
hospodář o všecko přiřel. Ještě se divím, že ta holka
se mnou mluví, když chodím jako hastroš na strašení
vrabců.«

A starý, který nosil na místo šlí provázky a s dře
váky se rozloučil jen v neděli, opravdu dělal vždycky
rámus, kdykoli jen uslyšel jmén: Terezky Luštincové.

Na dospělého Karlika působily těsné poměry ne
blaze. Měl už vlastní úsudek, který se nedal snadno
změniti stálými stesky a hubováním otcovým. A když
se někdy Karlík příliš zamyslil do své otročiny, když
viděl, jak se jiní veselí, srovnával a — spekuloval o
praktikách tchořích. Hm — stejně jednou hospodářství
bude jeho, nadřel sc na ném víc, než dosti, tedy nebude
bráti vlastně z cizího. Tak tišit ozývající se svědomí.

Jednou stihla starého Vejpala veliká rána. Přejelo
mu kolo nohu — poležel si čtrnáct dní. Huboval na dra
hého lékaře, na koně, ra domácí lidi a nejvíc na sebe.
Jak prý lenoší, chléb jí zadarmo, bez práce jako roz

na zamilované pole, do stodoly, de zahrady? Ještě lidé
všecko pokradon, ožebračí přičinlivého člověka, protože
Karlík i s matkou jsou příliš důvěřiví, pošetili. A Kačka
by rozdala každému tulákovi víceko!

Karlík při těch lainentacich svítil tajuplně očima,
měl plán, o němž se ani maice nezmínil. Hm — tatínek
jest nemocen. matka jest ráda, když si po dření tvrdě
zdřímne. Jen aby vecer přišel Lojzík s Josefem včas!
Dnes musí snít Karlík peníze, ať se děje cokoli! Žid už
slíbil. že zaplatí tajně přinešenen pšenici hned.

A skutečně k jeacnácté hodině začal tajemný trans
port dvou pytlů. Ale zloději byli nováčkové. Druhý
pytel se protrhi. přenice se vysypala . . . Z toho druhý
den rámus, protože se to i nemocný dověděl od staré
kořenářky Dorotky, která se živila prodáváním léčivých
bylin, ale ještě více rycalým sdělováním nejčasovějších
novinek.

»Teda kluk už krade teď — a to vlastnímu tátovi!
A já ho učím tak veliké šetrnosti poctivosti! Ještě ho
odvedou do kriminálu!«

»Táto, už nehubuj! Škouf ti to. A řeknu ti upřímně,

nenaváděla. Už ti řeklo dost lidi, že jsi od práce celý
strhaný, že bys měl jít na výměnek. Já už taky nesta
čím. Holenku, Karlík není už malým kloučkem, hospo
dářství rozumí a taky si už tady perně vydobyl svá
práva. A my — my už jsme si zase vysloužili trvalý
odpočinek. Ať se teď sterají mladší! Kačka taky je celá
nevrlá, že by radši šla k tetco. Kdyby si Karlík Te
rezku vzal, hned by bylo všude veseleji.«

>Aha, co ti děti namluví, to posloucháš jako evan
gelium. Už máš tolik let. že bys mohla být moudřejší,
než ti neposluckové. A nepovolím — nepovolím, jako že
se Vejnal jmenuju.«

»Dělej teda, jak chceš! Až tě kopne kůň do hlavy
anebo až si zlomíš druhou nohu, sám budeš hubovat na
svou tvrdou hlavu. Prsty máš od práce stejně už skři



soudruzi, řídící sc slepé rozkazy svých vůdců.
Soc. demokraté vídeňští hleděli zamaskovati

svým řáděním vlastní neschopnost a využili lid
ské bídy jako vítanél.u prostředku pro agitaci ve
prospěch vlastní strany. Tak se totiž demagogi
ckým planým křikem získávají noví stoupenci z
řad lidí nejméně uvědomělých.

A poněvadž dělnictvo české jest vyspělejší
než to, které jest vedeno přímo od Adlera, měla
protidrahotní akce u nás ráz přece poněkud jiný,
sympatičtější. Alc šlo se důsledně za nejurčitějším,
prospěšným cílem? Teprve když »>Čech«odporu
čil soc. demokratům, aby mluvili trochu určitěji,
»>Právo Lidu: poněkud se zakouslo do kyselého
iablíčka. Ale jenoní na chvíli. Stačí srovnati praž
skou resoluci soc. demokratickou s resolůcí nár.
sociální, aby sc poznalo, kde jest více kuráže pro
ti hlavním zdražovatelůni.

Uvědomělý katolík pochopuje dobře, proč se
bursiání ustnívají samolibě i při demonstracích ti
sícu soudruhů. A proto místo hrozných a nespra
vedlivých kraválů půjdeme dále cestou zdravého
vývoje sociálního, který bursovním (a kartelář
ským výst/ednostení zlomí vaz trvale.

Nad čím se bouří Jerusalem. Židé v Čechách,
místo aby rázně odsoudili barbarský čin Bagrova,
sápou se vášnivě proti těnu kteří si dovolují uznati
Stolypinovy dobré vlastnosti. »Národní Listyc po a
tentátu měly tu velikou smělost, že napsaly: »Li
tujeme ruských židů velmi, neboť nyní všichni po
nesou následky. Stoiypin. pravda, není obzvlášt
ním přítelem židů a netrpí, aby se rozlézali za pře
depsanou čáru židovské usedlosti, ale chtěje míti v
zemi pokoj a pořádek, také zdržoval každý vý
buch divokého antisermtismu..

Tato slova pobouřila židovské netýkavky k
fanatickému hněvu. Jsou totiž tito mazánkové
zvykli, že liberální a pokrokářský tisk obyčejně z
národní společnosti vyhazuje a o práva chce obí
rati pouze katolické syny národa. Ve slovech li
berálního denníku není pranic, nad čím by se mohl
spravedlivý, nestranný žid rozčilovati, i kdyby
docela odmítal všelikou assimilaci. Tedy i polito
vati židy musí každý s nejklubšími úklonami, slo
vy úzkostlivě volenými, nechce-li | padnouti do
přísné klatby nesnášelivé inkvisice židovské, která
spoléhajic se na své žoky peněžní, vyžaduje pro
sebe jen projevy ueiponiženější. Nejvíce mrzí židy
slovo »Nár. Listů« o »rozlézání« židovstva. Pocho
pujeme, že to zní trochu nepříjemně, ačkoli uráž

-Jivá tendence jest zde velice pochybná.
Slyšine, jak hlučně | rámusí česko-židovský

»Rozvoje« dne 22. t. m.! Čteme tam tyto věty:
sPříčí se nám již, zabývati se periodickými proti
židovskými výpotky »Nár. Listů . . . . protižidov
ská perfidie, která přímo čiši . .. Kdo má ještě
trochu srdce v těle a ví, co utrpení, ponížení a
bolesti pro ruské židy znamená >»čáraosedlosti«,
otřese se hnusem, napíše-li český novinář tak bru
tální větu .... proti tomuto podlému psaní jest
třeba se co nerdůrazněji ozvati . . . >Národní Li
sty: ..... nastoupily cestu ruských černých sotní

Již se přímo hnusí o takových věcech psát,
a omezujeme se pouze na to, abychom tlumočili

vené jako hrábě, takže zni poslední vůli nebudeš mo
ci napsat.<

“

Četnický závodší Chvtil v sousedním Lelkově byl
velmi dobromyslným mužem. Houkal sice na vandrovní
a na tuláky jako hejtman na kumpanii, ale nerad ublí
žil, třebaže se při svém povolání musil stýkati se spo
dinou lidské společnosti. Při výslechu byl vždy velice
přísný, ježil vousy, koulel rozhorleně očima, ale když
již provinilce vedl. změkl za několik minut jako máslo,
vyptával se sdílně na poměry a někdy dojmutím nad lid
skou bídou tajně i slzicru vronil. Ale na tuláka zlo
myslného dovedl se tozlobiti velice — na příklad na
povaleče Kostrouna. Ten zlomyslník by dopálil každého.
Když ho Chytil ved! tu při cestě po vsi Kostroun proti
psům vystrkoval dva prsty, a pouštěl zuby dráždivý
sykot skss, ksse. Psi se vztekali a dle obvyklé opatrné
taktiky nevrhali se na chodce předního, nýbrž na mu
že, který šel vzadu -— v tomto případě na četníka.

Když však viděl tuláka zuboženého, když se o něm
dověděl. že nekrade a neopiší se, tu Chytil hleděl spíše
pomoci než potrestati a —- dle možnosti prokazoval i
samaritánské služby.

Právě při ostrém mrazu 24 fičení prudkého seve
ráku seděl v dobré náladě v kanceláři, když se otevřely
zlehka dvéře. Vešel slarý, sešlý člověK s jiním na še
divém vousu. »Prosím. ponec závodčí, jsou tak dobrý a
podepíšou mi kvartýr aspoň na čtyři dní. Venku by psa
nevyhnal, v maštali u Dížků je tolik zima.«

»A — starý Rachota je zas tady. Co pak ve vaší
obcí není žádného místa?«

»Už tam leží v pazderně žtyři.A náš starosta? Dar
mo povídat! Na koho ten si zaleze.«

»Ale máte trochu dbát na čest. Pro pořádného člo
věka kriminál není. A mám-li vám tam vyhradit místo,
musím to udělat, jako bych vás trestal „pro potulku.
Však to víte.:

dy vzbudil.< .
Tedy dvak.át praví >Rozvoj«, jak se mu hnusí

o tom psáti, a proto hned dále uveřejňuje článek
druhý, v němž se pokračuje v lamentaci nad mla
dočeskou nespravedlivostí dále.

Příliš se ani židovskému tisku nedivíme, je
stliže se pochlebuje židům z tolika stran.

Ale nechť židé uváží skutečné poměry! Nelíbí
se jim ruská čára židovské osedlosti. Zasloužili
si však židé nějakých prazvláštních ohledů po re
voluci, která předcházela? Může ruská vláda se
domnivati, že se zde jedná o loyální občanstvo?
Vždyť přece jistá »čára osedlosti« v Rusku poutá
i katolíky a to docela i ty, kteří jsou plnokrevný
mi Rusy. Katolík nepožívá v Rusku tak velikých
občanských práv jako člověk pravoslavný.

A což nečiní židé docela i u nás velice šikov
ný:n způsobem oliraničená území pro své vlastní
stoupence, kan ztěžka možno vniknouti člověku
vyznání jiného? "V některých velikých městech
našich, kde před šedesáti lety byli trpěni sotva
dva tři židé, má nyní Židovstvo ve svém držení
většinu nejlepších domů na náměstí. A ptejme se,
kolikrát podaří se katolíkům aspoň jediný takový
dům dostati z rukou židovských do křesťanských!“

Když pokrokářské listy tupily pro Maczocha
surově paušálním způsobem katolické řeholnictvo
vubec, tu se čeští židé nerolko nerozčilovali nad
tou nesprave llivostí, nýbrž ještě sekundoval.

Když Masaryk po zavraždění Anežky Hrůzo
vé psal obranu Hilsnerovu tak, že podezření z
vraždv přímo čišelo proti vlastní matce zavraždě
né dívky, chytli se toho židé ihned jako veliké la
hůdky, nevvtýkajíce ani slovem, jak poprava hu
manity zde spáchána. .

Kdvž židovští revolucionáři v Rusku bandit
sky vraždily ruské státníky, hněvali se židé vČe
chách, jestliže někdo nazval řádění to pravým jmé
nem. A jak se zachoval židovský tisk, když přímo
bestiálním způsobem byly vražděny v Barceloně
bezbranrc řeholnice? Osopoval se na katoliky, na
revolucionáře nikoli.

Jak najednou mrzí židy slovo o >rozlézáníc!
Kdykoli začíná jeviti v některé zemi expansivnost
živel cizí, k národu nepatřící, mluví se o rozlézání,
i kdyby třebas taková expansivnost i dobro zemi
přinášela. Ale jak píše požidovštělý tisk o lidských
právech starousedlých katoliků? Katolíci na př.
ze všech stran a konfessí mají v Čechách histo
rické právo nejstarší. Co přišlo ze současn. prou
dů do národa nového, to se inusilo chopiti ofen
sivy proti stoupencům starých práv. Ale jakmile
katolík pro sebe reklamuje právo, které mu zde
náleži již od tisíciletí, kříčí ti, kteří jen tolerancí
katolictva něco zde znamenají, že se klerikalové
roztahují, že útočí na školu. Protestuje se jako pro
ti nějakému zločinu, jestliže katolík dá na jevo,
že chce býti poslancem, starostou, úředníkem atd.
A což to zednářské řádění proti nejpotřebnějším
občanským právům starousedlých katolíků fran
couzských? To už jest tedy patrně dle židovské
logiky dovoleno vyháněti katolíky z posic, jež jim
historickým právem náležejí od dávných věků.
Ale nikdo nesmí říci o židech, že se rozlézají, je
stliže směřují do těch míst, kde před tím nikdy
jim právo přiznámo nebylo.

V Čechách se židům nejvíce zalíbili dva lidé:
jeden, který nazval katoliky černou bandou, dru
hý, který radil, aby se s nimi nakládalo jako se

»A co je dělat, pane závodčí“ Suchý, teplý kvartýr
jest teď nejpotřebnější věci. Však jsem taky občan, a
poplatníci nemusejí sypat peníze jenom na darebáky.
Práce není, sedláci také mnoho nemají, jsem jako opu
štěný kvíteček na pískové Stráni.«

Když závodčí starocha odbyl. vzdechl si: »Tohle je
tento den už člověk třerí, Bída zlá věc. Ale teď už ne
napíšu nikomu, ještě bych z toho měl opletání. Stejně
mé dobroty již někteří lotři hodně zneužili.«

Sotva zakončil tuto krátkou sociální úvahu, bylo
zaklepáno na dvéře. Klika vrzla a v pokoji objevil se
mladý člověk, vysoký, hubený, s hlavou trochu schýle
nou. V drsné, velké ruce držel massivní, opelichanou
čepici. Kabát byl záplatovaný, pod paždím roztrhaný,
kalhoty dole zle roztřepané, boty rozbité, převazované
motouzy.

Pokorným hlasem příchozí začal: »Pane závodčí,
odpusťte, že v té metelici.«

»Co? Nic neodpustím! A pakujte se honem ven.
Takový kolohnát mohl by lámat skály, ale raději si
chce lehnout do teplíčka. Několik ran vám dám, ale
žádný podpis, rozumíte? Kdybyste byl dělal dobrotu v
létě, pak by vás do metelice hospodář nevyhnal.«

»Ale, panc závodčí, já přece přicházím, abych vám
pověděl o svéni nečtěstí.«

»To říká každý tulák, že jest nešťastný. Takové řečí
jsem slyšel nejmíň tisíckrát. Nedělejte takový ubohý 0
bličej a už táhněte, ať si vás jinde uvážou na krk. U
žiju jiných syčáků stejně dost. A — co tu ještě stojíte?«

»Ale, pane závodčí, nejdu žebrat, přicházím jen o
známit.. .«

»To by ještě scházelo, abych živil celý cikánský tá
bor. Toť se ví, že nic nedostanete. ale pamatujte, že si
nocleh musíte taky hledat sám. A už dost — jak poví
dám, nemám kdy.c

»Já — já nejdu k vůli noclehu,« koktal dlouhý muž,
červenaje sc jako panenka.

škodnou zvěří, abv byii postavení mimo všecky
zákony a zvláště aby kněží byli zbaveni práva
volebního. Ergo — lak úzká >čára osedlosti«< by
la vymezena katolíkům od těch, kteří nalézají u
židů zalíberí veliké.

Patrno, jak i u těch židů, kteří nejsou proti
assimilaci, jest humanita až přiliš jednostranná.
-Starou obmystnou cestou. Napsali jsme něko
likrát, jak pokrokářští denuncianti, kteří s hierar
chií uvolí se vyjednávati výhradně tehdy, chtějí
li odpraviti nepohodliného kněze, odívají se v be
ránčí roucno taky-katolíků. A už se dovídáme z
moravskélo tisku něco podobného o prostějovské
pokrokářské radnici. Occní výbor nedal posvě
titi měšťan. školy, přejímal protektorát nad štva
vým schuzemi volnomyšlenkářskými, o farní ko
stel se nestará. A ejhle! Týž obecní výbor obrací
se na arcibiskupa otevřeným listem výslovně »ja
ko zástupce obyvatelstva katolického města Pro
stějova.«

Ovšem nikoli k vůli toinu, aby se katolíkům
prostějovským pomohlo. nýbrž aby byl odstraněn
ten, kdo se odvažuje katolíky hájiti proti Židov
sko-pokrokářsko-volnomyšlenkářské záplavě. O
becní výbor klade faráři za vinu, že se odvážil za
ložiti místní katolický list, že kritisuje obecní sprá
vu a že založil pro katoliky konsum. Nebude-li
farář Dostál odstraněn. tu prý >obecní výbor, ač
nerad (!7), nucen bude odhodlati se ku krokům
dalším.«

Zkrátka a dobře obecní výbor by třebas fa
ráři odpustil všecko, ale nikdy ne to, že se odva
žuje jako svobodný občan užívati těch autonom
ních práv, která jsou přiznávána každému dělníko
vi a — že se opovažuje svobodně souditi o jednání
svobodářů, kteří prý nesou pro lidstvo v náručí
nejdokonalejší volnost.

Nutno přiznati, že konšelé prostějovští spe
kulují velice prakticky. Žajují. že sama »represen
tace města straní se církevních obřadů i úkonů«.
Neřekli však. kteří lidé, a nepověděli, proč byla
zvolena taková representace města, která již před
Dostálem naprosto o bohoslužby katolické nestála.
Kdyhy se byli katolíci sami vzchopili v pravý čas
proti pokrokářskému Molochu, který dovede na
tak mnohých místech hladkými slovy a chytrou
pořitikou držeti v Šachu většinu obyvatelstva, pak
by oprávněná a spravedlivá representace navště
vovala chrám již přeď Dostáiem. Znamenitých sla
stí zakusí nyní organisující kněz. Myslí-li, že má
právo hájiti aspoň tain, kde pod ochranou pokro
kářských baterií evang. duchovní a ovečky rabi
nů nerušeně útočí, chystá se proti němu trest jako
proti nějakému zločinci. Patrno, jak velikou by
chom měli svobodu, až bv nad ní rozhodovali zce
la samostatně volnomyšlenkáři!

Nedejine se! V Italii čím dále hůře. A nejvíce
mrzí Nathana veliký nezdar spekulace, jakou měl
s výstavou. Doufalo se, že četní návštěvníci při
spějí k naplnění hladovící městské pokladny. Ale
jestliže byla návštěva slabá dříve, jest nyní v době
cholery v Římě ještě smutněji, zvláště když pra
men příjmů, plynoucích z kapes katolických pout
níku, tento rok vyschl. Nathan tedy potřebuje od
vraceti zraky lidu od zbědovanosti současné jiným
směrem.

Když sama vláda zpozorovala, jaké neštěstí
by znamenal pro Italii nejúpornější boj proti Va
tikánu, mírnila se opatrně ve své zášti. A když
Nathan zpozoroval, jak jeho protipapežská řeč mě

»Kdo tedy jste?« ptal se strážce bezpečnosti již
tónem zmírněným. Vrásky na čele závodčího se tro
chu uhladily, oči překvapeně mrkly.

»Jsem z Vejpalova statku.:
>To vás ten lakota právě teď vyhnal? Ten děda by

zasloužil nejmíň rok kriminálu za to. Co už se čeledínů
nasužoval. No — to já vím, že jste si tam odbyl očistec,
jestliže jste u něho vydržel aspoň rok. A proč jste
tedy vlastně přišel?«

»Prosím, byli u nás zloději. Ztratily se nám dvě
husy, tři usečené smrčky a dvě kosy. Teda jsem byl
poslán, abych to udal.«

»Hm — to je teda :« pořádku. Ale ten starý lakota
měl vám dát na ceslu lepší šaty a boty. V takovém
hrozném počí.sí bysic mohl přijít lehce o zdraví. Jak se
jmenujete?«

sJá — inu já — když už to musíte vědět, jsem
mladý Veipal. Skoro se nerad přiznávám, když přichá
zím v takovém plesovém úboru.«

»sTedy, pardon, odpasťte, pane Vejpale! Sem denně
přichází tolik mizerné branže — a tak se člověk ani do
bře nevyzná. Vás jsem nikdy osobně neznal. No — a
tu mou charakteristiku vašeho tatínka snad po cestě
zapomenete, že! Nic ve zlé! Jsem takový přímý, neoma
lený hovorka, jak to u četníků bývá.«

Vejpal se trpce usmíval, zodpověděl některé okol
nosti, souvisící s krádeží, slibovel mávnutím ruky, že
si z toho výstupu nic nedělá a Červenaje se, odcházel.

e

O krádežích dovídali se nyní četníci častěji. Ale
těžko bylo přijíti na kobylku zločíncům. Byla hlášena
dvé vloupání dn hospodářských stavení, jedno do kostela,
okradení tří hostinců, oloupení dvou lidí v lese.

To bylo přece trochu mnoho! Vzbuzovalo to mezí
občanstvem veliké rozechvění. A ničemové dovedli se
dobře tajíti. Stopa vychytralých škůdců jako by bývala
hojným sněhem úplně zaváta.



la účinek opačný, pojednou k velikému podivu ne
stranných pozorovatelů v zájmu římských financí
začal jeviti překvapující úlisnost, která v těch, kte
ří jeho pravou povahu znali, vzbudila odpor.

Když lišák nepořídil, nikoho neobalamutil, dal
se znova do politiky radikální, aby hodil nějaké
sousto fanatiků. kteří by mohli při delším klidu
klásti dotazy, jak semitská správa městská se sta
rá o sociální reformy.

K čemu nyní došlo? >»Katoliéká korrespon
dence Zem. rady katolické a Piova spolku« sdě
luje, že způsobem demonstralivním chtěl zednář
ský svaz >Oiordano Bruno« umístiti na náměstí
Rusticucci přímo pod komnatami papežskými pa
mětní desku, jejíž nápis jest surovým napadením
papežství. Katolíci však vydali proti té jízlivé
hračce zednářské rázný protest a prohlásili, že za
žádnou cenu nedopustí takto urážeti papeže. Ka
tolíci z okolí Říma k tornu ještě prohlásili, že svým
přátelůín pomohou v cdražení nenávistného úto
ku. Teď se vláda zalekla a zakázala upevnění
uesky.

Zednáři se velice rozčilili a usnesli se nezů
častniti se slavnosti, chystané na paměť dobytí
Říma. Prý osvobození města nemůže býti dříve
oslavováno, pokud nejmenší kousek území řím
ského zůstane papežský, Semita Nathan opakoval
urážky, kterých se dopouštěl proti papežské sto
licí dříve, házel do lidu znovu fráse proti tmě, pa
pežskému jhu atd. Katolíci tyto pohany odmítli se
vší energií — a vláda v rozpacích nechala semitu
řáditi.

Katolici však pokročili, vydali důrazné provo
lání, které šířeno v celém Římě proti letákům Na
thanovýin. Poukazují zde na drzost, s jakou na
domě, sousedícím s Vatikánem, vztýčena na potu
pu papežství černá vlajka. poukazují, jak před
kopuli Svatopetrskou chtějí zednáři zvířiti pustý
řev proti dobrotivému a moudrému starci, jenž jen
žehná a odpouští. Katolíci rázně se postaví proti
novým surovosten barbarů moderních, kteří činí
hanbu civilisaci a vlasti . . . >Až sema nic dále!«
hlásá katolické provolání, které neminulo se účin
kem. Vláda se zalekla a docela zakázala i chysta
né demonstrace. A tak katolíci zvítězili, řvavá of
fensiva hledí vyjeveně. Kdyby byli katolíci vyvi
nuli energickou obranu proti násilníkům dříve, ji
stě by se bylo předešlo i jiným bezohledným vý
střednostem. A tak. nyrí Nathan smutně přemýšlí
o tom, že lidé začínají tak svobodně mysliti, až z
toho jest židovským zednářům úzko.

Jaké náboženství budoucnosti chystají pro náš
národ pokrokoví židé. Evangelické »Hlasy ze Sio
na« dne 14. tí m. přinášejí tyto řádky:

>Dosud jsine byji zvykli pohlížet na židovství
jako na náboženství, které náleží minulosti. Židov
ství přítomnosti, jak je známe z nahodilých styků,
je stuhlé, ba zkanienělé. Neschází však v posled
ních letech pokusů je vzkřísit a oživit moderními
prostředky. Tak dokazoval na posledním >»Světo
vém kongresu pro náboženský pokrok a svobodné
křesťanství« v Berlíně professor Cohen z Marbur
ku, že židovství, jako náboženství čisté víry v Bo

>dýše pravý, živý Bůl. kterého proroci israelští
učinili Bohem Israelovým a Bohem lidstva«. Na
proti tomu uctívání Ježíšovo hraničí s pohanským
zvykem.

Vzpomínám bezděky na rozmluvu, kterou jsem
měl před několika lety s jistým horlivým našincem
a členem jedné z nejsilnějších organisací pokroko

a
Konečeč jeden občan z Kravkova hlásil, že i jeho

chtěli chlapi okrásti. Jejich úmysl byl včas zpozoro
ván, hospodář vzbouřil dům, dva chlapi upalovali, co
jim nohy stačily. Občan dobře sc pamatoval, že jeden
jest kostnatý kolohnát s plavým knírkem, v roztrhaném
šatě. Chodí trochu nachýleně. Kabát barvy šedé, hojně
záplatovaný.

Tato informace uvítána na četnické stanici s veli
kým zájmem, protože se množilo hubování, k čemu vla
stně jsou četníci, co dělají.

Nyní se pátralo po ničeniovi. který byl v hlavních
rysech vypodobněn. Nejčileji zrakem ostřížím slídil nej
mladší četník z ckresu Kverka. Konečně jednou na ce
stě lesein do Kravkova div radostí nevykřikl, že už hle
daná ryba polkla udici. Kráčel proti němu dlouhý, su
chý kolohnát s plavým knírem. Kabát záplatovaný, boty
zabalené do hadrů. :

»Halt, sousede! Odkud jdete?«
>Tuhle z Kravkova.«
»Jak sc jmenujete, halamo? A kam spěcháte?«
»A co je vám po tom? Mohu si jít, kam chci.«
»Já ti dám, já tě naučím pořádku a respektu! Ve

jménu zákona — hajdy se mnoul«
Kolohnát vykulil oči, vzpomněl si, jaká jest asi pří

čína horlivosti četníka, s nímž se posud nikdy nesetkal.
Začal pokorně vysvětloval, že se ničeho zlého nedo
pustil. Jde pokojně domů od tety. A docela jest ze
statku.

»Já vám dám, vy maškato! Napřed se nechce ani
přiznat, kam spěchá, neřekne svého jména — a teď ta
kový otrhanec začne si ještě tropiti blázny, že jest ze
statku. Alou. marší Povíte nám všecko jinde. Máte u
sebe knížku nebo jiné dokumenty?«

>Tone,ale....
»Teda dost a ku předu! Ani slova nechci slyšet

dále.«

bylo též mluveno o otázce náboženské. Všichni
souhlasně zavrhovali římský katolicism, ale I ve
protestantství jim vadila — osoba Ježíšova. Proto
soudili mnozí z přítomných, že bude potřebí nábo
ženství nového. »Ale, pánové,« ozval se můj zná
mý, »toio není potřebí. takové náboženství, jaké
hledáte, už tu je.«<A když na něho zvědavě hleděli,
dodal: >Staňte se židy, pánové; židovství je ná
boženství víry v Bola -- bez Krista. To se vám
bude dobře hodit.< Pánové rozpačitě umlkli, a roz
umí se — zůstali římskými katolíky.

Tak asi to dopadne také s přesvědčováním ra
bínskýin. Židovství dnešní není náboženstvím ví
ry v živého Boha a náboženstvím humanity, nýbrž
prázdné formy, zkamenělina, od níž vlastní její
příslušníci utíkají čím dál víc. Čímž nemá býti po
přeno, Že i mezi židy se najdou duše nábožné a u
šlechtilé.«

Ovšun pokrokoví židé by nám třebas milosti
vě dovolili v budoucnosti vyznávati i víru neži
dovskou, ale takovou, v níž by se nesmělo jméno
Ježíšovo ani ozvati.

Židovští voinomvšlenkáři mají v ústech plno
monismu, darwinismu, haeckelismu — ale výhrad
ně pro křesťany. Kdybyste jim řekli, že ty »ismy«
jsou v krajním rozporu netoliko s náboženstvím
křesťanským, ale i židovským a že by tedy ži
dovští nábončí »Volné Myšlenky< měli vystoupiti
ze své církve, vyskočí semitský pokrokář s prud
kým ohražením: »Náboženství jest věcí soukro
mou, nevtahujte víru naši tedy do veřejné de
baty!«

Tedy volnamyšlenkářský rozvrat náboženský
pouze pro křesťany. Pro rabíny výjimka. A spalo
vání ohněni? Také i pro židovské pokrokáře vý
jimka, jak svědčí nedávný případ v Kolíně. Až o
bléknou všichni křesťané kaftan, přestane proticír
kevní práce židovských vohrých myslitelů, proto
že hlavního účelu bude dosaženo.

kevnictví« mezi svými pokrevenci, patrno z toho,
že se synage:,y u nás rychle množí — a to zvlá
ště v místech, kce zkvétaií nejbujněji rudé kara
fiáty. —

Známo, jak českožidovský >Rozvoj« starost
livě volným myslitelům vykládal, že jest těžko ži
dům opustiti víru otců. Nyní dne 22. t. m. stýská
týž list, že židé musí platit 70 K za jedno sedadlo
v synagoze. »>Pováží-'ise, že obec takové sedadlo
neprodá, dokud nezaplatí dotyčný občan dlužné
daně náboženské obce, značí to vydání na svátky
několika set korun<. Tak stýskal pisateli jiný sou
věrec. A pisatel dokládá: >Jsou-li městské kostely
o svátcích přeplněny a sedadla příliš drahá, jsou
ještě kostely, kde Ize se modlit lacino, ano, kde
se eventuelně dostane ještě za to zaplaceno ...
A mám myšlenku, jak čelit té městské drahotě
sedadlové a udělat si při tom pěkný výlet na ve
nek. Je takových prázdných a poloprázdných ko
stelů po venkově mnoho. chápete? Jen chutě do
toho. za cestu to stojí. . . »Příhodné výletní mí
sto pro velké svátky. Nedaleko dráhy. Ceny mír
né. Modlitby a talesy k disposici.« Myslím, že ten
to výletní ruch má budoucnost a staré synagogy
dostanou se zas k slávě.«

Tedy s pravým obchodním důmyslem stará se
o obnovu slávy starých synagog pokrokový žid a
to v listě, který hoří velikou přízní k volnomy
šlenkářským akcím, pokud tyto ovšem směřují
proti katolíkůni.
o

V Lelkově nastal veliký poplach.
:Už chlapa vedou. Podivejie se. že má kukuč jako

Babinský. A že se ho fen Kverké nelekl! Takové lam
železo by dovedlo přerazit hřbet dvěma četníkům.
Počkej, ničemo zlodějská, teď si vypiješ všecky hříchy.«

Zástup zvědavců vzrůstal. hluk se vzmáhal, vybí
hali mužové, tetky i děti, Bylc křiku, zmatku, že na
jednom místě sotva četník se zajatcem prošel lesem
zaťatých pěstí.

„A vždyť, lidičky, tohle je mladý Vejpal«, ozval
se pojednou jeden hlas. Koukeite, kdo by to byl řekl!«

»Vejpal, Vejpal? Bodejť že Vejpal,« znělo z jiné
strany. +To snad není inožné, že by.. .«

»Všecko možné,« namítl jeden jedovatý jazyk. »Bo
hail kradou taky, jen to nechat! A kolikrát více, než
chudáci.«

»Máte pravdu,« potvrzovala jedna žena. »Možná,
že syna starý lakola vyhnal, tak že se mladý živil, jak
uměl. Vždyť vidíte, jak jest sešlý. otrhaný,«

„Vždyť on lidičky chodil vždycky v takové pará
dě, ništěl krejčí Lejhanec. »Takové jsou následky la
koty! Hoch chudák nedostával od starého ani věcí nej
nutnějších. Proto se spustil a kradl jiným.«

Celé město bylo vzhůru radostí, že již lupič jest
chycen. V hlavě zajatcově nastal však klid, rozvaha.
Nebránil se nijak, docela se tajné pousmál. Ať tatínek
vidí, zač jest považován ve veřejnosti syn statkářův.

Již za dvě hodiny dolétla zvěst o náhlém zatčení k
sluchu starého Vejpala.

Lakota řádil jako posedlý, točil se do kolečka, vzte
kem poskakoval a bouchal pěstí na stůl. Usoužená ho
spodyně padala do mdlob. Kačka, která sama plakala,
snažila se rodiče těšiti.

»Nepovídej, nepovídejl« houkal podrážděný Vejpal.
»V tom klukovi nebylo nikdy nic dobrého. Krade-li do
ma vlastnímu tátovi, ukradne ještě spíše jiným, kteří

Ozvou se vol. myslitelé proti takové realisaci
monismu a haeckelisnu? To žid. náboženství »bu
doucnosti« se tedy utvrznic a odporučuje v době,
kdy tolik šípů lítá proti samé osobě Kristově. Jak
dlouho se dají od takových >důsledných« světlono
šů voditi lidé, zapsaní v matrikách křesťanských?

Politický přehled.
Nový ministr války. Generál pěchoty bar.

Schónaich sprošťuje se ministerstva války a ve
lící generál v Sarajevě Mořic rytíř Auffenberg
jmenuje se ministrem války, tak stálo 22. t. m. ve
Vídeň. úředním listě. Jedna věc jest nápadna při
listech panovníkových. V listu bar. Schěnaichovi
mluví se ještě © říšském ministru války, rytíř
Auffenberz jest však už jmenován jen ministrem
války. Zase asi ústupek Maďarům. Nový ministr
narodil se v Opavě r. 1852. Schonaichovu brannou
předlohu bere za svou. Pc novém ministru války
musíme žádat nepovolnost vuči Maďarům (bar.
Schánaich vučíi uherské vládě a maďarským poža
davkům nebyl dosti pevným), ale také skromnost
v požadavcích vojenských. Při svém odchodu z
Bosny prohlásil ryt. Aufienberg tu zemi za nebrou
šený drahokam. Aby však Bosna opravdu rozkve
tla. nutno, abv státní správa dělala v Bosně pravý
opak toho, co dosud.

Útok na české školy ve Vídni. Ve Vídni zavře
ny minulý týden tři české školy, zřízené spolkem
+Komenský« a to ve III.. XII. a XX. okrese. V těch
to českých soukromých školách bylo přes 600
žáku. Místnosti školy prý nevyhovují předpisum
zdravotním a kromě toho prý se do školy české
lákají děti z velice vzdálených okresů a pak prý
dotyčné školy nebyly ani formálně schváleny. O
všem město Vídeň z patrného úmyslu žádosti o
povolení českých soukromých škol schválně ne
vyřizuje, pak přichází a zapečeťuje — a vláda,
která si prý dohody přeje, k tomu mlčí. Když se
jednalo o tak zv. zákony alpské, tehdy konejšilo
se veřejné české mínění, že soukromé české ško
ly nebudou znepokojovány. Nyní však ve chvíli
pražského smiřování útoky i na školy soukromé.
Za tou příčinou sešla se v Praze 26. září parla
meutární komise Jednoinéhe | klubu českého „na
říšské radě a usneseno, že budou podniknuty váž
né kroky na povolaných místech a že bude žádána
ného klubu mohly poškoditi. Také předseda svazu
náprava. Česká veřejnost se pak žádá, aby zane
chala všech kroků a proievů, jež by akci Jednot
čes. zemských poslanců poslal bar. Gautschovi te
legram. v němž co nejdůraziěji žádá o právní 0
chranu prů ohroženou českou školu zvlášť v I.
okrese. která již po pět let stávala.

Protičeské | vystupování v době | pražského
smiřování. Není na tom dosti, že ve Vídni byly za
vřeny české školv, zakázána také okresním hejt
manstvím v dolnorakouském Módlingu česká schů
ze, na níž se mělo jednati česky a německy o
zdražování potravin. Schůze zakázána z toho dů
vodu, že prý český jazyk není v zemi obvyklý, ja
kož i pro nentožaost dozoru následkem neznalosti
české řeči se strany úředních orgánů. Na dolnora
kouském sněn'u došlo k protižeským projevům za
kročením poslanců Millera ohledně české školy
v XX. okrese vídeňském a Hiofbauera, že dolnora
kouská Hypoteční banka inserovala ve 4 českých
listech moravských prodej usedlosti v jedné ně

mu tak důkiadně nehledí na orsty. A to všecko proto,
aby si zaopatřil nějik zbytečnosti pro parádu, aby mohl
dělat furianta. Až ho pusií kriminál, hnáty mu přerazím.
Já za něco mohu. já, který jsem ho vychovával v še
trnosti a poctivosti?«

»Právé proto, právě proto, že jste mu počítal kaž
dý hrách, mohlo by se něco stát, prohlásila resolutně
Kačka. »Vždyť chudák vyhlížel jako trhan, puštěný ze
Šupny.«

„Mlč, nezlob, tady jsem. pánem já, žádné drzé vy
žle, ozurníš?< sípal Veipal.

Zkrátka křik byl ve statku hrozný.
Ovšem na úřadě se brzy všecko vysvětlilo. Pra

vého chlapika chytli četníci právě druhý den.
Když Karlík kráčel domů, přidávalo se za ním

mnoho mladších i starších lidí. A před statkem byla
provolána hospodáři několikrát hřímavým hlasem hanba.

>Ten kluk tohle všecko spiskal sám, aby mne za
hanbil,« vztekal se šedivý Vejpal.. Když však Karlík
všecko poctivě vyložil, prohlásila matka jeho rázně:
»Vidíš, je to potřeba, aby tvého syna vodili četníci?
Bylo nutno, aby chodil otrhaný jako cikán? Tohle
všecko jsi zavinil, táto, svcu lakotou sám. Takovou 0
studu! Jako bys přišel o zrak a sluch, tak jsi trestal
vlastní krev.«

Když se útočilo ode všech tří, stařec konečně svě
sil hlavu a žádal klasem krotkým, aby už byli všich
ni tiše.

Přemýšlel, má-li déle poroučeti, pozoroval, že by
se ostuda jen stupňovala. Druhý den stará hospodyně
domlouvala mírně, Karlík prosil.

Výsledek všeho jednání byl, že večer spěchal Karel
k Terczce oznámit, že —už se inůže ženit. V domě za
vládla radost, která vzkypěla v největší veselí za dva
měsíce, kdy si svátečně ustrojený Karel odváděl domů
Terezku od oltáře.



mecké obci dolnorakouské. Hypoteční banka po
slala ihned omluvu, že insert dostal se do českých
listů »nedopatřením« a že usedlost prodána byla
dobrému Němci a cstatně že banka bude vždy há
jiti německou državu v Dol. Rakousích. Dle těchto
protičeských výstupů zdá se, jakoby někomu na
tom záleželo, aby Čechové byli podráždění a tím
sami rozbili smiřování a Němci aby zůstali čistí a
pěkní.

Sněm království Českého zasedá už přes tý
den. První a druhá schůze sněmovní minula klid
ně, všecko šlo jak na drátkách, ovšem zásluhou
místodržitele knížete Thuna. Zvolena jest komise
národně-politická, komise pro úpravu učitelských
platí a komise, jež se má zabývat otázkou úhrady
nových daní na platy učitelské. Ale Němci nemají
chuti do smiřování a všude tuší léčky. I agrární
návrh na zřízení komise nouzové zdá se jim ma
névrem na obejití jich obstrukce, čelící k tomu,
aby národohospodářskými předlohami byl učiněn
sněm dělným. Odpcr svazu německých poslanců
proti projednávání českého návrhu na dosazení
permanentní komise pro nouzovou akci způsobil,
že zpráva kornise národně-politické, aby byla pro
hlášena za permanentní, nemohla býti projednána
již ve schůzi sněmovní 2C. září nýbrž rokování o
ní musilo býti odloženo. Němečtí poslanci trvají
také při iom, že finanční komise nesmí jednati o
ničem jiném, než o úhradě nákladů spojených s
úpravou platů učitelských. Posl. dr. Fiedler jistě
jménem svazu českých stran zcela správně pro
hlásil, že máme-li zvýšiti platy učitelské a tím i
nové vydání zemi způsobiti, musíme za každou
cenu nutné prostředky opatřiti k úhradě peněz,
kterých se pro běžné hospodářství zemské nedo
stává. Ohledně drahotní akce zvolena jakási střed
ní cesta. Zemský výbor zvolil totiž drahotní Ko
mitét, který má mu podati rávrhy na zmírnění dra
hoty a tomuto komitétu bude přikázán také nou
zový návrh českých stran, tedy oklikou přes zem
ský výbor. | Tím vyhověno německému stanovi
sku tak, že sněm nebude voliti zvláštní komisi, ný
brž přikáže nouzový návrh zemskému výboru;
a českému stanovisku vyhověno potud, že návrh
bude projednáván ve zvláštním komitétu.

27 českých proftessorů odvoláno z Prahy. 20.
září doručeno 27 professorům na čes. školách pra
žských, kteří jsou z venkova do Prahy přiděleni,
nařízení, že se mají vrátit na příslušné ústavy na
venkov. Důvodem tohoto ministerského nařízení
jest prý příbytečné, které mělo býti professorům
do Prahy přiděleným zvýšena; na potřebných 3—
4000 K nemá prý ministerstvu úhrady. Že něco
podobného chystá ministerstvo vyučování, vědělo
se už před prázdninami, ale nedělalo se nic; ani
důvěrník professorstva dr. © Masaryk | nehnul
prstem.

Jednání o masné otázce mezi zástupci rakou
ské a uherské vlády vc Vídni bylo prozatím skon
čeno a uherští odborní referenti vrátili se již do
Budapešti. O výsledku toltoto vyjednávání doví
me se jistě nejpozději 5. října. Dle jiné zprávy bude
se ve vyjednávání v krátké době pokračovati.

Říšská rada sejde se zase 5. října. Na jednacím
pořadě této schůze bude první čtení vládní před

a o některých změnách jednacího řádu říšskérady.
Vátka o Tripolis? Italie se najednou rozkohou

tila. Prý Italové jsou v Tripolsku ohrožováni 0
zbrojenými Araby. Turecko úředně vyvrací po
věsti o ohrožování Italů, že v Tripolsku je klid
a že italským hospodářským zájmům bude zabez
pečen klidný rozvoj smlouvarní již platnými. Na
proti tomu vláda italská podala portě ultimatum.
Aby tomuto kroku dodala důrazu, bude veškeré
válečné loďstvo italské soustředěno v přístavech
na Sicilii. V dopravě vojska jest pohotově na po
břeží sicilském 40 parníků. A finanční ministr i
talský se troštuje. že veškeré vojenské vydání bu
de možno hradit z běžných příjmů. Turecko je si

ore smírné vyřízení tripolské otázky, ale zbrojítaké.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové ve schůzi své, ko
nané dne 25. září 1911, učinila následující usnesení: S
místními oiganisacemi stran státoprávně pokrokové,
národní socialistické a svobodomyslné se sdělí, že rada
městská převezme protektorát nad všenárodní oslavou
40. výročí král. poselství, daného dne 21. září 1871 J.
V. císařem a králem sněmu král. Českého, uspořádail-li
tuto manifestaci společně místní organisace všech po
litických stran. — Zpráva škol. lékaře za školní rok
1910-11 byla vzata na vědomí. —-Vyšetří se bakteriolo
gicky stav vody studní ve dvoře c. k. okresního hejt
manství a v kavalíru. — Technické kanceláři bylo ulo
ženo, by navrhla místa ku skládání smetí a odpadků
zvířecích. — Policejní úřad byl vyzván, aby přísně
bděl nad zachováváním veškerých předpisů zdravotních,
týkajících se prodeje mléka ve imněstě.— Žádosti pp.
Jos. Krále, cukráře, za udělení koncesse k výčepu jem
ných likérů, Bedř. Steina, obchodníka papírem, za roz
šťfení koncesse při výrobě papírových sáčků a pl. Ma

GRAND-HOTEL
v Hradci Králové.

NTOOSÍ plovření

zimní zadrady
dne 7, a 8, října 1911

KONCERTY
ČESKÉ FILHARMONIE

Řídí Dr. V. Zemánek.

V sobotu 7. října v 8 hodin vočer

populární koncert
při restauračním zařízení.

PROGRAM:

1. Smetana: Předehra k opeře „Libuše“.
2, Dvořák: Dva slovan. tance (nové řady č. 1.a 8.).
3. Fibich: „V podvečer“, selanka.
4. Nedbal: a) Valse triste,

b) Pas de cing,
o) Polonésa,

z „Pohádky o Honzovi“.
Přestávka.

5. Wagner: Ouvertura k opeře „Tannháuser“.
6. Saint-Sačns: „Taneo kostlivců“.
7. Liszt: Uherská rhapsodie č. 2.

T moděli8. října ©půl4. hod. odp.

symfonický koncert
při divadelním zařízení.

P. T. obecenstvo se zdvořile žádá, aby zaujalo
sedadla před zahájením symf. koncertu.

Geny míst: Lože pro 6 osob K 20, křeslo
K 3—, číslované sedadlo v přízemí K 2-,

sedadlo na balkoně K 3—.

Záznamy k předprodeji lístků pro symf. koncert
přijímá knihkupec p Fr. Píša.

PROGRAM:
Beethoven: Ouvertura k opeře „Leonora“ č. 3.
Novák: „V Tatrách“, symf. obraz.
Suk: Fantastické soherzo.

Přestávka.
4. Dvořák: Symf. č. 5. „Z nového světa“, E-moll.

a) Adagio molto. Allegro molto.
b) Largo.
c) Scherzo: Molto vivace.
d) Allegro con brio.

Br

T neděli 8.října v 8kodin vočer

populární koncert
přizařízenírestauračním. U

PROGRAM:
1. Dvořák: Ouvertovra k Šamberkově činohře

„Josef Kajetán Tyl“.
2. Weber-Berlioz: „Vyzvání k tanoi“.
3. Blodek: Intermezzo z opery „V studni“.

Přestávka
4. Bizet: „Patrie!“, dramatická ouvertura.
5. Smetana: Směs z opery „Prodaná nevěsta“.
6. Grieg: Dva norské nápěvy pro smyč. orchestr.
7. Čajkovskij: Valčík z opery „Eugen Oněgin“.
Vstupné do populárních konoertů: Lože pro 6
osob K 10—, jednotlivé sedadlo u stolu K 120.
Záznamy do populárních koncertů přijímá vrátný

v Grand-Hotelu.

Sklepní vinárna
moderním pohodlím a úpravou opatřená bude

otovřens v pátek úno 6. říjne.
Uměleckou výzdobu na motiv „Starý Hradec
Králové“ maloval akad. malíř F. Kysela z Prahy.
Od 10. hod.večer denně komoert vlastního

uměl. kvarteta. Otevřena denně do rána.

Elektrické divadlo (Biograf),

Zahajovací představenía pondělí9. říjnav 8 hod.večer
Obrazy v přirozené velikosti v nejdonalejším
provedení. Celý program s uměl. hudebním

rle Strnadové za propůičení koncesse hostinské pro dům
čp. 340 v Kydlinovské ulici, postoupeny byly živnosten
skému odboru. -- Vyzvání okresního výboru k opatření
ochranného nářadí pro hasiče a ku kenání požární pro
hlídky domů ve měsič jednou ročně postoupeno bylo
požárnímu odboru. -- Ku příznivému vyřízení doporu
čena byla žádost pí. Ot. Hutlové za povolení přenesení
koncesse hostinské z domu čn. 77 do domu čp. 85 v
Palackého třídě. -- IV. sjezdu českých měst král. Če
ského v Praze ve dnech 13.--17. Hjna t. r. zúčastní se
za městskou radu p. dr. Leop. Batěk, prakt. lékař a m.
radní, který současně v oboru sekce sociální jest re
ferenteri o »městské péči o kojence.«

Protestantská agitace v »Kiicperově divadle.« Je
všeobecně známo, že moderní heslo »Pryč od Říma«
znamená vlastně práci pro pruského krále, a není nic
jiného nežli »Pryč oď Ral:ouska.« Heslo toto propaguje
Schónherrovo drama »Domov a víra«, které sehráli mi
nulou neděli zdejší ochotníci »Klicpera« ve prospěch Ú
střední Matice Školské. Nebudeme. se pouštěti do hi
storických rozkladů, zdaž pronásledovali protestahtští
pánové své poddané pro víru více, nežli to činili pánové
katoličtí, ale tolik je jisto, že v nynější době nábožen
ské snášelivosti je drama Schůnkerrovo štvavou proti
katolickou hrou. Kdo vidí do zákulisí, uznává, že na
hání hra tato vodu na pruské mlýny. Bylo by to cel
kení záhadou, že by «dejší ochotníci pošilhávali po říz
né pruské rákosce, která surově řádí po zádech kato
lických polských dětí, když tyto chtějí se modliti ve
své mateřštině v německých školách. Ale záhada tato
se objasní, když si uvědomíme, že dramaturgem »Klic
pery« je prcf. Vrabec, takto pokrokář, ale jinak lute
ránský klerikál nejčistšího zrna. Prof. Vrabec, jehož
předsudky proti katolicismu jsou dostatek známy z je
ho projevů v -Ratiboru«. nemůže patrně zapomenouti
na starou lásku luteránských exulantů k pruskému králi
a proto uvedl na scénu hru o vladaři z alpských zemí
rakouských v podobě katana. Nebudeme vyvraceti prof.
Vrabcovi názory protikatolické. ve kterých byl od mlá
dí vychováván, ale považovali jsme to za nedostatek
taktu, když tato protikatolická štvavá hra byla sehrána
ve prospěch Matice Školské, aby tím obyvatelstvu prů
hledný luteránský klerikalismus zastřen byl vlastenec
kou rouškou. Odsuzujeme každé zneužívání vlastenec
kých a náboženských idel ve prospěch nějakého sek
tátství, proto nepropustíme prof. Vrabcovi bez povšim
nutí žádných klerikálních agitací na městském divadle.

Smutný zjev. Minulé neděle k večeru o 6. hodině
vracela se z venkovského hostince tlupa studentů ve
stavu silně podnapilém. Zejména někteří jednotlivci byli
tak zpiti. že je musili druzí vésti pod paždí. Když tato
vrávorající společnost přišla ne. dřevěný | provisorní
most přes Orlici u města, vytrhl se jeden z vedených a
hnal se k zábradlí, chtěje skočiti do vody. Jen s velikým
úsilím a za hlučného výstupu bylo mu v tomto skutku
zabráněno. Netřeba podotýkali, že tato tlupa příštích
intelligentů budila všeobecné pohoršení u obecenstva a
byla hlasitě odsuzována. Je to vždy trudným zjevem,
když se vrací v sobotu někdy tu a tam opilý dělník od.
výplaty domů, ale v celých tlupách opilé dělníky nespa
tříme. Proto když vidí prostý lid. že intelligence hoví
ještě hůře nízkým pudům nežli lidé nevzdělaní, sotva
pochopí potřebu vyššího školského vzdělání. Skutky
vyvracejí slova. Nečiníme snad učitelské sbory zodpo
vědny za taková pohoršení svěřené jim školní mládeže,
ale jsme toho náhledu, že by se měl buditi usilovněji
v mládeži smysl pro snahy abstinentní.

Přednáška. Ve spolku paní a dívek v Adalbertinu
přednášeti bude v neděli dne I. října vdp. dr. Fr. Reyl
o apoštolských ženách. Začátek o půl 3. hod.

Vyznamenání. Okres. koinisaři p. Ad. Wallesoví v
Hradci Králové císařem udělen titul a charakter okres
ního hejtmana.

/ Velký protestní tábor protl drahotě pořádala strana
soc. demokratická dne 24. t. m. Jakkoli byly obavy,
že snad dojde k podobným výjevům jako ve Dvoře
Králové a jinde, dopadlo vše klidně, jak jsme sami před
pověděli. Nějaká bouře proti domům zdejších poplatní
ků by byla naprosto bezúčelná. Ovšem sám déšť zde
byl překážkou, že se neshromáždilo tolik lidí, kolik se
očekávalo. protože při pocitu drahoty všeobecné by
se bylo přidalo k demonstrantům i mnoho lidí z jiných
stran. Též byla od úřadů učiněna pečlivá opatření, aby
se zamezilo náhodným nerozvážným nepřístojnostem.
Přes velice nevlídné počasí shromáždilo se na dva tí
síce dělníků z Hradce i šlrého okolí, kteří za zpěvu
se ubírali od nemocnice středem města ke »Střelnici«,
kde mluvila nejdříve řečnice Machová a pak poslanec
Šmeral. Došlo několikráte k rozčileným scénám, tak že
vládní komisař p. dr. R. Fiedler musil opětovně napo
mínati ku klidu. Při jedno takovém okamžiku, který
byl zcela zbytečně vyvolán od předsednictva, hrozilo
již rozpuštění schůze, tak že by se byla scenerie jistě
změnila hrozivě. Alc chladná rozvaha pana komisaře,
který se nedal zastrašitl theatrálním vystoupením posl.
Šmerala, zachránila další průběh táboru. Ovšem oba
intervenující úředníci za své konciliantní jednání byli
odměněni výkřiky »hanba« a pod. Proti vývodům Šme
ralovým dalo by se ledacos namítati, ale celkem nutno
přiznati. že mluvil věcně a aspoň v druhé polovici své
řeči zanechal šlágrů, jakými se lid obyčejně při podob
ných příležitostech častuje. Po schůzi za stálého deště
nastal klidný rozchod účastníků, čímž dokázáno, že
dělnictvo v Čechách přece jen chápe lépe situaci a ú
čel vážných projevů, než dělnictvo německé ve Vídni.
Rozumný způsob protidrahotní agitace nalezne poroz
umění a uznání i u jiných vrstev obyvatelstva, na něž

doprovodem domácí kapely. se apeluje.



P. T.
Kladusobězačestoznámiti,žeotevru

dne 7. října t r. podfirmou :

Josef Pavelka
—první odborný závod —

pánským angl.

a prádiem <a
jemných jakostí avlastní výroby.

Hradec Králové Palackéhotř. č. 77.v domě pana Šolce,
zlatníka. ——

Dar na Rudolfinum. >ro chovance zdejšího ústavu
hluchoněmých zaslal vld. farní úřad v Kladrubech n.
Lab. soukromé úspory zemřelého vldp. faráře Vostřela
v částce 23 K 24 h. Zaplať Pán Bůh!

Nový moderní obchodní podaik v Hradci Králové.
Firma Josef Pavelka otevře v sobotu dne 7. října v
Palackého třídě 77 (v domě p. Šolce, zlatníka) první
odborný závod pánským anglickým modním zbožím a
prádlem vlastní výroby I. fadu. všem požadavkům ny
nější doby odpovídající, zcela moderně zařízený. Sklad
pozůstává ze všech možných druhů košil jemné jakosti,
50i facon límců, různých manžet a náprsenek la. jako
sti, zvláštností angl. nákrčníků, rukavic, šlí, kapesníků,
holí, knoflíků, zboží vlněného a trikotového, apartních,
bezvadně padnoucích anglických kabátů, raglánů, (ne
promokavých) pelerin. Jak bylo nám majitelem oznáme
no, zařídí ku pobodlí r t. zákazníků opravu, čištění a
žehlení prádla, zároveň jsou též vzorky látek na skla

zhotovení dle míry vyhověti. Účtuje se v nezvýšených

bedlivé pozornosti.
Ve schází Spolku pro zvýšení lidového blahobytu

zvláště pro stavbu rodinných domků z. s. s o. r. v Hrad
ci Králové zvoleni byli do výboru pánové: Vítězslav
Hanousek za předsedu, Čeněk Herynk za místopředse
du, Frant. Viktorin za pokladníka, Karel Bergman za
jednatele, Jan Monsé za kontrolora, Josef Beneš za kon
trolora, Joseí Peterka, Josef Píša a Frant. Růžička. —
Do dorarčí rady pánové: JUDr. Matěj Kukla za před
sedu, Karel Janda za jednatele, Zdenko Panoušek za
kontrolora, Josef Štěp za kontrolora. Nově zvolené
představenstvo uctivě žádá, aby v nynějších těžkých
poměrech mohlo vyhověti svým úkolům, o hojné přistu
pování členů. Dosavadním členům úrok z podílu vyplá
cí se při předložení členské knížky v kanceláři v Živ
inostenském domě, 2. posch., kde se úřaduje každou ne
děli od 9 do Il hodin dopoledne.

Měsíc říjen v minulosti Hradecka. 1. října 1851 pře
stal se v Hradci voziti slad do mlýnů. — 1857 otevřena
UL wřída školy reálné v Hradci Králové. — 1859 obec
Královéhradecká převzala důrn čp. 98. do své správy.
—- Dne 2. fljna 1791 císař Leopold II. přijel do Hradce.
— 14844oheň v Kuklenách. — Dne 3. října 1794 narodil
se kanovník František Pelikán. -- 1865 místnosti v býv.
Jesuitské kolleji obec od eráru převzala pro třídy gym
nasijní. — [Dne 3. a 4. 1874 slavnostní otevření reálné
školy. — Dne 5. 1849 ministerstvo povolilo otevření 8.
třídy gymnasia. — 1861 zřízena homisse, která měla
prozkoumati spisy a zápisky, které se týkají držebnosti
býv. kolleje jesuitské. — Dne 7. 1874 zemřel v Chrasti
biskup Karel Bor. Hanl, svob. pán z Kirchtreu a pohřben
dne 14. v kathedr. chrámu Páně sv. Ducha v Hradci
Králové. — Dne 8. 1866 prohlášeno královéhradecké
gymnasium za české na základé sněmovního snesení.
— Dne 10. 1666 byl vysvěcen kostel Panny Marie. —
Dne 11. 1701 Frant. Švenda ze Želiva rodilý, děd Frant.

Pavla Švendy. dosáhl měst. práva v Hradci Králové
a provozoval zde živnost lékárnickou. — Dne 12. 1868
prohlášena němčina předmětem nepovinným. — Dne
13. 1805 byl krajský hejtman Podivín, rytíř z Hoplin
genu, přeložen do Prahy. Po něm ustanoven 17. t. m.
Jan šlechtic z Weyhrotherů. — Dne 13. 1839 plechová
báň nově zřízená, byla na Bílou věž vyzdvižena. —
Dne 14. 1841 J. C. V. arcivévoda Štěpán přijel do Hrad
"ce a ubytoval se u »Černého koně.« Prohlédli si celé
město. 15. přehlídka vojen. i občanských hodnostářů. O
3. hod. odejel přes Kostelec n. Orl. do Králík. — Dne
15. 1774 zemřel v Brně královéhradecký biskup Antonín
Petr Příchovský. — 1857 rozvážely se po dráze Pardu
bice-Liberec stavební hmoty a nábytek čtyřmi loko
-motivami, jichž jména byla: Elbe, Kóniggrátz, Josef
"stadt a Bohemia.

Pokladní účet Obecné kuchyně v Hradci Králové
za rok 1910--1911. Příjem: Počáteční hotovost 572.99,
tržba v kuchyni u pokladny 2.282.71, předplatné v ku
chyní u pokladny 49.02, dary a příspěvky 1.493.40,Před
"platné: reálka 520.—, gymnasium 380.60, učit ústav
“496,—., školy obec. a měšť. 436.—, dohrom. 1.732.60,

Výnos akademic 140.26, výnos výstavy obrazů 93.90,
-odkaz zemř. p. Kastnera 30.—, sbírka 454.—, úrok v zá
iložně 42.55. Dohromady K 6.892.04. Vydání: potraviny

4.879.16, otop 397.55, služba 636.34, tiskopisy 66.98, in
ventář 39.58, konečná hotovost 870.12.

Obecná kuchyně počne vařiti v pondělí dne 3. října.
IV. porolal období u c. k. krajského soudu v Hrad

ci Králové počíná 16. října. Vylosování jsou následující
porotcové: Ústřední ředitel J. Scholz v Broumově, skle
nář V. Exner z České Skalice, nájeince dvora v Žernově
A. Firbas, rolník V. Koberstein vc Hvězdě, rolník F.
Buben v Lochenicích, hostinský J. Košťál v Plotišti, les
ní J. Kalát ve Svinarech, majitel cihelny J. Kozel ve
Svob. Dvorech, továrník R. Vitoušek v Třebechovi
cích, sládek J. Vlačiha v Třebechovicích, továrník J.
Petrof v Novém Hradci Král. továrník J. Sehnoutka
v Černožicích, rolník J. Fabián v Lejšovce, rolník J. Fie
dler v Liticích, sládek Ot. Rýdl ve Smiřicích, továrník
F. Seykora v Kostelci n. Orl., rolník Ant. Tomášek v
Olešnici, rolník J. Dostál v Rájci. obchodník J. Voříšek
v Týništi, továrník A. Just ml. v Červeném Kostelci,
obchodník K. Herfurt v Hronově. továrník L. Hitsch
man v Náchodě, mistr tesařský F Ferbas ve St. Městě
n. Met.. hostinský J. Novotný v Nechanicích, rolník J.
Hejcman v Probluzi, rolník J. Vozáb v Roudnici, ob
chodník A. Lukášek v Krčíné, rolník J. Macháč v Bole
hošti, nájemce dvora B. Tornáš v Hrošce, rolník V. Sou
ček v Klášteře, majitel parrího mlýna V. Pavlík v Opoč
ně, továrník V. Zima v Opočně, rolník J. Winter v Bě
lé, obchodník J. Leier v Lachově, továrník J. Vencl v
Nekoři, obchodník V. Schwetz v Žamberku. Náhradní
porotcové, vesměs z Hradce Králové: obchodník V.
Bouček, hostinský J. Hájek. hotelier A. Hofbauer, ú
četní J. Hromada, sládek J. Matouš, obchodník A. Sin
ger, úředník R. Stárek, obchodníh G. Stein, hostinský
Ot. Urncr.

Třebechovice, V »Obnové« už bylo referováno, jak
značná část hřbitovní zdi leží větrem vyvrácena a

dé prostí, neinformovaní hubují na — farní úřad, jako
by to bylo v jeho moci energicky v této věci zakročiti.
Vůči tomu na základě našich informací dlužno konsta
tovati, že (arní úřad učinil vše, co učiniti mohl. Ale ja
ko ve všení, tak i v této věci jako na vzdory, ba snad

hanba, něco podobného by se netrpělo na nejposlednější
samotě. Mršník v našem »Boře« je ohraničen a pyšní
se krásnou důkladnou zdí, ale posvátné místo, kde leží
naši rodiče a staří vlastenci s dr. Heldem v čele, to na
ši pokrokářští výtečníci ne k naší, ale k vlastní hanbě
hodně dlouho ponechávají bez oplocení. Ještě nikdy ne
byl náš posvátný »Oreb« tak pohaněn, jako za dnešní
pokrokářské éry. Dle všeho bude nutno, aby samo ob
čanstvo věc vzalo do ruky.

Opětné vloupání se do kostela v Třebechovicích.
V noci s neděle na pondělí 25. t. m. poctil svojí návště
vou jakýsi lotr farní chrám Páně. Motykou vypáčil dvé

Schránky a zásuvky ve skříní zotvíral a uzamčené dlá
tem vypačil. Z jedné zásuvky, kdc ukládal kostelník pe
nize, zabavil větší peněžní obnos. Poté vstoupil do ko
stela a zrevidoval 3 pokladničky u dveří. Poněvadž po
kladničky byly zamčené, otevřel je tím způsobem, že
rozštípal víka. S nalezeným obsahem asi valně spoko
jen nebyl, neboť ve vzteku všecky po podlaze chrámo
vé rozhodil. Že zlosyn nebyl jen tak obyčejný poberta,
svědčí jeho velkomyslnost, že ve dvou malých vypáče
ných pokladničkách u oltáfe sv. Antonína nalezený ob
nos 5 hal. a 14 hal. nevzal. Oltářů, rouch a prádla si
nevšíinal — kalichy v kostele nenalezl. Na památku
své návštěvy zanechal v sakristii motyku. A co zvláště
zajímavého, že' je to táž motyka, jíž asi před čtvrt ro
kem byly vypáčeny dvéře u hřbitovního kostela na
Orebu. Byla i tentokrát vypůjčena z márnice a jest
majetkem jednoho z hrobařů. kteří jsou zároveň i měst
skými ponocnými — snad na výsiněch našim ostraži
tým nočním strážcůrn.

Nechanice. Nákaza myší bacilem cholerovým konala
se u nás na dvakrát z toho důvodu, že musila býti ob
jednána z Prahy. Chléb tentokrát byl vzat od nás,
schválně pro myši pečený 1 kg. za 26 hal. Veřejnost za
jisté uvítá sdělení, jak se nákaza osvědčila. Mohu říci,
že výborně. Myši běhají jako dříve, ale jsou čerstvěj
SÍ a více při chuti. Mají zase chudinky hlad a bylo by
záhodno, dávku opakovat. Dokonce prý bude myší de
monstrace. Svět zajisté se podivi, co se u nás děje. Ho
spodáři totiž zdráhatí se takoví“ luxus platiti. Stál prý
jenom 1000 K. Docela rozumně počínaly si venkovské
obce, že takovou pomocí pohrdly a ponechaly ji mě
šťákům. Co mohlo být myší zahubeno, kdyby dle vzoru
ve Svobodných Dvorech na Královéhradecku platilo se
za jednu 1 hal.! Než to se nesmí dělati u nás, poněvadž
jistí lidé raději volili způsob, jimž nejlépe se dají z ka
pes do skoku peníze malých hospodářů. Mají tam míti
málo, tedy raději nic. Proto se nedivíme, že konečně i
hospodářům zašimrely inyši v hlavě, tak že si řekli:
»Neplatíme!« Což má stále platiti: »mlč a plať?« Kdo
si dal hráti, ať také platí, jako při muzice. Někteří z
těch »spiklenců« byli volání i na radnici. Tedy hotová
rebelie. Jinde dělá se rebelie pro drahotu a u nás způ
sobily ji myši. K zažehnání kraválu bude jistě zase kon
Signována celá tělesná stráž našeho jenerála. — Roze
znáváme dvojí druh myší, totlž polní a domácí. Tento
druhý druh hrabošů objevill jsme již dávno. Také hra
be, ale pouze pro sebe. Z nedostatku praktického za
městnání provrtává domy, ano dokonce pochutnává sl
na uschovaných papírových penězích a dluhopisech. Pa
tří tedy jako jeho kotega hraboš polní mezi škodnou.
Stálo nás již mnoho práce, abychom se takového škůd
ce zbavili, ale marně. A rřece děláme, co můžeme. Na

všech stranách města -ličíme«, ne sice pastě na myši,
ale na »subvence«. Toliko tu stranu ke Komárovu vy
pouštiíme se zřetele, ale co naplat! Peníze, místo aby
plovaly k nám, stále plovou od nás. Proto bylo by na
čase udělati přítrž tomu odtoku. Toť by byl pokrok,
na který bychom mohli býti hrdi'

Úmrii. Dne 25. září 1911 zemřel vdp. František Čer
noiorský, kons. rada brněnský a farář ve městě Žďáře,
bývalý diccésán (člen Ouinaue Vulnerum); nar. 1845 v
Bystrci, vysv. 1870; pochován 27. září o 10. hod. dopol.
ve Žďáře.

Protidrahotní schůze v Hořicích. Drahotní bouře
vyzněly u nás v klidnou maniiestaci, když se předáci
stran zaručili za pořádek. Dne 24. dopoledne byla schů
ze napřed na náměstí, potom v dělnickém domě, po níž
zamýšlený průvod k vůli nepříznivému počasí odpadl.
Poněvadž drahotní poměry tísní dnes každého, kdo není
právě kapitalistou, souhlasí s důstojnými projevy nevo
le všecky třídy občanské jak proti vykořisťovatelům
křtěným i nekřtěným, tak proti vládě, která mohla a
měla již dávno zasáhnouti v poměry tržní aspoň tak
dalece, že by svými orgány dala zjístití pravou cenu
surovin, zda-li odpovídá ceně výrobků pekařských, u
zenářských, řeznických, ceně nápojů, mléka atd., jak
tomu je jinde a jak tomu bývalo v jisté míře za starých
dob u nás v Čechách, kde na př. byly stanoveny tre
sty na pekaře, jkstliže nedrželi se váhy neb prodávali
dráže. Drahota je ovšem zjevem světovým, ale to ne
překáží, aby každá vláda v mezích své působnosti ne
hledéla aspoň ty nejkřiklavější nesrovnalosti odčiniti a
hlavně ty tak zvané třetí ruce. čeroucí se mezi produ
centa a konsumenta, odstraniti. Bursa a celní politika,
to jsou vlastně ta dvě místa, na něž se musí demon
stranti obrátiti — a ne twice, která trpí drahotou stejně,
jako jinl. Všecko záleží na t. zv. předácích; jsou-li to
lidé, kteří si zachovali zdravý názor a nejsou zaslepení
demagogii, t. j. šílenou snahou, působiti bouře, aby v
ních především jejích osoby vynikly, případně něco z
toho měli, pak lid nedá se tak lehce strhnouti k vý
střednostem, jimiž trestá se a za něž pyká sám. Toho
času zdají se poměry v našem městě býti klidnějšími.
Kdy prohlédne konečně ten lid. že ne násilím, nýbrž
energickým zakročením u vlády a ve sborech zákono
dárných zjedná se náprava, a kdy dospěje k poznání,
že náboženství nemůže míti na sociální vývoj společen
ských poměrů žádného vlivu zlého? Jeho úloha spočí
vá v tom ohledu pouze ve vyrovnávání nesrovnalostí
života a v tlumení společenských vášní, nápravě indi
vidualit a následkem toho v lepším jednotlivých tříd
soužití. :

Školské poměry na Hořicku. »Pochodeň« ve svém
60. čísle píše o stížnostech na zdejší školní správu ha
berskou, o kterých zde však naprosto nic není známo;
nejsou-li dva tři lidé spokojeni s platnými zákony, jež
správa pouze provádí, za to ona přece nemůže. Celý
článek mimo to nespoléhá na správných informacích.
Jak známo, nemohou děti katolické, t. j. po katolicku
křtěné, před 14. rokem měniti svou víru a jsou povinny
choditi na náboženství a křesťanská cvičení, tedy do
kostela atd. Někteří rodiče bezkonfessní na náboženství
posílají, ale nikoli do kostela, jiní ani toho nedělají; ta
kový případ »Pochodeň<« právě projednává, tvrdíc, že
okresní školní rada vydala výměr, jejž na základě stíž
ností zpět vzala. že takové dítě, které na náboženství
nechodí, a z náboženství žádné známky nemá, nemůže
postoupiti do vyšší třídy. Ve skutečnosti nevydala po
dobného výměru okresní školní rada, nýbrž okresní
školní inspektor na základě školního zákona, jasného a
posud nezrušeného, že žák, který hlavní předmět ne
navštěvuje a z něho zkoušku nesloží, nemůže postou
piti. Okresní školní rada naopak větsinou jednoho hlasu
rozhodla proti svému referentu, že postoupiti má, kte
réžto rozhodnutí okresní inspektor musil předložiti zem
ské školní radě, která usnesení okresní školní rady ja
ko nezákonné zrušila, ale cestu rekursu povolila, kte
rou rodiče bezkonfessní ovšem nastoupili. Při tom při
pojila famósní rozhodnutí, že do vyřízení rekursu dětí
mají v třídě, v níž se nacházejí. v tomto případě tedy
v třídě vyšší, již zůstati. O věci se vyjádřila také jedna
učitelská konference, kdežto druhá, která s podobnými
případy měla co činiti, rozhodnutí svého inspektora re
spektovala. Konference, cpírajíc se o $ 47., jenž dává jí
právo, 7ozhodnouti o postupu žáka, třeba měl z někte
rého předmětu pětku, usnesla se, že má právo nechat
postoupiti i žáka, který nemá z náboženství známky
žádné, kterýžto případ s prvním naprosto se nekryje, a
bylo by zajímavým, co by tatáž konference řekla, kdy
by žák ten do psaní cely rok nechodil a znalost psaní
zkouškou neprokázal. To vše je možné jen u nás; Jinde
by okresní školní rada nemohla sc ani vysloviti ve vě
cech zásadních, kde jasně mluví platný zákon, proti své
mu referentu, tím méně učiniti by to mohli učitelé sami.
Jinde by však taký nadřízené úřady nejednaly tak ne
jistě, nýbrž buď by rekurs ani nepřipustily, aneb by
nepřipustily, aby se na původním rozhodnutí něco mě
nilo až do vyřízení odvolání. Usnese-li se sněmovna na
jiném zákoně, s Pánem Bohem' proti tomu nikdo roz
umný nemůže nic namítati, ale aby se podřízené orgány
ujímaly stran proti úřadům nadřízeným, když se jedná
o platný základní říšský zákon, to je specialita čistě
rakouská. Umějí ty naše úřady býti také »schneidig«,
ale nesmí se to týkatl náboženství. Na tomto poli ztrá
cejí všecku kuráž.

Čáslavsko. V neděli 24. září vyskytl se ve Venkově
článek nadepsaný: »Dva listy . . .«, v němž pisatel, je
hož jméno sr.adno lze uhodnouti, prudce vyjíždí si na
stranu křesť. sociální a na některé její pracovníky, mezi
nimi zvláště na vdp. vikáfe Ant. Schreibra ve Žlebech.



Příležitost k tomu zavdala mu agitace strany křesť.
sociální při volbách do hospodářského družstva Čáslav
ského, v němž strana křesť sociální chtěla míti také
své zástupce. Ohřívaje užší volby do říšské rady a
uveřejňuje tehdejší důvěrný oběžník, přirovnává jej k
důvěrnému oběžníku nynějšímu a tvrdí, že oboje je vý
ronem nepřátelského smýšlení kněžstva vůči venkov
skému lidu. Drzost, neboť jinak to nazvati nelze, to
hoto tvrzení jest očividná! Koho vlastně pisatel myslí
tím venkovským lidem? Patrně nikoho jiného, než ně
kolik těch předáků agrárních, ktefi zmocnili se kde ja
kých čestných i placených funkcí a kteří sami mezi se
bou se ani srovnalí nedovedou a jichž opravdový ven
kovský ild ná <ž po krk! Osvobodití od nadvlády těch
to lidí náš venkov bvlo by opravdu záslužnou činno
stí každého a tedy i kněžstva. Vždyť sám ministr Prá
šek, který je dobře zná a který charakterisoval je tak
případně, volá dnes precti nim venkovský lid. Ne, mla
dičký pisateli, kněžstvo naše není vůbec a tím méně
jeho vikář vdp. děkan Ant. Schreiber proti venkovské
mu lidu! Domniváte-li se viděti toto nepřátelství v dů
věrném oběžníku za užších voleb, tu zavádí vás ne
zralá a bujná fantasie na falešné pole. Pak agrární ve
dení pražské, které smluvilo, pravime smluvlilo kompro
mis mezi agrárníky a sociálními demokraty, bylo daleko
větším nepřítelem venkovského lidu. | Jděte se jenom
zeptati na sousední okres, tam se o tóm přesvědčíte!
A proč to stálé zlobení, že strana křesť. sociální dala
hlasy Jiráskovi? Což pak o ně agrární strana stála?
Bude dobře, když se odkrvje clona s tohoto vyjednává
ní při užších volbách, aby veřejnost poznala celé to fu
riantství strany agrární. Máme svědky, že samotní pře
dáci ostatních národních stran tuto nadutost agrárního
vedení Čáslavsko-Chrudimského odsuzovali. A co se
týče oběžníku stran volby do hosp. ďružstva, bylo jeho
příčinou ne nepřátelství proti venkovskému lidu, ale
starostlivost o tento lid. Neboť po těch zprávách ve
veřejnosti se vyskytnuvších, měli členové družstva,
kteří jsou příslušníky strany křesť. sociální, povinnost
z ohledu osobního prospěchu případně osobní škody o
všem důkladně se přesvědčiti. A bylo by to nynějšímu
vedení družstva jerom k dobrému, kdyby tuto možnost
bylo poskytlo. Již z toho důvodu měli ti řečníci, kteří s
takovou kuráží pustili se do přítomných křesť. sociálů,
přistoupiti na návrh křesť. sociální strany a dobrovolně
přenechati jim nějaké místo, k němuž ostatně mají plné
právo, poněvadž jsou stejnocennými a stejné oběti druž
stvu přinášejícími členy. Tímto krokem oni sami rozbí
její součinnost venkova a živí darmo podezření a ne
chuť k ústavu zajisté chvályhodnému. Toť naše věcná
odpověď k výpadu záležitostí vážných nedůstojnému.
Pomíjíme osobních urážek, jichž pisatel se dopustil, dav
se strhnouti až i k tomu, aby si pošklebky dělal z vy
znamenání propůjčeného blahovůlí Jeho Veličenstva cí
saře a krále starému knězi, jemuž snad nesahá ani po
kotníky! Stoupencům pak strany křesť. sociální klade
me na srdce, aby byli opatrní ve volbě důvěrníků, ne
boť jest patrno, že jenom 7 rukou některého z nich se
dostalo p. Havelkovi z Ronova jak oběžníků, tak i in
formací o předběžné schůzi. a že tedy také jeho přiči
nění celá akce tato se ztroskotala. Ostatně se k tomu
ještě vrátíme,
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Vřeledoporuénjemo umělocký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
pro odborné pozlacování:Bovýchi i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromle soch a křížových
cest. Sklad náhrosních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokcnalá a

levná.
Závod založen roku 1868.

JEICECIEICI| I OBBOBG-Y
Jmenování. V sezení c. k. okresní školní rady dne

2. září t. r. v Pardubicích jmenován byl pan Frant.
Potěšil, dosud učitel na staroměstské škole v Pardubi
cích, řídícím učitelení na nové škole na »Skřivánku« v
Pardubicích.

Manilestační schůze učitelstva konána byla v ne
děli dne 24. září v »Dělnickém domě« v Pardubicích
za veliké účasti učitelstva z hejtmanství pardubského,
při níž referent učitel F'loušek pronesl delší řeč o nut
nosti úpravy učitelských platů. Dalšími řečníky v témž
smyslu byli pan posl. Kuchynka a Komárek a předáci
jednotlivých politických stran. Schůze měla veskrze
důstojný průběh a vrcholila resolucí, podanou dr. Lip
číkem.

Protidrahotní demonstrace v Pardubicích. Sociální
demokraté uspořádali v pondělí dne 25. září t. r. demon
strativní schůzi v dělnickém domě proti drahotě. Účast
níků sešlo se několik tisíc, takže většina demonstrantů
musela státi na ulici. K desáté hodině vyšel průvod
za zpěvu a ubíral se na náměstí, kdež před radnicí pro
neseny řeči proti stoupajícímu zdražování potravin. Část
demonstrujících chtěla po demonstrací vniknouti do pi
vovaru, bylo jim v tom však četnictvem zabráněno. Če
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kali jsme. že po tak ohnivém protestu sociálních demo
kratů bude rázem druhý den pivo za 10 hal., že cukr
a všecko ostatní klesne v ceně na polovičku. Ale posud

těch je v Pardubicích dosti — žádný řečník ani neza
vadil. Není-liž to všecko komedie s nemyslícím davem?

©w' Plilně čtěte důležitý spis.

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a w ustsvičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám

a předpisům vzdělal

Br. Th. Antonín Brychta,
kanovník-strážce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 640; velká 8*; Cena 11 K.

Velice cennou tuto knihu redakce „Obnovy“
nejvřelejí odporučuje.

Expedici obstarává

v Hradci Králové.
Nová budova školní v Pardubicích. Nová nádherná

budova pro měsťanskou školu novoměstskou je úplně
hotova. Místní školní rada a městská rada v Pardubi

cích daly nalepiti na rozíca vyhlášku, ve které se 0
znamuje, že tato školní budova bude dne 28. t. m. na den
sv. Václava slavnostně otevřena a svému účelu ode
vzdána. Kdosi promluví slavnostní řeč, sbor učitelstva
zazpívá a -důstojná« slavnost se tím ukončí. O obvy
klém svěcení školy ve vyhlášce se nemluví. Tedy svě
cení školy nebude. Proč asi?

Reslgnace. Při schůzi obecního zastupitelstva dne
23. září t. r. v Pardubicích starosta inženýr Prokop o
hlásil svoji resignaci na kodnost siarostenskou a odce
stoval z Pardubic. Podobně podali resignaci členové
obecního zastupitelstva dr. Lipčík a K. Werner, stou
penci strany pokrokové. Pam starostovi většina zastu
pitelstva odhlasovala důvěru. © Resignace obou členů
jmenovaných byla přijata.

Kostelní zloděj. Není pochyby, že týž dareba, který
se vloupal do kostela na Zámečku a v Opatovicích, byl
také dvakrát již v děkanském kostele v Pardubicích a
zrovna před tím, než přišel na Zámeček a do Opatovic,
pomocí dlouhého rebříku dostal se oknem průčelním
do kostela u P. Marie Bolestné v Pardubicích. Okno roz
bil a přes varhany, které poškodii, vnikl na kůr a od
tud do lodi chrámové. Zde pomocí silných tyčí, ulome
ných na lucernách, vytrhl ze zci kostelní pokladničku,
kterou zničil a vybral. Také sc dostal do sakristie a
dveřmi zc sakristie cdešel. Když se takový dareba do
stane do kostela na Zámečku anebo v Opatovicích, tomu

ulic, kde jest tolik ostražité policejní hlídky, to jest pře
ce na podiv. »U kostelíčka« lupič rozbíjel okno, svítil
si svíčkou a dělal veliký hluk při lámání tyčí a
páčení dvéří, což všecko jistě trvalo přes hodinu, a
přece nebyl zpozorován.

Zbečník. U nás došlo k hrozným demonstracím se
strany strádajícího dělnictva dne 25. t. m. večer. Rolni
cká stavení vybíjena a pustošena. Poškozeni jsou rol
níci: Vít. Inert. Kubík, Hanuš. Havlík, Drahoň, Fr. De
nygr a Čeněk Denygr.

Žicbv. Aby nezůstala za jinými stranami, umínila si
i strana národně sociální vystoupili na veřejnost tábo

ruku slíbila podati i strana agrární. Vždyť vedle re
ferenta nár. scciálního a říšského poslance J. Ez- Dra
Pacáka měl přijeti si zařečniti též idžce zarmoucený a
grární kandidát Dr. Hnídek. Velkolepé plakáty a silná
agitace, o niž zvláště zásluhy si získal místní vyrabitel
»japonců“, naplňovaly řídké stoupence strany tou nadě
jí nejlepší. Jaké však zklamání. když na tábor sešlo se
celkem dobře počítaných 100 účastníků, mezi nimiž by
la ješté řada stoupenců křesť. sociálních, kteří přišli se
podívati, jak veřejné zásnuby agrárníků s národními so

Pelikána usaditi pospíšil si jakýs mladičký student,
ale bez náležitého účiiku. Brejle Pelikánovy patrně na
něho účinkovaly ták „že se domníval. míti před sebou
nějakého učitele a tato tak nenadálá titulatura, kterou
během řeči své Pelikánovi přikládal, vyvolávala vždy:
větší veselost, že konečně celý červený radši skončil.
Masopustní nálada tábora rozhněvala však zle přítom
né přisluhovače agráralků: redaktora © skomírajícího
Posázavského Kraje at jednoho zeleného mládence, které
mu přezdívají »inženýre a proto se pustili do — kleri
kálů. Agrárníci z nich nohou míti radost. Na redaktorovi
bylo vidéti, že prošel škasou Kutnohorských listů a na
»inženýrovi«, že je —spoiupracovníkem »Venkova« a
»Cepu.: První mluvil cosi o svatbě červené a černé
strany, inu v družbovství-on se vyzná a druhý s na
ježenými vlasy a se vzhůru vztýčenýma rukama hřímal
až sliny stříkaly do cchraptění proti kněžstvu, zvláště
místnímu. Při wepříčetném tomto křiku mnoho účast
níků počalo opoustěti sál, tak že zbylo jenom něco málo
posluchačů u několika sklenic piva, kteří se prázdnému
povídání takřka obětovali a kteří pak to také po zá
sluze oceňovali. Má-li strana agrární na Čáslavsku v
záloze samé takovéhle pracovníky, pak ta červená skvr
na z okresu hned tak nezmizí. to je jisto!

Ghcete sevýhodněošatiti 2?
Vyšádejte si ihned vzory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláštěvsor látky »Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=

Fvoní český zastlatelský sdvod ©soukonného sboěí.sal. r. 1676.

Různé zprávy.
Finance města Vídně. Hlavní účetní závěrka města

Vídně za rok 1910 oznamuje, že příjmy obecní byly o
8.5 mil. K větší, než byly rozpočteny, výdaje však že.
vzrostly toliko o 184.000 K u porovnání s rozpočtem.
Skutežný výsledek obecního hospodářství byl tudíž o
8.3 mil. K příznivější nežli rozpočet. Pokladniční hoto
vost dostoupila slušného obnosu 8.7 mil. K. Roční pří
jmy vídeňské obce od roku 1910 vzrostly u porovnání
s rokem předchozím o 6 proc., řádné výdaje však pou
ze 0 4 procenta.

Hrozný výbuch na lodi. Francii stíhá v loďstvu
neštěstí za neštěstím. V přístavu Toulonském kotvíci
pancéřový křižník »Liberté« dne 25. září po 5. hodině
ranní vyletěl do povětří následkem 5 výbuchů bezdým
ného prachu. Mrtvých jest prý 400, zraněných 136, z
jiných lodi zraněno přes £0. Příčinou neštěstí toho byl
oheň, který vznikl na palubě v komoře zásob. Oheň tr
val již několik hodin, ale bylo váháno jej hlásit. Po prv
ním výbuchu způsoben poplach a téměř všecko muž
stvo strachem jato skákalo do moře a na ochranné
čluny. Toto mužstvo muselo se však na rozkaz vrátiti.
Oheň rozšířil se až k prachové komoře, jejíž uzávěr

v místnostech hostince pana Táborského. Národní so
siáli těžce nesli, že je strana agrární tak zklamala, ne
boť místo očekávaných proud z agrárních bašt Ho
stoulic, Zehub, Vinař atd. trousily se maličké kapičky
— zelenéh> dorostu. První reierent red. Stříbrný pro
mluvil vězně, řeč jelo nesla se tónem všestraně vlaste
neckým a proto sklidil hojně potlesku. Sotva však skon
čil, vzal tábor obrat — masopustního shromáždění. Pra
vá bouře veselí propukla, když vystoupil na řečniště p

se nemohl prý dostaviti pro nutnou účast na táboru lidu
v Nasavrkách. Dočítaje tento list, četl, že si Dr. Hnídek
přeje, aby účastníci tábora prucovall na zmar národních
soclalistů. — Filahol po slovech těch nastalý upozornil
ho teprve, že řekl něco nepříkodného; i opravil to, že
má býil na zmar sociálních demokratů. Je prý tím pře
řeknutín. vinno doktorské písmo, které se špatně čte.
Aby společnost z dobré nálady nevyšla, postaral se
také nezbytný řečník všech manifestací na Čáslavska
pekař Pelikán. Byl však za svojí produkci poslán za
dvéře, když byl dříve vybídnut, uby zaplatil vstupné.

komory zaplaveny vodou. Okolnost tato jest podezřelá,
zvlášť, kdv? vyšetřeno, že stav prachových komor a
prachu byl výborný. Tím podezřelejší jest vznik ohně
na »Liberté:, když i v noci na 2. září na lodi »Patrie«,
která stála vedle »Liberté«. vznikl oheň, který však
byl záhy udušen. Není prcto vyloučeno, že revoluční

A ŽIVOT
všeobecná ake.
společnost pre

poj šťováníPRVNÍ ČESKÁ

naproti „Národnímu divadlu“ v Praze.

Provádí za nejvýhodnějšíchBojiává starobní a pensijní

Žádejte prospekt.

Prohlášení.
Já, František Musil, spolumajitel kruhové ci

helny v Náchodě, prohlašuji, Že nemohu pana dra.
Rudolfa Horského, faráře a vikáře v Šárce u Pra
hy, viniti ze žádného nepočestného jednání, jsa
úplně přesvědčen o jeho bezvadném charakteru a
naprosto bezúlhonném způsobu života a činnosti,
Jestliže jsem se dne 4. července 1911 o dru. Hor
ském v hostinci paní Šichanové ve Vysokově u
rážlivě vyjádřil. učinil jsem to ve stavu nejvyššího
rozčilení.

Proto výroků těch lituji, je v plném znění od
volávám a žádám pana dra. Horského za laskavé
prominutí těchto urážek a zaplatím veškeré soud
ní útraty k rukám dra. Bedřicha Petra, advokáta
v Hradci Králové.

V Náchodě, dne 6. září 1911.
František Musil.
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Vyrovnejtenedoplatky za

„Obnovu“ a „Časové úvahy“.
NE



Biskupská knihtiskárna
w| v Hradci Králové (vy

nabízí své ochotné slu>by ku prove
dení vřech zakázek z oboru knihtisku.
Ceny mírné, vyřízení správné a rychlé.

Křesťan. sociální
O zpěvník [I
má ríti kaddý Lř stan. so-lál.
O „ahuje velkoré kfesf. sooiál.
písně české, Orelské a národní.
C-na výrobní bes poštovného
34 b, a vkusně váraný 5í hal.
obfjednati Ize za hotové u

J. Poláka v Hradci Král. Adalbertinum.

Za příčinou koupě kavárny „Slavie“, kam své
kanceláře přesídlíme,

prodáme
pravovárečné domy

č. 117.a ll8.
Bližší v kanceláři Záložny.na Malém náměstí.

KMrřresíní linév
ex offo) 40 kusů sa 80 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna.

KarelIV.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jilí Sabula, Cena 4 K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradel Král.„ROOT
Spiritismus

zdokonalenímkřesťanství?
Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.

3 Objednávejteu —::
Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

Stoupencům našich organisací.

Odporučojeme vřele křesťanský český závod

vyšívadok a čičok »Záštíta< v Chrasti
uChrudimě.

Veškeré prádlo pávské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorné ob
stará „Záštita“. Vad. dachovenstva naskytá 60 zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předp.eu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkousku a budete jistě spokojeni!

ORP*>Odporačujte ve srém okoli! fi O

Sjezdovou zprávu
« katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
© četnými illnstracemi, o řečmi všech řečejké,
většinou dle ch protokolů
—+rosaabu35tiskovýcharchůvelké8*—460str.

nabízí vo výrobní cemě K 3 — (raako

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé zpousty prolhaních brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, kt ré důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 82 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma..
Při hromadných objednávkách poskytujeme

až 60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může sí každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-lí 83 nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden ma obálce tohoto čísla. Objednávky
obraten vyřídí

administrace „Časov rch Úvah“
v Hradci Králové.

důležitou úvahu, jež vyšla jako 5. a 6. číslo
„Časových Úvah“ pod titulem:

školy katolické.
Sepsal P. František Blaťták C. 89s.R.

Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci
náboženství v téže, pokrokářských proudech

rozvíjeti.
Stran 64. — Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

5“ Stran 55b.— Cena 16 hal. "Gig
Při hromadném odběru značné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah“

v Hradci Králové.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ

n ZÚROKUJE VKLADY: 4 a půl proc. :
%

Sooorososx M:

Za místo hospodyně
na faru prosí slečna 42letá z řádné venkovské
rodiny, ve vaření a veškerých domácích prácech

úplně obeznalá.
Již na podobných místech vypomábala.

Ct. nab. pod znač. „A. K. 14“ do admin. t. I.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrs de kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého france
cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu 4 všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Prynl český katoický závod ve Yídní

Vrantišek kuber
Dílna ku vyšívání

e* zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td..VEden,

OVÝ o., KaiBer
straese j., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na unázíuí sasílá

ge vše franco.—
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejal, vzájemně dobročinný

živnostenskýspolek „„Charitas“í v HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během neceiých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 13.676 K,
získav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muše t šeny od 34 do45 let.

jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, co 45 let 10K. Každý člen 86 zavazuje, še
splalí při úmrií spolučlena 2 K, jež ce vyplatí
bez průtehu buď zákonitým příbosným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
boru za svého života označil

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v budoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytoje záruku svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Duchovní epráévy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište sí o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové.

Dr.Frant. Beyl, Váel. Jenševský,
„ předseda. Jednatel.



Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo
ruěíti veškeré kostelní nádobya a
náčiní a to: mo. rence, kalícby

cibáře, napr, Zá énky, pacifikály,
svícny, lam ditelnice, kropenky
atd. své©Jostní výroby, předpisům

k církevním vyhovující. Staré před
opravuje v porodní intenci a. ť ni slatí a stříbřínebo proti do

plstku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko bez záv: sností koupě.
Vše se posílá posvěcení. Práce ruční,

Silad veškorýchzlatých a stříbrnýchklenotů, jako: ře zůmadonek, kříšků, prstýnků,náramků atd. :: Molářské
prateny, tabat ry, jídelní náčinízestříbrapravého

1 čínského vždy na skladě.

Stará slale, siříbro s drahokamy bupuje aa nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pansiřa ciselour

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve EK,J. Saibert.)
Tamtéž lre dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. Činele. basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny. oboa jen lepší,
přesně leděné druhy. Pro slavné obce a apolky:
babny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správkyse rychle vyřizují.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uberskáa rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90,96, K 110

a výše

Právě vyšlo!

mmm Život lidský mm
s náboženstvím a bez ného.

Od R. S.

S vyhraženým povolením přeložil Frant.
Navrátil.

Tato velice včasná, obsažná a popu
lární úvaha hodí se výborně k hromad
nému rozšiřování.

Stran 36. — Cena 8 h.
Při hromadných objednávkách veliká

slova.
Brožuru rozesilá

Biskupská kmihbtiskárna v Hradei Králové.DOL

bb ěběžěěbě

Og<

A919.9,0.0,91b.9.9,0:0,0,01044,9:9,016,0.4,0.4,0.6,0.4,014,0,,

Všem důstojným pánům spolu

bratřím, svěcencům z r. 1886, kteří

na své jubilejná achůsi dne 2. srpna

ť. r. tak něšným, bratrským spů

sobem v mé nemoci — kteráš, díkyW
Bohu, obrací se k lepšímu — na

mne vepomněli, vzdávám za jejich
lásku

nejsrdečnější díky

3 a vroucí„Žbablať Bin Ban

KAREL JANSKÝ,
ť. č. farář v Chroustovicích.

*tačte sl psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
MB ,„Wzájemnost““ mm
a6“ W Fronově Číse. 186. "UM
— Vývoz lněného a madníhn zboží. —

Doporačuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vinčnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrusy, ručníky ZefÍry na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů.
m“ Výbavy pro nevěsty "8
za lerné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chvalných u-nán:. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 m zbytků vkusně rozdružených—— za18K. ===
Obdržíte te mejlepší! | Křesť sociál podnik!
ORP" V podniku tomto lze tíž bezpečněuložiti Mg
vklady proti G*,úrokování.
Podnik podlébá revisi Zemského výboru král. CeakéhoSOOSOIILL:>:| 3 ZemskéhoSvazu.©L

C. k. místodrž. konces.

informační “Ur
mw-kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěrahodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretníoh,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Pp, sklenářům a. zahradníkům
nabísímesklo tabulové do pařenišťat, jakož | sta
wební za ceny nejlevnější.— Wýborný lermež. tmel
sklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
diamanty kus B IK dodáme na každou stanici želes

ničnífranko.— Sklady tabulovéh o skla.

K. W.Skuherský, k trenní
Hradoe Králové, výhradně v továrně.

Založeno r. 4850.

Vyznamenán státní medaili!

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila.
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
otelních nádob ze stříbra.
bronzua jinýchkovů,od nej
jednoduší Odo nejskvostněj

číbo provedení, v každém
vzorku a ryse církevním slohu.

Všepře.ně, čistě a důkladné
shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a.
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Milostí roride
váuy.

Mešní nádoby Jem v ohmi
ulatím sa ceny velice levné.

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

Vie zasílém jen posvěcené
Vzorky, ivspočty

hotové sbošíněuklškufranko
ne zašlou.

Chudělm kestelum rožno splácet bez přirážek
SRB“ 5ta odporučení a čestných uznání po ruce. “iB

Vrosímveiedůstojné dncbovenstvo ©laskavou příseĎ
s důvěrusávodu domácímu.

Spolkům doporučují rychléa levné ed
odznakůopolkovýchmá “

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Bv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
E bratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Výpraehticleh) |

pěkně(46:4$..0:'0.-0(nooSiapm

Židle s ohýb. dřeva| Křeslu houpací

« různých úpra- Krohak -K 9—
váchodK 870 E 0—

Stojanyavěšáky Křest“ n —

s ohýbaného Sodáčkanašronbo .dřevaod K 20— od .. E18
a jiné, v nejmodernějšímprovední

nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jinářišská ulice 1. 



Pokrokové vyšší vlastenectv!.
Jest známo, jak jsme se rázně postavili proti

nespravedlivostem křesť. sociálů vídeňských, jak
naše časopisectvo varovalo. když německá dělni
cká ústředna křesť. sociální začala loviti mezi če
skými lidmi. Tak zachovalo organisované katoli
ctvo české přes všecky pomluvy, přes všecku ne
přízeň svůj národní štít čistý. A ještě něco více!
Z Moravy a z Čech vyšel popud k založení dělni
ckého svazu slovanského v Rakousku. Zajisté ta
kový počin má i nestnírný význam pro říšskou
radu a pro utvoření snesitelnějšího postavení Slo
vanstva v Rakousku vůbec.

Co však v zájmu stavovském navrhují pokro
koví učitelé, kteří tak rádi nám vytýkají, že jsme
poddaní >moci cizí« a že katolík nemůže ani býti
dobrým vlastencem? zŠkolský Obzor« navrhuje
místo učitelského svazu všeslovanského říšský
svaz učitelstva. At prý se čeští učitelé německým
kolegium nevyhýbají! A proč? »Nezapomínejte, že
Němci jsou u většině pokrokoví. V jejich rukou
jsou otěže říše. Čtyř dietních tříd a akademické
ho vzdělání nedosáhneme bez Němců. — Říšský
svaz je potřebou doby.

Tohle je přece jenom prazvláštní diplomacie!
Což by ti pokrokoví učitelé němečtí naprosto ne
pomohli pokrokovým učitelům českým v zápase
za hořejší požadavky. kdyhy naši nesklonili tolik
před nimi čelo? Jest potřebí ihned dávati se do
poddanství těm, kteří jsou v řadě předních proti
českých agitátorů? Kdyby k takovému svazu do
šlo, jest víLe než jisto, Že bude český učitel milo
stivě trpěným poplatníkem, který bude hráti ve
svazu úlohu pouze podřízenou. © Což učitelstvo
neví nic © tom, jak se odměnil a odměňuje české
mu dělnictvu za věraé služby dr. Adler? V učitel
skéin svazu říšském hy naše učitelstvo teprve by
lo odstrkovanou Popelkou! Všecky okolnosti k to
mu ukazují.

A pak jest neňoráznou nepravdou, že by mezi
Němci bylo toho »pokroku« víc, než mezi Čechy.
Několikeré říšské volby svědčí dosti výmluvně,
třebaže posledně protikatolické kruhy získaly
mezi Němci více mandátů než roku 1907.Jen dobře
počítat odevzdané hlasy!

Volánie po českém státním právu, žádáme, aby
naší zemi byla dána širší autonomie, ozýváme se
proti centralistickýn: německým přehmatům, po
ukazujeme na to, jak by mohla býti i při nynějším
nespravedlivéni volebním řádě německá menšina
odkázána do příslušných kolejí, kdyby všecko Slo
vanstvo vystoupilo proti německému nacionalismu
svorně. A najeducu slovanská jednota právě od
patentovanýcii vlastenců měla by se připravovati
takovým způsobem?

Ozval sc autonomistický návrh Hagenhofera
ve Štyrsku. dle něhož by se měl ponechati zemím
aspoň částečný viiv na osnovu národního školství,
na ducha vyučování a správu. Leč orgán pokro
kářského učitelstva moravského měšťanských škol
»Měšťanska školo< protestuje proti zemské samo
správě v oboru školství. Prý by v některých ze
mích připadl pak »klerikálům« vliv na školy.

Zde jest ještě světlejší důkaz, jak stojí po
krokářské učitelstvo o práva našich korunních ze
mí. Jen ať rozhoduje o požadavcích českého škol

—

|

mi napovídá německý žid!

nejdůležitějších národních institucí! Jak jest Ra
kousko »zklerikalisoxané«, jaký vítr vane z mini
sterských kanceláří vídeňských, nejlépe lze po
znati z hořejších dvou pokrokářských projevů!

tolíci, nikdy by pokrokáři tak ochotně nechtěli
zkracovati autonomii ve prospěch centralisační

aby tato zkracovala dle možnosti práva katolíků.
již při tom trpí zájmy a práva jednotlivých zemí
jakkoli!

Zde se též jeví v pravé podobě tak často hlá
saná svoboda pokrokářských učitelů. Katolík ne
smí míti právo na rozhodování o záležitostech
školských! Ten jest tu jenom proto, aby platil a

pokrokářstva povinnost slepě se poddati menšině
"a podříditi děti zcela diktátu pokrokářskému.

Inu, ovšem —. Volná Myšlenka jest sdružení
mezinárodní, v němž Čechové musí poslouchati
těch, kteří mají v ní hlavní slovo. A to jsou ně
mečtí židé. A u nás žádný stav intelligentní nečítá
tak obrovský počet volných myslitelů jako stav
učitelský. Tudíž volní myslitelé ze stavu učitel
ského jen plní svými protesty to, co poroučejí
volnomyšlenkářšti Němci — hlavně semitští. A tu
máme záhadu lehce vysvětlenou. Na druhé straně
však pokrokáfské učitelstvo jest slepé a hluchéke
křiklavým nacionalistickým přehmatům, jaké pá
chají němečtí volnomyšlenkáři systematicky na
účet národa našeho. a

Za takové projevy národní samostatnosti, za
takovou touhu po národním sebeurčení ovšem se
poděkuje každý upřímný Čech, kterému slovo ná
rod není bezcenným zvukem.

A jak tací pokrokářští hrdinové dovedli sy
stematicky vypočítati konservativním kolegům, že
tito necítí s národním celkem, že vlastně národ
zrazují! Naposledy z českého vlastenectví bude
udíleti svrchované vysvědčení vídeňský žid, kte
rý ani slůvka českého neuiní. Již se k těm metám
postupuje. Vždyť vídeňští židé jsou zváni do Pra
hy. aby před český: obecenstvem promlouvali po
německu o cílech Volné Myšlenky, zatím co jsou
čeští katolíci od živlů volnomyšlenkářských ve
své Praze bezcitně pronásledováni, jestliže si u
spořádají průvod nebo schůzi.

»Raději německého liberála, než českého kle
rikálal« S tím heslem šli čeští volnomyšlenkáři
do »vlasteneckého« boje volebního. A toto heslo
uplatňují volnomyšlenkáři dále v táboře svých
učitelů.

Po 20 let nejlepší pověsti se těšící

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslichz
v Hradci Králové

sm do novostavby pr i
přesídlil — GrandhoteluP

(přes dům v levo od dřívějšího krámu.

D: poručuje všechoy druhy papírů, psací,
kreslicí a školní potřeby a veškeré zb: ži

papírnické vůbec.
Vše nejlepší jazosti v cenách levných.

Nejbohatší východočeský výběr
o . tcbrazů,zrcade'arjme',

nejrůznějších uměleckých výrobků atd.
Výroba rámců a zarámování i přinesenýe:

obrazů a fot grafií ve vlastní dílně.HEHEHEB:
Kulturní jiskry.

Krátká sláva francouzského zednářstva. Jen
kratičký čas uplynul od tohu okamžiku, kdy se o
citli zednáři na vrcholi moci. A přece všechen pod
placený tisk nedovede zatušovati smutnou pravdu,
že vážní Francouzové mají již té nadvlády zednář
stva až po krk dost. Co dokázali zednáři pro bla
hobyt a kulteru francouzského lidu zvláštního?
Právě do posledních let spadají obrovské stávky
nespokojeného dělnictva, úzasné stoupání mladi
stvých zločinců, přísné obmezování spolčovací :
svobody dělnictva, revoluce vinařů, vzpoury vojí- 
nů atd. Samy pokrokářské, ba i naše socialistické
listy vytiskly již velikou řadu stesků na hrozné po- :
měry, jaké přivodily právě kruhy vládnoucí, kte-,
ré jsou v zajetí železné ruky velkokapitalismu.|
Hrdinství, jake vláda provedla za pomoci Apačů:
koniiskováním jmění duchovenského, není ještě
reformou. A konečrě sebrati někomu majetek, sli- '
bovati z toho lidu prospěch a pak lidem nuzným '
ze všebi nedati nic — to dovede každý byrokrat,
na to neví potřebí žádné zednářské učenosti.

Zdá se, že již nyni -- po tak krátkém čase —
netoliko ideály křesťanské nabývají stále větších

křesťanském.
Protessor Jules de Gierfeuil z Paříže uveřej

nil zajímavou stať v »Reicůspostu«, v níž dokazu
je, jak nepatrná menšina povykujících zednářů do-.
vede úskočně ovládali lidi věřící. Voličstvo dalo |
spoustu hlasů radikálům proto, že tito (zrovna ja- ;
ko u nás) ve volebních řečech prohlašovali, že ne-!
jsou nepřáteli katolické církve, že náboženství u ;
nich platí za věc nedotknutelnou.

Radikálové, hlásající, že jest potřebí pokro- |ku, jsou věrní přívrženci pověstného nepřítele cír
kve Combesa, o němž řekl slovutný professor Fa- :
guet na Sorboně: »Jest to obmezené a hloupé indi
viduum.< Jeho vládu prohlásil sám socialistický
ministr Millerand za ničemnou. I

Volby se falšují úžasně zvláště čachrářstvím
placených úředníků vládních a to zvláště v kolo
niích.

Přes vládní nápor již nyní při několikerých
volbách du městské rady pařížské propadali vol
nomyšlenkátští kandidáti druh za druhem, až ny
ní z radnice vymizeli, ustoupivše konservativcům.

Také jest radikalismus na velikém ústupu v Mar
seille, Montpellieru, Lille, Meaux a jiných velikých
městech francouzských. Ve vznětlivé Francii do
cela nvní začíná platiti za zpátečníka člověk, kte
rý přežvvkuje dosed protikatolické fráse.

Dnes ve Francii Zolovy spisy přestávají se
čísti, žádní veliký kritik Zoly si ani nevšimne. (Za
to u nás k vali »pokroku< objevují se nová vydání
překladu těch knili. Juko obyčejně! Co cizina již
zavrhuje. jako překonané stanovisko, u nás má ŠÍ
řiti pokrokovou záři.) Akademie nikdy Zolu neu
znala za svého člena, Huystinans, který dříve byl
přítel Zolův, nyní se kloní ve svých spisech stále
více ke křesťanství. Podobně Bourget, Brunetiére,
Coppce, Verlaine a jiní, kteří začali jako Sspisova
telé volnomyšlenkářští, přiklonili se ku křesťan
skému světovému názoru. © Literatura katolická
vzmáhá se velice utěšeně.

Jak se bojí hlavní machři křesťanského hnutí,
jest patrno z toho, že se dovolují schůze a tábory
i anarchistum, ale jenom ne katolíkům. Katolíci
nesmí pořádati veřejných průvodů, nesmí se státi
úředníky. Odváží-li se důstojník choditi do ko
stela, ma po karieře.

Není tudíž divu, že za takových okolností v
zemi podivné »svobody« velicí myslitelé začínají
se utiskovaných ujímati stále pečlivěji. A tak jest
možno, že zednáři dočkají se velikých překvapení
až příliš brzy.

Výzkumy českého učence v Peru. Učenec dr.
Aleš Hrdlička, zaměsínaný u Národního Musea
Spojených států, podniki v republice Peru minulé
ho roku rozsáhlé výzkumné cesty po starobylých
městech. Přivezl 3.400 lidských lebek a tisíce lid
ských kostí, které nasbíral na téměř 40 staroby
lých pohřebištích. Na základě těchto i starších vý
zkumů bude nyní možno určitěji prostudovati sta
robylý ráz obyvatelstva pobřeži peruánského. Bu
de možno položiti pevný základ k anthropologi
ckému porovnání pro ostatní část země. Dle sdě
lení Hrdličkova ve zříceninách Pochacamacu na
lezeno množství muinií, zvláště v. sousedství sta
robylého indiánského chrámu boha Pochacamaca.
Některé mrtvoly však místa balsa::. vání +yly
prostě spalovány. Mumie byly opatřova“, velmi
důmyslně, což svědčí o značné kultuře praobyva
tel. Některé lebky, zvláště ty, které poškozeny ra
nami, byly vyplněny bavlnou. Na jednou pohřebi
šti nalezeny pouze ostatky žen, z nichž žádná ne
zemřela smrtí přirozenou: všecky byly uškrceny.
Pravděpodobno, že byly popraveny jako oběť
chrámovému božstvu. Pochacamac byl slavným
náboženským střediskem, jež mužeme směle při

dánské Mekce. vi též sídlem náčelníka. který
vládl nad sousedními lidnatýmmi údolími. Roku 1533
zničili Španělé uctivanou sochu Pachacamacovu.
V sedmnáctém století zbyla po tom velikém sídli
šti pouze opuštěná lroniada zřícenin.

Tajnosti pyramidy. Největší ze všech jest py
ramida Cheopsova v Egyptě, která činí dojem ho

kteří balvany rovnali a kladli je v kruhu 761 stop,
založili v nich 210 kamenných chodeb, 85 milion
prostorných střevíců (střevíe rovná se 31.6 cm.
Čtverečný střevíc 0.099 čtver. m., přibližně tedy
asi 1 desetina čtver. metru.) kamení tu rovnali

Je vypočteno, že 2.300.000 balvanu bylo zde
upotřebeno. Kabát z těchto kamenných hor, to
tiž vrchního obalu bylo od [urku a Arabu použito
ke stavbě mešit. Kryt jejich byl z lesknoucího vá
pence, jenž musil daleko široko dříve zářiti. V py
ramidové hrobce krále Chcopsa byly nalezeny
zajímavé pozůstatky z pálené hlíny a též z kovů,
dva zednické vozy k dovážení balvanů, staré láh
ve, v nichž asi Exypfané nosivali si vodu, též kosti
posvátného ptáka.

Kalif Mamum roku 818. po Kristu vylámal zde
chodbu do vnitř. Zde jako by se vloupal do úkry
tu smrti. Chodba je 330 střevíců dlouhá a sotva
4 střevíce vysoká a 3 střevíce široká a musí se do
ní lézti po čtyrech. Ryla zde nalezena též studna.
Když až k ní pronikli, teplota na chodbě přílivem

Šachta, vedoucí až do hrobky krále, je 174
střevíců dlouhá a byla ponejprve uvolněna Ameri
čanem Covingtonem. Zvláštní při tom bylo, že pří
otevření ozval se zvuk, podobný jako z Aeolovy
hariy.

Stavitelé pyramid před 4000 lety uměli prů
vanu v chodbě použíri h vyluzování zvuku, podob
nému meluzině.

Pod královskou hrobkou jako v srdci pyrami
dy nalézá se hrobka královny. Zde našel Coving

ka díla ze železa. Nad komorou královskou u ve

ze 100 balvanů je postaveno ještě 5 komor jiných,
z nichž každí spodkem tvoří krytbu předešlé.



Skon Stolyplnův. Zpovědník Stolypinův otec
Pavel Levitský vypravuje o smrti Stolypinově,
že nemocný po jedné hodině v noci byl přenesen
do veliké místnosti. Za přítomnosti kněze začal
sám modlitbu před sv. přijímáním: »Věřím v Boha
všemohoucího a vyznávám se«. Zaal silným hla
sem, ale pre slabost dokončil v tichosti. Nato se
vyzpovídal a přijal tělo a krev Páně, vše s hlubo
kou pokorou, vřelostí a oddaností. Ku konci uči
nil kříž levou rukou, protože pravou měl prostřele
nu. Pak prosil: >Otče, modlete se za moji choť
Olgu. My jsme spolu dobře žili, bude se o mne
strachovati.« To bylo dne 13. září. — Dne 17. t. m.
se nemocnému velice přitížilo. Choť Stolypinova
prosila kněze. aby recitoval modlitbu umírajících.
Modlitba byla přečtěna tiše. Umírající sténal a
zřídka hovořil hlasem silnějším. Vykonána ještě
jednou pobožnost. Pak brzy opustilo Ptolypina
vědomí.

Pro koho pracoval vrah Bagrov? Snad za
práva ruského národa“ Na to jsou židé velice 0
patrní. —Nejednal na rozkaz sociálně revoluční
strany, ale proto, že stál v čele nově se tvořící
židovsko-zednářské strany autonomně revoluční,
která se prohlásila pro nepřetržitý terror agrární,
průmyslový i politický, Terrorem hodlala nová
strana způsobiti paniku a připraviti půdu pro re
voluční převrat. Ovšem by nepřestala dříve, po
kud by se ruské křesťanstvo nesvíjelo tolik pode
jhem židovského kapitalismu jako ve Francii. Sto
lypin napsal na svůj prapor heslo: »Nrodní ruská
politika'« Ale takový program nemohou snésti židé
ti, kteří tolik ruských vlastenců zákeřně odpravili
a obrazy světců v chrámech křesťanských pustě
ničili

V Rusku dovede se žid »assimilovati« nejvýše
tak, že se dá na oko pokřtiti, aby mohl tím pohodl
něji prováděti své protikřesťanské rejdy. A tací
terroristé odvažují se vyžadovati pro sebe větší
práva, než jakých požívá plnokrevný Rus a to do
cela — ve jménu »kultury«. Pěkná kultura! Katolí
ci ve Francii jsou daleko více tísněni od zednářské
vlády než židé v Rusku, ale přece jenom Si ne
dopomáhají k právu systematickým banditstvím,
protože vědí, jaký barbarský jest to prostředek.
Zato však v Rusku na soudcovskou stolici si sedá
každé individuum, štítící se poctivé práce; ne
jsouc zváno ani pověřeno, dovoluje si rozhodo
vati nad lidskými životy »ve jménu lidu«, který
by s ním ani mluviti nechtěl. Dobře praví Foer
ster: »Nezralí nebo zvrácení mladíci berou /na
sebe úlohu, jež náležela v dávných dobách pro
rokům a mudrcům.«

Zákeřná vražda nedá se omluviti ničím. Ti,
kteří tolik povykují o svobodě, nepřejí samému
ministrovi ani tolik volnosti, jaká se popřává li
dem, kteří ohrožují bezpečnost 'idí nejpokojnějších
a nejšlechetnějších.

A ještě poznámku! Protivníci naši s výsmě
chem stále opakují: »Šavle a kropáč.« Na to od
povídáme, že svým cynismem dávají si protikato
lické živly samy vysvědčení nejsmutnější. Jest vě
ru charakteristické, že v době, kdy ústa živlů ra
dikálních přetékají hesly o svobodě, proti těmže
živlům svobodu katolickou musí obhajovati moc
jiná. Vysmívají-li se protivníci ochraně šavle, pra
víme, že daleko horší zvuk nesou slova: »Zákeřná
puma a ruský kaftant.<

Kdo byt Bagrov? »>Ruskéslovo« o něm píše:
>V jeho žilách proudí židovská krev. Jeho otec je
známým jako mimořádně šťastný hazardní hráč.
Jeho jmění se vačítá do milionů. Před několika ro
ky štěstěna jej opustila. V jedné petrohradské her
ně prohrál více, než stotisíc rublů. Tou chvílí ztra
til chladnokrevnost, hrál bez přestání, hazardně a
brzy prohrál téměř všechův penize, získané v ně
kolika létech hazardní hrou, takže musil dát v zá
stavu ohronirý svůj důnu,nalézající se na Bibikov
ském boulevardu.« Bagrova nepřiměla k vraždě
Žádná nouze, žádné osobní utrpení. Před popravou
Žáda! rozmluvu s 1abínem. Bylo mu však řečeno,
že by se tak státi molilo pouze za přítomnosti stát
ního zástupce, a proto Bagrov ud svého úmyslu u
pustil. Jestliže chtěl s rabínem vésti hovor pouze
náboženství se týkající, anebo chtěl-li učiniti ně
jaký zcela nevinný vzkaz příbuzným, proč se tolik
bál úředníka? — Židovské listy v prvém okamži
ku nevěděly, jaké mýdlo přichystat. Buď zamičely,
že Bagrov iest žid, nebo sdělovaly, že jest židem
pokřtěným. Také na rychlo vymyšlena chytrá lež,
že jcho matka při zprávě c zločinu se vrhla s okna
a tak se zabila. Tak se měl házeti lidu do očí pí
sek, abv se myslilo, jak byl Bagrov vychováván
jako beránek. — A židé z Oděssy honem si přispí
šili s loyálním projevem, s veřejným odsouzením
zločinu Bagrova. Proč jenom dle příkladu jiných
židů nehaněli místo Bagrova Stolypina? Byl v tom
totiž velice ostrý háček. Vždyť v době revoluce v
Oděsse židé náleželi mezi přední revolucionáře.
Právě v tom městě provolána Černomořská re
publika, v níž zvolení za ministry — vesměs ži
dovští kapitalisté. Ovšem nikoli proto, že by chtěli
dle svých slibů opravdu společnost zdemokratiso
vati. Tudíž zlé svědomí je honem nutilo k okáza
lému projevu, jakého u jiných loyálních občanů ne
bslo potřebí.

České korunovační klenoty, tento nejvzácněj
ší symbol našich práv politických i národních, jsou

opět v popředí obecného zájmu celého národa.
Nedávná kontrola klenotů zvláštní komisí shledala
královskou korunu naši a příslušné k ní insignie
neporišenu a pu čtyřicetiletém tichu. klenoty za
se uloženy. Neni zajisté vlastence, který by si ne
přál, aby spatřil posvátnou korunu na hlavě svého
krále. A jako osvědčení tohoto přání celého náro
da je jistě zobrazení klenotů korunovačních, umí
stěné v každém českém příbytku. Jako na zavo
lanou přichází tu nakladatelství Ottovo, kteréž
právě očevzdává veřejnosti krásně v barvách pro- l
vedené zobrazení národních našich klenotů a níz
kou cenou pouhé 1 K umožňuje, aby významný
ten obraz byl všude rozšířen, Upozorňujeme na o
braz ten všecky vlastenecké kruhy a doporučuje
me, aby hodně všude byl zakupován a vyvěšován
jako zřejmý doklad nejen tradice, ale i vroucího
přání národa.

Kurs pro výchovu pomocných sli technických
při stavbě podniků dopravních, zřízený při státní
průmyslové škole v Praze, skýtá absolventům
vyšších a mistrovských škol průmyslových pří
ležitost, aby rozšířili své odborné vzdělání i v 0
boru stavebníh) inženýrství a to jak ve vyměřo
vání půdy a stavcb silničních a železničních, tak i
ve stavitelství vodním a inostním. Návštěvou jme
novaného kursu nabudou absolventi průmyslových
škol širšího rozhledu při stavbě a udržovní všech
prostředků doprav. Program pro tento kurs zdar
ma zasílá ředitelství státní průmyslové školy v
Praze a přihlášk“ do něho přijímají se do 10.
říina t. r.

V těžké zkoušce pozná se pravé hrdinství. V
Římě báli se cholery. Najímaii ošetřovatelky. Zdra
votní komisař Guadini nabízel 10 dollarů denně,
ale nemohl žádnýct dostati. Ani žačky, ani absol
ventky státní školy ošetřovatelské nechtěly toho
přijati. Za to sestry v nemocnici sabinské beze vší
zvláštní odměny ihned se přihlásily, že do své ne
mocnice přijmou všechny podezřelé případy, ano
i nemocné, a bude-'i toho třeba, pokud počet jejich
a síly stačí, že budou i ošetřovati nemocné po do
mech, kdybv nemocnice nepostačovala. Nevěrecký
list »La Ragione< napsal o sestře Ildephonse, před
stavené, která ve jménu svých sester tuto nabíd
ku městu učinila: »Musíme se v uctivosti poklo
nit před životem takové obětavosti, jaký vede ta
to žena ve jménu náboženství, kteréhož nevyzná
váme.« Očekává se, že bude v Římě brzy prohlá
šena republika dle vzoru portugalského, král je
beztoho už jen bezmocná figura, — a kdo půjde
nejdříve, a bude vyhnán a oloupen, budou katoli- ;
cké řády, a mezi nimi snad i tyto sestry, kterým
uznání nevěreckých listů právě tolik pomůže, ja
ko jim pomohle jinde. !

V Berzoli (v okresc Janovském) vypukla také
cholera. Tu volnomyšlenkářský starosta a měst
šti úředníci dle zprávy >Avvenire« zbaběle utekli.
Nyní se stal duší cbecní správy a starosti o ne
mocné starý arcikněz Ardissone. Úřady projevily
mu plné uznání, poněvadž jemu jest co děkovati,
že epidemii byla učiněna přítrž.

Také v Lingneglittč všichni obecní funkcio-|
náři uprchli před cholerou, takže ministerský před- |

seda Giolitti docela podal králi návrh, aby zba- |

|

bělou obecní radu rozpustil. Leč v téže obci sta
tečně setrval farář, kter“ za velikého řádění cho
lery udržoval občanský pořádek a nemocné oše
třoval. I v jiných mnohých obcích organisace oše- :
třování nemocných a služby desinfekční svěřena
přeochotně duchovenstvu, protože se k takové
těžké a nebezpečné práci nechtěli hlásiti jiní lidé.

Zednáři dovedou vyvinouti velice jarou ener
gii, jedná-li se jiri © potrestání pokojných, bez
branných katolíků. Mají-li tací fanatikové osvěd
čiti hrdinství skutečné, vyžadující heroický sebe
zápor, prchají jako zajíci. A při tom se chlubí, že
vychovávají nové železné pokolení, žulové po- |
vahy!

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uenání od vid. úřadů duohov. k disposici.

Školský obzor.
Také velký ochránce české školy.:Vídeňská

»Pravdac píšc: »Nvnější starosta slovácké Poštor
né pan Baranek tloukl kdysi na velký buben vla
stenectví. I v Praze se produkoval. Teď odhodil
paličky a hraje jinou. V Poštorné rozhodili něme
ckočeský leták. Čtete: >Mili rodiče! Mnozí z Vás
se budou ptáti: Máme naše děti poslat do veřejné
nebo do české školy, do německé, nebo do české
opatrovny? ... Nesmíte se... řečí českých

Stváčů dát oslepit, kteří svou agitací nechtějí chu
dému člověku pomoci, nýbrž nechtějí trpět, aby se
chudé dítě něčernu naučilo, aby z něho něco bylo
a v příštím životě lépe a lehčeji přišlo dále. Všich
ni tito štváči navštěvovali německou školu a byli
rádi, že se mohli německé řeči naučit, která jich
přivedla k moci a důstojnosti. Jen ten malý muž,
dělník, nádenník. chalupník atd. nemá se ničemu
naučit, od nělio žádají. aby zůstal hloupým, by pro
nacionální štvanice měli dosti příručích .. . Mill
rodiče! Vaše děti naučí se již doma slovansky a
většina jich neumí německy. Proto jest předem
potřebno, by jste Vaše děti dali naučit německé
řeči, aby si lehčí mohly dobýt svůj chléb a ve
světě lépe přišli dále. Německou řeč naučí se dítě
ale nejlépe vc škole a v opatrovně, proto my, kte
ří to s Vámi poctivě míníme, Vám přivoláváme:
Milí rodiče: Jestli chcete, aby se Vaším dětem
lépe vedlo než Vám,pak je pošlete do německé
školy a do německé opatrovny. Vaše děti budou
Vám jednou vřele za to děkovati, že jste je dali
naučit také německé řeči. — V Poštorné, v srpnu
1911. Jakub Baranek, starosta a předseda místní
Školní rady. Frant. Brinda, nadučitel dívčí školy a
předseda německé opatrovny. Fabian Pektor, ná
městek předsedy místní školní rady. Vilém Ženči
ca, za chlapeckou školu. Jan Hrček, člen opatrov
nV. —

Velmi chytře promyšleno! A ještě chytřeji
nejduležitější ckolnosti zamlčeny. Věru, zvláštní
to charaktery, jež včera se všemi upřímnými Če
chy o závod chválily česke školství a pak, jakmile
zadul nepříznivý vítr, již po něm obracejí plášť!

Ředitelství c. k. zkušební komise pro školy 0
becné a měšťanské v Hradci Králové přijímá opo
vědi ke zkouškán: učitelské způsobilosti pro ob
dobí listopadové 1911 nejdéie do 14. října 1911.

Nedej zahynouti nám, ni budoucím! Tato slova
budou se nyní ozývati po vlastech českých. Nuže,
Zamysleme se poněkud nad nimi a uvažujme o
českém národě v době přítomné. Smutný to obrá
zek. Všude nesvornost, zatím co řádí v národě
našem cizácké, mezinárodní, podvratné hnutí pro
tináboženské. Však co neihoršího, že tato úporná,
houževnatá společnost si již také vyhlídla za ko
říst naši národní mládež a usiluje o ni vší mocí.
Způsobil-li osudné spousty v národě našem dosud
hlavně tisk, tedv jest namířeno nyní na školu, aby
zpusobila úplnou národní katastrofu. Láska k naší
svaté víře a k našemu tak těžce zkoušenému ná
rodu byla by našimi vlastními dětmi nadobro u
šlapána. Nemáme v historii dosti výstrahy? Ztrá
ta citu pro Boha měla vždy v zápětí ztrátu citu
pro národ. Z toho jasně vidíme, že našim dětem —
budoucímu národu -—jest potřebí takových upří
mných a svědomitých učitelů, kteří chovají v srdci
svém živou víru svatováclavskou, jako odkaz po
ctivých předků. A proto každý upřímný Čech-ka
tolík bude zajisté šířiti porozumění pro naše vše
národní. záchranné dílo českých katolíků: »Katoli
cký ústav ku vzdělání učitelů v Praze-Bubenči«,
kterýž kráčí ve stopách idejí svatováclavských a
pracuje k obrození stavu učitelů národních, vycho
vávaje nové venerace učitelů nábožensky uvědo
mělých a nadšených a usiluje vlivem rozhodným

ských na poli školském. Nechť není ve dnech sva
továclavských jediného katolíka, který by nepři
spěl aspoň dvouhaléřem na katolický učitelský
ústav. Zajisté, že všechny naše spolky při všech
svých schůzícii, slavnostech a zábavách svatová
clavských dají sbírati mezi účastníky svatováclav
ský dárek pro svůj katolický učitelský ústav a bu
dou takto manifestovati porozumění své pro zá
chranné dílo. Nezpívejme jen: »Nedej zahynouti
vám, ni budoucím,r ale přimluvme se na patřič
ném místě, aby v době oktávy svatováclavské po
řádány byly u kostelů, v katolických společno
stech a spolcích při schůzích, hostinách a zába
vách sbírky na svatováclavský dar pro všená
rodní záchranné dílo českých katolíků. Svatová
clavský dar bude ve všech novinách uveřejněn.
Monumentální dílo katolického učitelského ústavu
jest odkázáno úplně na dary národa — jest to dí
lo milionové a i k dosažení velikých cílů svých
potřebuje stálé podpory. Jedná se o prokázání ve
likého skutku milosrdenství duchovního celému
národu ve chvílích osudných. Dary, dotazy: Kato
lický učitelský ústav (Sekretariát spolku), Praha
Bubeneč.

NESTLE
DĚTSKÁ MOUČKA

ode Ono osvědčenápotrava
a odrosh Aža|jEikem.
OBSAHUJE NEJLEPŠÍ ALPSKÉ

MLEKO*
Krabice, 180Vkaždé lékárněa Urog.-©



Již jen krátký čas
P výprodej

v mcdním a galanterním obchodě fy

Fejelk Byčiště
Hradec Králové, Jiříkova třída.

Kněžské koláry
značně levnější!

Prodají se velmi levně 2 plynové dvou
hořákuvé lampy skříňové, jakož i niklové

zařízení a skla do skříní!

Hospodářská hlídka.
Proč je draho! Dic polcletního výkazu vyda

ného o zahraničním obchodě rakouském, vyvezlo
se za letošní první půl rok cukru do ciziny u srov
nání s loňskei více o 328.686 metrických centů,
utržilo se zaň v cizině o 9,300.000 K méně. To zna
mená, že plus vývozu bylo o 28 K na metrickém
centě prodáno pod loňskou cenu. Za to karteláři
«domácíní konsumentům zvýšili cukr o 44 proc. Te
dy do ciziny prodávají cukr pod cenou, za to do
ma vyhánějí ceny do hrozné výše a vydírají na
domácím spotřebiteli to, oč v cizině laciněji pro
dají. A při tom stouply mzdy v cukernictví jen o
9 procent, kdežto v ostatních oborech stouply až
o 25 procent. Podobné lichvářství a vyděračství
se páchá i s petrolejem. Ješté v zimě byl ve Vídni
petrolej (špatnější iakosti) za 20 hal., nyní stoupl
na 28 hal. Do Německa však dodává kartel nejlepší
kvalitu petroleje za 6.5 M za 100 kg. Tedy za 7 K
80 hal. V Německu je pak litr tohoto nejlepšího
petroleje za '5 feniků, čili 18 hal. Zde ovšem nutno
podotknouti, že stát z petroleje vybírá daň 13 K
ze 100 kv, tedy 250 proc. skutečné ceny.

Protidrahotní komise v Čechách. Na příkaz
místodržitele kníž. Thuna byla zřízena zvláštní
komise, jejíž úkolem jest zabývati se veškerými
otázkami, týkajícími se stále stoupající drahoty
všech životních potřeb. Komise tato má předložit
zprávu s návrhy o tom, ve kterém směru místo

držitelství ve vlastním oboru působení může za
kročit a ve kterých otázkách mají být centrální
úřadyo akci zpraveny. Komise zahájila již svoji

činnost.
Všeobecné zdražení peněz ve všech zemích

střední a západní Evropy v pravdě neočekávaně
prohlášeno minulý týden. totiž zvýšení úrokové
míry. Nejdříve zvýšila úrok banka říšsko-němec
ká, za Německem šla Anglie a konečně i Rakou
sko a Francie. Zvýšení míry úrokové značí pře
kážku pro průmyslovou a obchodní spekulaci.

né poměry opět poněkud uklidní a vyčistí.
Nové zvýšení železničních taritů. Mluví se o

tom, že potřebí 25 mil. kor., aby bylo vyhověno
nejhlavnějším ©požadavkům | železničního | zříze
nectva a že by bylo zapotřebí asi 40 mil. K, kdyby
se mělo vyhověti požadavkům všem. Státní drá
hy přes to, že pronikavým zvýšením tarifů docí
lily zlepšení své bilance, zůstávají přece nadále
passivními, tak že stát musí na ně ročně značné
sumy dopláceti. Za těchto okolností není možno,

„aby požadavkům zřízenectva vyhověno bylo bez
hledání nových pramenů příinů. Při tom ovšem
nepomýšlí se na všeobecné zvýšení železničních
taritu. Dle dosavadních zpráv mají býti zvýšeny

"sazby pro doprava takových výrobků a předmě
tů, které požívají dostatečné celní ochrany a kte
ré jsou také předmětem doiody kartelu. Jedná se
tu hlavně o petrolej.

A pak prý není dobytka! Na trh v Golčově
Jeníkově přihnáno 820 kusů a prodalo se pouze

500. Na trh v Soběslavi přillináno celkem 2170 ku
-sů hovězího dobytka, z něhož prodáno přes 1600
'kusů. Drahou vyvezeno do ciziny 108 vagonů
(1070 kusů), ponejvíce do severních Čech, Haliče,
Bavorska, Dolních a Horních Rakous, Uher atd.

„A ceny masa stále zůstávají nejvyššími. Není prý
"dobytka -- a proto je maso drahé. Také ceny ma
:sa slabší jakosti jsou na hlavních trzích nižší než
ceny masa argentinského. Je z toho viděti, že a
gitace pro maso argentinské jest od velkokapita
Jistů argentinských objednána.

Není nouze o Cukr. Tvrdí tak aspoň list cu
'kerního kartelu. Začalo se totiž v posledních dnech
dednati o toni, že by mohlo Rusko dodati úbytek,
jenž neúrodou řepv ve střední Evropě nastane.
Rusko smí podle ustanovení brusselské konference

"vyvézti za hranice jenom určité množství cukru.
„Poněvadž mu přebývá, rádo by zbytek zpeněžilo.
Ale ihned se ozval >Prager Zuckermarkt«, »že za

tím je předčasno o tomto návrhu mluviti — zatím
není nouze o cukr.« To bychom pak ale rádi vě
děli, proč jeho páni cukr zdražili?! Moderní lich
vářství neopatrně ukázalo, jak vydírá a ožebraču
je obecenstvo.

Sociální besídka.
Sociální život spolku katolického rolnictva v

Bavořích. © velkolepé činnosti hospodářské i so
ciální tohoto spolku referováno v našem tisku již
častěji. Nyní prochází veškerým tiskem tato zprá
va: Říšský poslanec dr. Heim, předseda bavor
ského Spolku katolického rolnictva, zakoupil za
1 milion marek velkostatek ve Fiirthu a to jedině
pro útulek k práci neschopných zemědělských děl
níků. --- | nepřátelé musí se sklonit před takovou
obětavostí a prací na poli sociálního snažení pro
nejpotřebnější drobný lid. Přes to ovšem budou i
dále nemyslící lidé, kteří pevně věří, že >klerika
lisin< je nepřítelem lidu.

V Čechách kupují si veliké nemovitosti agrár
ní pollaváři — pro sebe. A jiní hospodaří zase tak,
že se musí vyprodati.

Vy ještě nevíte?
ža se „pravá pardubická Franckovka“ poznává
dle tovární známky „kávového mlýakn“?

Necbť varuje se každá hospodyně klam
ných padělků, jež json svým balením „pravé
Franckovce“ velmi podobny.

XGBIXČSJ X GEJXGDIXCBIX

Í Jan Horák,*
i soukenník
x v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

die roční snisony kollekci
Ď nejnovějších druhů pravých*
« vlněných látek
m své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná usmánÍ zvláště z kruhů vele

X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

ý dobu více než třice*iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volejemnélátky na taléry.
$ Též na eplátky bez zvýšení cen!
X6 XCBDX563 X663 X683 X

V úvěrníspolečnost,

563XG8DXGPDK34XBPBM

zapsané společenstvo s ručením obmezeným
vwHradol Králové,

(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky

za 449o až 5
úrok a to dle výpovědi.

JEP“ <Složní lístky na požádání zdarma. "8

Uhlí nejlepší jakosti
co nejlevněji. :

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kolal, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců
ovového máčimí ve výrobnách nejsteršío

závoduv Čechách,o. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí aodporučení —Obráskové cenníky, rozpočty, vsory a hotovézboží
k výběru franko.

Bes velkoměstské režie ve vlastních díloách s
pomech, levné pracovní ofly na venkově, čímě levnější
osny sg o 30%, neš-věude jinde,
Jubil. 100led. trvání a40 Jet. vlaséní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Atelier procírkovnímalbu
| Ji Hlávka,

malíř círk. obrazů,
Praba— Král.Vimnohrady

Pochmejerova ul. 68.,

doporačoje veledůst. ducho
venetvu

oltářní obrazy, kříž. eesty
utd. na plátně, plechu v oměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.
Nákresy i vzorky franko. — Nej e

Továrna na cottagová americká

HÁRMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
vwHradci Králové.

úklady:
Praba, Vídeň, Budapešt.
Pedálová harmonia :

obousoustavv každéve- AT
likosti, pro kostel, školu i

i ku cvičení. sů.

Cenníkyzdarma a 3 A9 s“
franko. Ž X

Ea splátky od 10 E.
P. T. dachovenstvu

ES

rozpočtyiod

bornáradazdarma.

křížovécestyatd.

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

odnejjednoduššího

vzorumosaikovéhodonejbo

sítěavšezasazenovmístě. Mosaikysklennéprofa Nákresy,gady,

B.Škarda,Brno,

Uměleckýústav

promalbunasklo zhotovujeadodávámalov:ná oknachrámovávkaždémpro hatšíhoprovedenífigurálního,dodávátatoi 8železnoukon »trukcívlastnívýroby,ochrannévedení,

E. a

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, knazatelen, křížových cest
ij veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nalo
zajících ze ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku Da cestovné.

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

OMP* Závod založen r. 1898. "hi

O



Doporučujeme.

(KÁRAAŘÁ A AŽE ÍÁÍÍ ÍÍÍŘÍÁ ÁÁÍŘÍ AÁŘÁŘÁŘÍ |
První královéhradecký

olektrostrejní závod pro průmysl kamenický %
firmy

Zdenko Ježek v Hradci Krá. *

práce"hřbitovní

dopo:nčojisvůj hojně zásobený sklad

trohláře, čalonníky, miamorové desky na

pomníky, pamětní desky 72 ceny nejlevnější.

=| EKDušičkám |,
P be , i *

„l „ hotových pomníků
ť k -o n ao ze všechdruhůkamenůza cenynejlevnější.i "SpA Ro | Nejlepší nákupní pramen pro P. T. pány

nábytek, zařízení pro uzenáře, řezníky, desky
pro koželuhy, elektrotechniky atd.

X

Nejstarší a největší jzávod
ua českém! severovýchodě.

: Cenníky zdarma.
Ek „yb 2ka

desekesejedejeJÁCÁCAÁCÍÍCÍEACICI"ICICDCICICYJCICICICICIICICNICIIC ACCICAIONIC

Účet pošt epoř.Ohirový účet u Ústř. banky č, 111.510.
čes. epořitelen.

. Českoslovanská záložna v Praze,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným,

Veledůstojní páni pracující ve školo
račte hojně rozšiřovati

gas- Kvítky
obrázkový časopis školní mládeže pro kře
sťanské ditky; vychází desetkrát ročně ve vy
dání bez obálky a ve vyd. s barev. obálkou.

Ročuí předplatné:

Zúrokuje vklady 41,/,—4'/,2/,disvýp
vědi ode d.e vložení do doe vybrání.

Zapůjčujesvojestřádank y úplněherp'stné
1. na vydání 6 burernon obálkou: a vklady na ně včiněnéúroší 5, bezvý- |
1 výtisk s kalendáříkem . . - - K —60 povědi.

1 váhaků ©Jedenáctýmzdarma 925 Základní vklad obnáší 3 K, který se ibned úcečí.
(po 6J h) s kalendáříkem. <. > 6— K bezpletnénu zasílání peněz vydá záložna uapožádání aložní listy pošt. eputiteloy. Deů

2. na vydání bez obálky: důcbodkovou platí záložna 2a pp. vklada'ele
1 výtisk8 kalendaříkem. „.K=0
5 výtisků (po 55 h skalendářikem + 275 ze svého.

10 výtisků s jedenáctým zdarma
(po 50 h) s kalendářkem . < * 5— Star vkladů 31 srpna 1911 K 568.407-—.

Vělchni předplatitelé obdrží zdarma
kalendářík. Předpiatitelůn: vydání
s barevnou obálkou, rozlosováno bude
osm utříbrných hodinek. —Veledůst.
páni rozšiřovatelé »Kvítků«majíveliké
výbody při nákupu obrázků ssutých.
1. číslo »Kvítků« bude v polovici září roze
slánozdorma všem veledůst. pánům.

Dale jen na objeduovkul!
O hojné rozšiřování na všech farnostech

uctivě prosí
P. František Svatek,

deficient a redaktor »Kvítků« vPraze-II.,
Lipová ulice č. 5.

Poskytuje zápůjčky oa směnkysručiteli

(neb pejistky), na bypotéky 8 úmorem hbu=
volným, zálohy na ceoné papíry, eska- tuje
faktury, obstarává oákop zboží pro sté Č eny,
koupi a prodej cenných papírů sa kutové 1
ba splátky, vyměňuje kopony 8 cizí mince nt

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papiry a věci
uschovává v bespečném tresoru bezplatně.

Záložna podlébá povinné revisi Jednoty záložen.

U-057

Úřední bodiny dop. od !/,9—12, odpol. od '/,3—6.

Raab SoYK o1
tež lisované ovály
v bezvadné úpravě a jakosti

PŘZTATANA OLTARVOO
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Příloha

Houževnatá volnomyšlenkářská

obrana ignorance.
Nyní lze pozorovati v nejjasnějším světle,

jedná-li se volnomyšlenkářům o vědu skutečnou,
či o štvaní neio osobní velikášství za každou ce
nu. Již tak dlouhou dobu vieče se spor o >Psycho
logii«, vydanou od volnomyšlenkářského profes
sora universitního dra. Krejčího! A obrana jak
Krejčího tak jsho osobních přátel vrhá pronikavé
paprsky na tu »vědeckou opravdovost« volnomy
šlenkářských povýšenců, jako by svítil na všecko
elektrický reflektor.

Vzpomeňme, jaký rámus způsobili pokrokáři
ve prospěch| volnomyšlenkářského| professora
Wahrmunda, jehož štvavý pamflet měli právě sku
teční učenci co nejrázněji odsouditil

A nyní jest na programu spor o Krejčího, a
to daleko choulostivější, protože v tomto případě
nemohou naši protivníci nijak lákati k sobě davy
předstíráním boje proti >»klerikalismu«. Čtvrtý
svazek >»Psychologie« dra. Krejčího totiž začali
kriticky probírati první liberálové, tak že se zde
jedná o spcr živlů zcela neklerikálních. A právě
vědecké odborné autority odsoudily povrchnost
volnomyšlenkářského filosofa a jeho veliké, prů
zračné chyby tak, že se dr. Krejčí pod tíhou vě
decké kritiky přímo svíjí.

Poněvadž nemohl dr. Krejčí kritiku dra. Cha
lupného zdolati věcnýrai protidůvody, začalo se
pracovati proti kritikovi obmyslnými manévry.

Kreičí pokusil se působiti na dra. Fiedlera a
dra. Kramáře, aby zemezili svobodu kritiky dra.
Chalupného v >Národnícii Listech«. Dovolával se
také za přísluhy dra. Rádla pomoci české univer
sity. —

>Čas«<začal poučovati, jak prý jest zapotřebí
dbáti šetrnosti a úcty k muži vědecky pracující
mu. Jako by v témže listě nebylo pohaněno zpup
ně a bezdůvodrě tolik lidí vědecky pracujících,
kteří nenáležejí k Masarykově kohortě!

Také vyšla klika masarykovská proti Chalup
nému z jiného zákeří. Prý ta kritika byla objedná
na od >Národních Listů« pro dobu voleb, k vůli
potírání kandidatur pokrokářských. Dr. Chalupný
však dokázal, že bylo vše připraveno dříve, než
se vědělo, že budou vůbec nové volby vypsány.

Volnomyšlenkáři si však nedali pokoje. Místo
co by byli vděční za světlo skutečné vědy, zkou
šeli svou sofistiku dále.

V >Čase« se ozval dr. G. Tichý a vinil Chalup
ného docela z nepoctivosti. Aby dodal svým slo
vům větší váhy, chlubil se, že studoval psycholo
gii dlouho, též u samého Wundta. Dr. Chalupný
totiž dokázal, že dr. Krejčí Wundtovi porozuměl tak
špatně, že jeho vývody reprodukoval se školá
ckými chybami. ©Chalupný Tichému odpověděl
krátce, ale velice věcně, píše mimo jiné: >Rád ví
tám slib dra. Tichého, že svá bádání o této věci
dá posoudit psychologům německým. Já už posud
ky dvou autorit o tom mám v ruce, a p. dra. Ti
chého nepřesvědčily. Ať tedy on dále sám hledá
autoritu, která by mu dotvrdila »bádání«, že 34
rovná se 24.«

V >Čase« jakýsi »JUDr.« tvrdil, že ve hlavní
sporné otázce o smyslových klamech výklady Cha
lupného i Wundtův jsou špatny, Krejčího výklad
však jest správný. To však byl příliš veliký pepř
pro ty lidi, kteří ještě po přistoupení ke straně
realistické nepřestali mysliti. Proto dáno poslední
slovo Tichému, z jehož násilných vývodů, výkru
tů a sofistického obcházení zase by se vyčetlo, že
jsou nesprávny vývody jak Chalupného, tak Krej
čího a Wundtovy.

Chalupný dne 17. června odpověděl: »Zaslal
jsem pro zajímavost věci svou kritiku přednímu
českému psychologovi dru. Oldřichu Kramářovi s
dotazem po jeho názoru o věci, Nuže, dr. O. Kra
mář nii soukromýi1 dopisem výslovně potvrdil, že
1. můj výklad se shoduje s Wundtovým, 2. oba
ty výklady jsou správny, 3. výklad Krejčího je
chybný.«

V dalších řádcích předkládá Chalupný znovu
jasně své nezdolné vývody, vrhá světlo na ubohé
vývody masarykovců a dokládá: »Tudíž odborní
ci >Času« neumějí počítat do desetil A tyto člré
nesmysly, za které by propadnul každý primán,
toto vědecké analfabetství, toto políčkování zdra
vého rozumu dr. Tichý sl dovoluje hájit v »Čase«
tvrzením, že k tomu dospěl po četných vědeckých
experimentech! Kde měl, pro Boha, oči a rozum
při nich? ... Uvažte celý dosah tohoto fakta: za
tvrzení jedině možné, mathematicky přesně doká
zatelné, největšími psychology v Čechách i v Ně
mecku potvrzené, může být vážný badatel v >Ča
se< prohlašován za >»povrchního«,»fakta překrucu
ficího< (!!), »neschopného«, ba i »nepoctivého« (!)
člověka, a to od někoho, kdo je v psychologii bo
lým dílotantem!«

Dále poukázal Chalupný na slova Krejčího,
jimiž se tento dovolával ubohým způsobem jelich

ochrany, dodávaje. »Souhlasí-li kolegové s tím, co
dr. Chalupn“ napsal o mně, pak projevili tím, že
nejser: hoden býti vedle nich členem sboru filo
sofické fakulty . .. Prc veřejnost platí zde: Kdo
mlčí, vzbuzuje zdání, že souhlasí, a na tom zdání
záleží.«

K těmto slovům poznamenává Chalupný: >Nu
že, dnes po pěti nedělích, když nikdo z jeho kole
gů se ho neujal. když jeho obranu z bídy převzali
anonymové z »Časuv, dr. Rádi a dr. Tichý, a všich
ni křížovou výpravu svou prohráli hůře nežli Zik
mundovi žoldnéři na Žižkově, dr. Krejčí dostal žá
danou odpověď dosti zřetelně. Jest na něm, aby
z toho pro sebe vyvodil důsledky.«

A co učinil Krejčí? Přidržel se dále universi
ty jako housenka listu a místo důsledného jednání
spřádzl nové plány na uklouznutí ze situace tak
pochmurné.

Vyvolány nové spory, jimiž nebylo vyvráce
no sice z kritiky dra. Chalupného věcného nic, ale
které dosvědčily ješté zřetelněji, jak volnomyšlen
kářský kaučukový mež dovede se chytati každého
stébla. aby českou veřejnost odvrátil od hlavních,
velikých poklesků své vvědy«.

Bylo mu odpovídáno na malomocné seky ně
kolikráte, takže již konečně mohl nahlédnouti, že
myslící veřejnost se nedá naprosto oklamati zá
ludnými manévry volnomyšlenkářskými. Leč —
dr. Krejčí nedal a nedal si pokoje, až vystoupil v
>Přehledu« (dne 29. září) E. Babák se spravedlivou
sebeobranou. Krejčí o Babákoví napsal, že vytý
kal jeho kniháni >fysiologické podrobnosti«, »lapá
lie<. Babák včak důrazně praví, že vytýkal »hru=
bé nesmysly, které sc nesmějí vyskytnout v učeb
nicích, majících poučovatl učitelstvo a středoškol
ské žactvo.« Dáie Krejčí k úžasu Babákově lhal,
že týž »neodvážil se později opakovati výtky v
prvními rozmachu kritické horlivosti činěné.« Ba
bák, odraziv tento úskok, praví ku konci: »Prof.
Krejčí zpřeje si se vší rozhodností, abych upustil
od té iormy svých projevů proti němu, kterou
jsme si dosud oblíbil a kterou stupňuji, tak že se
vidí nucena připomenouti mi, že vůči němu jako
členu téže university jsem povinen šetřiti jistých
ohledů. Nerad by mne přesvědčoval o tom, odvo
láváním se k povolaným instancím a doufá, že ta
to poznámka postačí.< — >Napiše-li prof. Krejčí
nesmysly, je přece dovoleno napsat, že píše ne
smysly, když zároveň to prokážu. Stojím za kaž
dým slovem, jež jsem o prof. Krejčím napsal, před
jakýmkoliv soudem.On nemá hroziti žalobou, nýbrž
žalovati hned. Neučiní-li tak ani teď, pokládám
tento způsob jeho psaní za nepěkný trik proti mně
namířený.«

A co říká takovému opatření filosofické fa
kulty česká veřejnost?

Klidně se divá, jak tam s vědou hospodaří muž,
který sice má stále hodně kuráže do boje proti
»klerikálrí tmě«, ale sám zatím nechce prohléd
nouti ani tehdy, když se mu před očima rozsvítí
několik silných žárovek.

Co bylo křiku za aféry Wahrmundovy, že
prý chtějí >klerikálové« zničiti svobodu universit
ní vědy! Zatím nyni volnomyšlenkářský prote
Žent zneužívá svého universitního postavení k u
mlčování těch, kteří proti němu skutečnou vědu
hlásají. Místo důvodů vědeckých užívá proti nim
zbraní zcela byrokratických, šosáckých. Volá na
pomoc politické pohlaváry, vzývá universitní ko
legialitu, jako by účelem university bylo kama
rádské strýčkovství jisté kasty a obrana čínskou
zdí proti >zevnějším umělcůme<.

Což nekritisovali velice výbojně tuctoví žur
nalisté realističtí Tomka, Bráfa, Kvíčalu? Ten
kráte by se byli každému vysmáli, kdyby se jim
bylo řeklo, že k universitním professorům se mají
chovati se vší šetrností. A což ten vyjevený řev
pokrokářského studentstva, když byl instalován
za universitního rektora učený kněz? To už bylo
dovoleno.

Kdyby prozradil ve svém oboru tak velikou
neznalost některý universitní professor konserva
tivní, hned by tu byly pilné, ba nejpilnější a nej
vytrvalejší návrhy, aby byl dán rychle do pense.

Ale volnomyšlenkářského mazlíčka se ujímá
celá široce rozvětvená klika, odvažujíc se hájiti
se vší urputností i tam, kde má vědecký zápas již
předem ztracený. K vůli volnému mysliteli, píšící
mu nesinysly, musí se sama věda se vší kuráží
bičovati! A konservativní kruhy dívají se na to s
překvapující tolerancí. Za odměnu jim stříkne do
tváře stále opakovaná pomluva, že jsou nesná
šeliví.

Faktum jest, že by se jinde muž tak málo ve
svém oboru zapracovaný na universitu .za učitele
nedostal a že po tak smutné generální zkoušce by
se nesměl odvážiti bez mohutného protestu k o
branám tak šosáckým „a úskočným. Ale — ve
>zklerikalisovaném« státě tohle všecko projde.
Krejčí může svůj sport prováděti na účet Karlovy
university a českého rozumu dále.
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Kulturní jiskry.
A zase mladoturecká vysoká kultura! »Nár.

Listy<. zv. dne 29. září přinášejí tento puvodní do
pis z evropsko-tureckého Solunu: >V Solunu řádí
cholera úžasnou iněrou. Denně pacientu přibývá a
nákazou stížený lid zinírá hromadně. Zatím co
rozsah epidemie v Solunu znepokojuje i za hrani
cemi -— v Srbské a Bulharsku — chová se vůči
nákaze nladotirecky režim se zločinnou lehko
myslností. Nejen že ani nejnepatrnějších zdravot
ních opatření mladoturecké úřady | nenařídily,
nýbrž používa:í dokonce cholery ke štvanicím pro
ti křesťanum. Zástupy bouří hrozivě proti zdra
votním opatřením při pohřbech osob, zkosených
cholerou. tvrdice, že jsou plodem křesťanského ú
skoku proti islamu. Ačkoliv cholera řádí nejen v
ulicích Turku. nazývají ji přece »slovanskou ne
mocí< na podnět některých radikálních listů, které
tvrdí. že nemoc zavlečena byla do Turecka z Ru
ska. Je pozoruhodno, Že mezi štváči vynikají bez
ohledností zejména turečtí lékaři a hodnostové.
Včera (dne 23. září) povykoval po ulicích Soluna
záslup rozvášněných Turků, kteří nebezpečně vy
hrožovali okolí z těchto podnětů. Dodá-li se ještě,
že skutečný tozsah nákazy je tureckými úřady ta
jen a přiznáván jen v nejkrajnějších případech,
zejmena pokud jde o cizí příslušníky, netřeba do
kládati, že Situace v Solunu jest strašná. Zdejší
Srbové a Bulhaři charakterisují případně chování
Mladoturků za cholerové epidemie slovy: »Asiati
u Evropy'« V těch slovech mnoho pravdy.«

Kdypak už konečně »Volná Myšlenka« ujme
se radikálně utiskovaných Slovanů proti barbar
ství Mladoturků, které se páše systematicky? Do
Makedonie jest blíže než do Madridu. A přece
»Volná Myšlenka« vyčerpala tolik energie proti
úřadům španělským ve prospěch jediného Ferre
ra. Zato však mají pokoj tisíce tureckých úřední
ků, kteří surově odpravují a pronásledují statisíce
slovanských křesťanů. Ovšem židům se Mladotur
ci klaní.

Pověrečný strach před — náboženstvím. Již
dříve uváděly zprávy novinářské překvapující do
klady, jak hledí francouzští zednáři stavěti před
oči dětí věřících ve školách čínskou zeď, aby ob
zor mládeže po světových názorech nebyl širší,
než jak si přeje pokrokářský učitel. Hleděno k to
mu, aby se duše mládeže co nejdříve přeformovala
ve smyslu zednářském..Proto se volnomyšlenkáři
starali s úzkostlivosti přímo byrokratickou, aby z
učebnic vymizela slova -Bůh«, >Kristus« a pod. Za
šlo se docela tak dalece, že i v citátech se falšo
valo záměnou náboženských slov za jiné význa
my. Falšovány lak řeči vynikajících mužů, aby se
děti nedověděly, že mezi velikány (zvláště fran
couzskými) byli mužové i velice zbožní.

Nyní »Hlasy ze Siona« uvádějí další doklady,
sdělujíce: »Jak je Francie číní dál »liberálnější«, o
tom svědčí tato ukázka. V jisté školní knize stála
v dřívějším vydání 2 roku 1905 slova: »Četla e
vangclium«. Z toho se stalo v novém vydání z
roku 1909: »Četla knihu<. Slova: »Milujte nepřátele
své« změněna v »Největší ze všech povinností jest
usilovati býti dobrýru«. Místo »její duše<, položeno
vjejí srdce« atd. Věru, od vznešeného k směšnému
je jen malý krůček, se říká, ale Francie dělá vždy,
delší kroky na sikmé ploše ateismu. Jak se tomif
divit, když v dnešní vládě zasedají muži, jako po
věstný guvernér z Madagaskaru Augagneur? Lid
ovšem, zdá sc, nasytí se nevěry dost brzy, což by
bylo zemi jen přát.« Tak veliký strach před nábo
ženskými pojiny může míti jen zlé svědomí! Zro
vna tak copařskýn způsobem počíná si zednářská
vláda portugalská, která <c snažila, aby ze hřbito
vů, z vynikajících domů a vůbec na veřejnosti vy
mizely všeliké náboženské odznaky.

Proč jenom se bojí zednáři tolik toho nábo
ženství, o němž směle prorokovali, že zchřadne a
vymizí zcela přirozeným vývojem ihned v zemích
těch, kde se mu vezme podpora a ochrana státní?
Proč chtějí volnormyšlenkáři udržeti svou reputaci
násilnictvím páchaným netoliko na katolících, ale
i na knihách, sochách a křížích? Pěkná svoboda!
Zrovna jako by se jí učili u Mladoturků.

Reakce proti nemyslivému lanatismu projevila
se i v posledních číslech 28. ročníku >Zlaté Pra
hy«<, kdež český filosof IJ Váňa uveřejnil úvahu
»ldeály vědy a víry«. Populární pojednání vrcholí
v závěru, Že mezi pravou vírou a pravou vědou
není a nemůže býti sporu. Spisovatel krásnými a
jadrnými slovy ocenil význam a důležitost >tem



ného středověku«, čímž liší se od jiných také —
spisovatelů, kteří z nedostatku dějepisné, nábo
ženské a filosofické znalosti vystupují nepřátel
sky proti době, která vlastně položila základy k
nynějšímu pokroku. Také nazírání autorovo na
Bibli jest v celku správné a povznášející.

Národ:tospodářská hlídka.
Proti drahotě bytů. Ke dvěma předlohám zá

konu, jimiž se niá čeliti nouzi o byty v Rakousku,
a sice: předloze zákona o trestních ustanoveních
na lichvu bytovou a předloze zákona na změnu
smlouvy nájemné, připojí se nyní také předloha
zákona o vyvlastnění půdy a sice pro humanitní
ústav, jimž jde o to, aby byly zaopatřeny levné
byty pro chudinu a pro společnosti, jimž jde o to,
aby prostřední vrstvy obyvatelstva nemusely pla
titi příliš vysoké nájemné, nesrovnávající se s pří
jmen.

Hnutí železničních zřízenců v Rakousku. Že
lezniční zřízenci na schůzi svých delegátů ve Víd
ni usnesli se vvčkati se stávkou, po případě trp
ným odporem nejpozději až do 15. října. Chtějí to
tiž vyčkati výsledku parlamentární akce. — V
souvislosti s vládní akcí, chystanou na zlepšení
hmotných poměrů státních úředníků a zřízenců,
zamýšlí vláda zavésti podobnou akci ve prospěch
personálu rakouských státních drah. Opatření ta
mají nabýti platnosti od 1. ledna 1912 s předpo
kladem, že bude uspokojivě vyřízena otázka úhra
dy. Jde tu o splnění mnohokráte z kruhů želez
ničních zřízeuců projevených přání o zvýšení pří
bytečného úředníků a podůředníků i sluhů a zlep
šení platů oficiantek a manipulantek a příslušné
zvýšení dělnické mzdy se Současnou úpravou
mzdové automatiky. Splnění těchto nejhlavnějších
požadavků zřízenců státních drah samozřejmě
však třeba činiti odvislým od toho, že zřízenci za
chovají se vůči správě naprosto loválně a zdrží se
kroků, které nebudou srovnatelné s jejich služeb
ními povinnostmi. Vláda chce na úpravu platů po
skytnouti velký obnos 50 mil. K a hned v první
schuzi říšské rady podati předlohu na zlepšení po
měrů zřízeneckých a na úhradu potřebného ob
nosu. —

Říšská rada ku zmírnění drahoty svým pro
gramei | pracovním| pramálo ©míní | přispěti.
Vždyť má na prvním místě provésti zvýšení daní,
což však má za následek zvýšení nákladu životní
ho a výrobního ve státě; ať už se daně berou
odkudkoliv, od bohatých či chudých, vždy mají
tento účinek. A pak bohatí obyčejně lépe přenesou
zvýšení daňové na výrobní náklad, než nezámož
ní, neboť oni stojí v ele processu výrobního a
dělají ceny.

Stát proti kartelu a svévolnému zvyšování
cen přece trochu zakročil. Na schůzi zástupců raf
finerií petrolejových ve Vídni vládní delegát po
hrozil raffinérkám, budou-li zvyšovat ceny dále
(přes 37 K ve velkém), že jim stát odejme výhodu,
jakou jin povolil při převozu a nákupu petroleje.
Na cukerní kartel už si netroufá. Cukerní kartel,
pokud ceny stoupaly na světovém trhu, neomeškal
skoro každý týden zvýšiti ceny cukru uvnitř říše.
Teď však ceny už tři neděle klesají, ale cena u nás
stojí nepohnutě. Podle světového trhu měly býti
ceny už pod 90 K, jsou však přes to stále nad
90 korun.

Pivovary proti plvovarům. Zdražení piva pro
vedeno vlastně jen u velikých kartelových závodů.
A proto mení pivovary používají této příležitosti
k získání nových odběratelů, vystupují z kartelů a
zůstávají při starých cenách. I velký pivovar trut
novský odvolal zamýšlené zdražení piva. rovněž
tak pivovar v Liberci. Hostinští v Klosterneubur
ce usnesli se boykotovati plzeňské pivo a odebí
rati pivo z vídeňského měšťanského pivovaru, jenž
rovněž cen nezvýšil. — Také pivovary místodrž.
knížete Thuna v Podmoklí a Libočanech vystoupi
ly z kartelu a prohlásily, Že cenu piva nezvýší.

Družstevní pivovar českých hostinských. Če
ští hostinští zamýšleji utvořiti po vzoru společen
stev na výrobu sodové vody družstvo, jež by
koupilo nějaký velký pivovar a prodávalo pivo
za starou cenu. Plán ten nebyl hozen jen do větru
na zastrašení venkovských pivovarů. Hostinští vy
hlédli si již pivovar ve Štěnovicích a prohlašují,
že jeho správa dala by se ku prodeji získati. Pivo
var by převzal závazky hostinských s jinými pi
vovary, rozšířil by se a pak snad by spotřebu pi
va úplně uhradil. Takovouto svépomocí jistě by se
hodně dokázalo.

Snížení dopravních cen a ceny masa. Snížení
dopravních sazeb na dobytek, jímž vláda zamý
šlela přispěti ku snížení cen masa, mělo v Haliči
právě opačný účinek. Dovoz dobytka na domácí
trhy v Krakově a ve Lvově velice poklesl, naproti
tomu značrě vstoupl vývoz dobytka, jmenovitě do
Vídně. Je přirozeno, že při takovém vývozu ceny
ve Vídni klesly a sice ze 111.5 K za lepší a 104 K
za horší maso na 107 a 97 K. Stejně se to má i s
masem vepřovým. V Krakově i ve Lvově však
v posledních dnech stouply ceny masa o několik
haléřů na kilu a -situace na trzích Jest stále nepří
znivější.

Selské statky ladem. Na venkově kolem Vídně
leží mnohé statkv ladem, není totiž lidí na jich ob
dělání. Rolníci nabízeli dělnickým rodinám někte
ré parcely dv nájmu, ale dělníci jich nevzali. O
všem dělník po iněstsku zařízený nemá nejen smy
slu, ale ani možnosti zabývati se zemědělstvím —
schází mu k tomu zkušenosti, kapitál a konečně i
chuť.

Nákup bramborů pro dělnictvo. ©Následkem
špatné sklizné bramborů v Čechách zakoupily ú
stecké továrny velké množství bramborů z Mo
ravy, Haliče a Hollandska, které budou prodávány
dělnictvu v továrnách za nákupní cenu. Akce tato
bude prý rozšířena i na jiné Životní potřeby.

Již jen krátký čas S
G výprodej

v modním a galanterním obchodě fy

Fejelk bvčiště

Kněžské koláry
značně levnější!

Prodají se velmi levně 2 plynové dvou
hořákové lampy skříňové, jakož i niklové

zařízení a skla do skříní!

Sociální besídka.
Pro lepší budoucnost živnosinictva. Na sjezdu

živnostnictva, pořádaném dne 24. září v Němec
kém Ii3rodě, přijata resoluce, v níž se žádá mimo
jiné: Zboží řemeslné, vyráběné továrnami, budiž
prodáváno pouze oprávněnými řemeslníky. Práce
kožešnické nechť vykonávají pouze kožešníci, ni
koli krejčí. Nechť vláda dle svého slibu předepíše
pro příští uchazeče o koncessi hostinskou a ná
městky hostinských průkaz způsobilosti. | Budiž
zřízena »Zemská živnostenská rada« jako obor sa
mospráv., zemí vydržovaný, k ochraně zájmů ma
loživnosten. Ve prospěch drobné živnosti jest nutno
zříditi Zem. řemesln. banku s krajskými odboč
kami. Řemeslnické provozovny a byty buďtež
sproštěny činžovní daně. Zákonem budiž stanoveno
nezdanitelné existenční minimum na 3000 K. Při
zadávání veřejných prací obecních, okresních a
zemských buďtež práce zadávány sdruženým živ
nostníkům a práce nechť jesi vykonávána jenom
odborníky. Trestau.ů nebudiž vůbec používáno k
výrobě různých řemeslných předmětů, ale nechť
jsou zaměstnáni při regulaci a zalesňování. Budiž
zrušena potravní daň z masa. Nechť jsou ihned
veškeré xartely zrušeny, aby lid nebyl dále ože
bračován. Nechť se poslanci přičiní, aby se bez
odkladně uzákonilo starobní a invalidní pojištění
živnostenské, aby se zavedlo všeobecné rovné a
tajné právo hlasovací do zemského sněmu i všech
veřejných korporací. Nechť také se brzy zavede

spodářských katastrof, po způsobu daně pozem
kové. Nechť jsou veškeré daně nepřímé zrušeny a
na jejich místo nastoupí jednotná daň z příjmů.

3066636363 JE36363630
Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v IKutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

. levná.
Závod založen roku 1868.

V300GGG066|
gJŠkolský obzor.

Konečný výsledek maturitní pokrokového pae=
dagogia. Předešlý týden konány dodatečné matu
ritní zkoušky žákyň přerovského paedagogia. A
— výsledek opravných zkoušek byl ještě smut
nější, než zkouška ku konci roku školního. Jestliže

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

saovasřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKUL.EC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná usnání od vid. úřadů duchov. k disposici.

byli překvapeni pokrokoví rodiče dříve, jsou nyní
překvapení tím více, protože žačky, které jsou a
spoň trochu způsobilé, přece z jediného předmětu
za prázdniny mohou dohoniti velice mnoho. Po
krokoví rodiče, pokrokové dcery, pokrokové pae
dagozium -— ale ignorance úžasná. Co vědí děti
ze čtvrté třídy na cbecné škole, toho nevěděly
kandidátky učitciství, které se chystaly samy vy
učovati — ovšem také pokrokově, nikoli zpáteč
nicky.

Celkový výsledek maturity pokrokových žá
kyň přerovských za tento rok jest tedy tento: Z
39 chovanek obstálo 13, jedna obdržela reparát a
25 propadlo. Opravné zkoušky po prázdninách ko
nalo na učitelském ústavu v Kroměříži 14 chova
nek (3, které před prázdninami obdržely opravu
z 1 předmětu, 6, které před prázdninami odstou
pily a 5, které nebyl k maturitě před prázdninami
připuštěny). Z těchto 14 obstály všechny tři, které
měly opravu, z ostatních 11 obstála jediná, jedna
obdržela opravu na únor, ostatní propadly a od
stoupily. A nyní výmluva, že chovanky nevěděly,
před kterou komisí budou maturovat, úplně odpa
dá. Rodiče oněch 25 propadlých chovanek, z nichž
část se hledí zachránit v klášterních ústavech, 0
pakujíc poslední ročník. nohou se poděkovati na
foukléma »pokroku« učitele Žižky a nejpokroko
vějším professorům.

Křičí se všude, jak prý »klerikálové« zneuží
vají náboženství. Nuže, pánové, nezneužívá se nyní
ještě daleko více slavnostního slova pokroku? O
světa snížena na služku, která musí chtěj nechtěj
ignoranci přemalovávat, flastrovat. A kam zalezli
nyní ti pokrokářští zajíci, kteří ujišťovali, že se
jim jedná o pokrok skutečný, nikoli zdánlivý? Ti
by přece měli vystoupiti se vší přísností proti kol
legům přerovským, jimž se na neprotokolovaný ti
tul pokroku tak pohodlně žilo. Místo spravedlivého
posudku tak veliké blamáže ozývají se omluvy a
výmluvy přímo komické. Nadutost a osobní sport
několika lidí odnášejí rodiče a jejich děti.

ELH SHE SE

Po 20 let nejlepší pověsti se těšící

závod umělecký a papírnický

Jos. Kieslicha
vwHradci Králové

ss donovostavb roti
přesídlil — GrandhoteluP

(přes dům v levo od dřívějšího krámu).

e všechny druby papírů, psací,
školní potřeby a veškeré zboží

papírnické vůbec.
Vše nejlepší jakosti v cenách levných.

Nejbohatší východočeský výběr

obrazů,zrcadel a ramců,
nejrůznějších uměleckýchvýrobků atd.

Výroba rámců a zarámování i přinesených
obrazů a fotografil ve vlastní dílně.

Bo

fyVo nen=rrporongo
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Parťdaulenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) '

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách
(bratr P. J. Hoškadiy, faráře ve Yýprachtlelok) JE

1 doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

vnph postelíchKěréhaA i
Ž Cenníky, vsorky i.roucha botová ma ukázko.|
: se na požádání franko zašlou. |



Doporučujeme

C. k. místodrž. konces.

informační “Un
www-kancelář
PAVEL BAYEE,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i v-Škeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltášů, kazatelem, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

slacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
+ každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

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

(> Závodzaloženr. 1898. "ZB

Absolvent ce.k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnonti

své uměleckypracované oltáře,

sochy2:žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou, —

křtitelny;,—
sošky na pro
cesí, Jesličky, zm křjže

Vlápdypřes 18,000.000—

Šeob, úvěrní společnost,
sapeané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knišky

— za 49 až 59b
úrok a to dle výpovědi.

gp“ Složní lístky na požádání zdarma. “U

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. :

63 X CSDX CODMČSD X GBIX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou

*

zasílá na požádání vždy

i
X

dle roční salsony kollekci jjnejmovějších druhů pravých
vlněných látek X

X

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

ž sluze mého ryze křestanskéhozávodu za ;

IXIGBBXEB3XR85

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemnélátky na taléry. A

ý Též na splátkybez zvýšenícen! i

X 8B XCSDXC8DXBODX B8DX»————>
4

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly ma venkově, čímě levnější
ceny aš o 30"/, než všude jinde.
Jubil. 100let. trvání a40let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Velkoobehod 'uhlím :

©
Je

J. F. Langhans,
c. a k. dror. a kom. fotograf

v Hradci Král., Adalbertinum
DE“ převzal "3m

od e. k. dvorního fotografaJULIARUSSA
v Hradci Králové

fotografický závod.
Veškeré zakázky vyřizují se pouzeV ADALBERTINU.
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j MUDLO
To) +7tež lisované ovályAAAEA SD

doporuť

JOS-JELÍNEKmMvoLÁ ,
TT HRADECKRÁLOVÉ Tm

NS. PŘTATOOTTOOLOTTRVTOT —=L)

dan Kryšnín,
(J. Sylvaterův „2

syr vec, nástupce) [S x?
odborný

— umělecký závod —

pro Málbu

oken kostelních, Em | ke

PRAHA-I, |Tč. 145st, MaláKarlova JŠ ID) čx
ul.čís.29novéblížeMa ě %

O;
ručuje se

ku dodání okem chrá
mových od nejfednoduš
šího ač k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se Šelesnými
rámy, síťčms,vsaseními.

Veškeré rozpočty, akizry | odborná rada bezplatně, heze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OY" Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuzná: "ly

lého náměstí, dříve přes

66 roků na Malém ná- Ú

o (M
K

ČN Ob 9)

městí pod loubím) dopo

Založeno roku 1368.

Vadlaa kauce =
ČS Borsovní obchody



ÓŘCefe = rtvnědas Pý
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí.(Zoláštěvsorlátky»Pakmirac)
od fy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Pyroní český nasílstlsbý závod ©soubenného | sbošísal.r.1876.

Továrna na cottagová americká =

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdr spol.
v Hradci Králové

Sklady: S
Praba, Vídež, Budapešť. i

Podálová harmonia
obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku ovičení.

Na splátky od 10 K.
P. T. duchovenstva

E zvláštní výhody.

o 3 OPS 8S5: SA4EY- © © 4. © a

„A E 5Sší oil keíPEHA
"a přenáší HE
a Ě ŠpSRCErů o-—- © : > r28 Msvý EE:ENA>V25 A .E33 8%> 294 5

| R <ŠaŠášíA A AHRRSSE

Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Volodůstojnípánipracujícíveškolo

račte hojně rosšiřovati +ps“ Kvítky
obrázkový časopis školní mládeže prokře
stanské dítky; vychází desetkrát ročně ve vy
dání bez obálky a ve vyd. s barev. obálkou.

Ročnípředplatné:
1. na vydání s barevnou obálkou:
1 výtisk s kalendáříkem. . . . K—9
b výtisků (po 66 h) skalendáříikem » 825

10 výtisků s jedenáctým zdarma
(po 60 h) 8 kalendáříkem . . . » 6—

2. ma vydání bez obálky:
1 výtisk s kalendářikem. . . . K—?%
b výtisků (po bb h) skalendářikem + 275

10 výtisků s jedenáctým zdarma
(po 50 h) s kalendářikem . . . » b—

Všišchnípředplatitelé obdrší adarma
kalondářík. Předplatitelám vydání
s barevmom obálkem rozlosováno bude
osm stříbrných hodinek. —Velodůst.
pámi rozšiřevatelé »Kvítků«majíveliké
výhody při nákupu obrázků svatých.
1. číslo »Kvítků« bude v polovicizáří roze
slánosdarma všem volodůsí. pánům.

Dálejemna objednávku!
O hojné rosšiřování na všech farnostech

uctivě prosí
P. František Svatek,

deficlent a redaktor »Kvítků« v Prase-Il.,
Lipová ulice č. b.

O.
Veškeré plechové

vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
wJosefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. Činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, emyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobcé potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

přesně laděné druby. Pro slavné obce a apolky:ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské konsistorium
v HradciKrálové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám paka zasílám v soudkáchod

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI. u
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.E00“

Právě vyšlo!

mmm Život lidský m
s náboženstvím a bozněho.

Od R. S.

S vyhraženým povolením přeložil (Frant.
Navrátil,

Tato velice včasná, obsažná a popu
lární úvaha hodí se výborně k hromad
nému rozšiřování,

Stran 36. — Cena 8 h.
Při hromadných objednávkách veliká

sleva.
Brožuru rozesílá

Biskupskáknihtiskárna vHradelKrálové.-DOM
Ředitel kůru

(učitel)

přijal by vhodné misto varhaníka
při venkovském chrámu Páně

(možno-li v lesnaté krajině) kdež by případně
později bylo uprázdněno učitelské místo L tě

Pp. sklenářům a zahradníkům
nabízímoskle tabulové do pařenitťat, jakož | sta
vební za ceny nejlevnější.— Výborný ftormež. tmel

, oklenářské zaručeně vyzkoušené
diamantykuseUIK dodámena kašdonstaniciželes

ničnífranko.— Gklady tebulovéh e okla.

K.W.Skuhorský,ant
Erados Králové, výhradně v továrně.

—————dindřišeká u. 1,
doporačuje:

železné skládací po- | železné mycí stolky

tele od . . K 780, Bě 4 di n —
dalosnékříkovépo od 2 K0 —

utelesSdíl.matrací železné stojany naod... . .K827—bstyod.. K1ii—
Úplně zařínoná lůžka od K 238—.

Skládacípol:f sedátkaod... ..K 1— P. :
sahrad.sklád.lenošky ahradní nlod... ..K6-M
sahradní patentní avi

novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocníe a dobročinných ústavů.
za cemy zvláště výhodné.

Girový účet u Ústř. banky Učet spoř.
čes. spořitelen. 11610.č. 111.510,

Českoslovanská záložná VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmeseným,

Spálená ul. č. ©. Hi.

Zúrokuje vklady 4//—4/,*/, dlevýpo
vědi ode due vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně

Bor na ně nčiněné úročí 5e/, bez vý
Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K berplatnénu zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořiteloy. Daň

ddchodkovou platí záložna za pp. vkladateleze svého.

Poskytuje zápůjčky na směnkysručiteli:
(neb pojistky), na hypotéky « úmorem libo-
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,.
koupi s prodej cenných papírů sa hotové i.
ba oplátky, vyměňuje kupony a cisí mince atd..

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložna podlébá povinné revini Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od 1/,8—6.

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopoe
ručiti veškeré kostelní nádoby a

a 7 tok mo rance,kalichy
e o „ énky, pacilkál

svícny,lampy, ka telnice,kro enkyatd. své v výroby, předpisům
církevnim vyhovující. Btaré před

měly opravuje v původní intencí av obnizlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotoré
předměty neb výkresy zasílé na u
kázko franko bez závsznosti koupě
Vše ss posílá posvlcené. Prdes ruční“

Skladvaš ehastříbrnýchklenotů,jako: řa.dsů
madonek, hp rstýnků,náramkůatd.z Netářeké
protony, tab jídelní mášinízestříbra pravého

E čínského vědy na skladě.

Steré slato, stříbro e drahokamy kupuje za nejvyšší cen),

JAN STANĚK,pasléacisolour
Praha I, ui. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ;„Wzájemnost““ mm
6W' v Hronově Čís. 186. “W
— Vývoz lněného a modního zboží. —

Doporučuje vosvědčenýchjakostech kzimní sezoně:
Modní látky viněnéi dámské i ké
plátna,damašky,ahrusy,měníky zefiry na košile,— —datystd.,překrásnýchmodníchvzorů. — —
WB“Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, perné, osny. Velkolepý výběr. noho po

obvalných uxnání. — Ohjednávky ©oeněpřes 20 Ksazí
láme vyplacsně. 1 balík U vkusně rozdrušených
Obdrňšítoto nejlepší! | IKřesť-sociálpodníkt
OBP“(Vpodnikutomtolze téš bespečněuložiti B.
vklady proti 6%,úrokování.
Podnikpodléhárovisi Zemskéhovýborukrál Ceského=====—2===2-SZamakéhoSram.|===



Předplatné na čtvrt roku 2 K60h |
: » na půl rokubk— h |—

Číslo 40.

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

[CJÍ HRADECKRÁLOVÉ.(CJ

Zal. r. 1868.| provádí ve
. . . kapitál: š*eré ban

+ Přijímá-| Z oo o00.| kovn,oměná:

vklady na 4 a renské a bu<£ Res. fondy: sovní obchody.

knížky "k adní K 2.500.000-- E-kont
na úrok faktur.

4.4, FILIALKY: S:něnárna.
k až P o Praha, Uhlí, cement

; a cihly,
Na účty dle Jičín, - | vápno, sádra,

ujednání - Bemily, Dat olejJ ' - Turnor, - | Strojní oleje,
Chrudim, pe'ro.ej a cukr.

Slané, .

Krakov. |

Venkov jedna rodina.
Dne 29. září prohlásil generál strany agrární

Švehla na českém sněmu: »Odsuzujeme tudíž co
nejrozhodněji každé demagogické štvaní jednoho
stavu proti druhému,- Tohle jest něco zcela pře
kvapujícího pro ty, kteří počínání agrární strany
dobře znají. Vždyť přece agrární strana byla zalo
žena Sama jako strana třídní a ještě v letošním
předvolebním ruchu se officielní agrární tisk po
smíval naší sjednocující straně, jak prý muže
pomoci utiskovanými slavum všem. Agrárníkun
nešlo zvláště na rozum, jak muže jedna strana há
jiti zájny chudých rolníků i dělníku zároveň.

Agrárnici štvali proti Živlum| městským se
vší horlivostí. Ale jakých se při tom dopouštěli ne
důslednosti! Když viděli, že sami rolníci agrární
kandidatury udržeti nemohou, začalo se podstrká
vati za slovc »strana rolnická« chytrý význam
sstrana českého veiigova.« A docela se začal má
miti venkovský lid heslem: »Venkov jedna rodina!«
Což se nevědělo. v jak četných obcích volebního
okresu venkovského převládá úžasnou měrou ží
vel prunyslový? Z tohoto živlu snad se měl pre

demagovi zvířili aprarníci před užšími volbami. V
stHlasech z Posázaví« dne 17. června čtou se tato
slova podepsaná otevřeně agrárním volebním vý
boren v Přibyslavi: -Do užší volby přichází nyní
klerikál Adámek se sociál, demokratem Hnátkem.
Abychom. zachovali společný postup. při těchto
užších volbách, nutno si uvědomiti, Že strana So
ciál. demokratická bude rozhodovati v užších vol

demokraté —poraziti
klerikály, a proto jest naší povinností ku straně
soc. dem. přičiniti se, aby porážka posledního kle

síce průmyslových dělníku usazených v obcích
venkovských a závislých od fabrikantu, mělo na
jednou utvořiti »iednu rodinu« proti svým kolle
sun městským s agrárníky?

Jak se ta svorná rodina tvořila? Kdo neztratil
zrak i sluch. musil poznati, že nejhorší zkázou
venkovského lidu jest demagogie soc. demokra
tická.

Agrárníci poznali, že samostatné organisování
zemědělského dělnictva nezastaví, že dělníci do
brovolně a liromadně se nepřidají pod prapor a
grárních boháčů. Když však venkov právě při po
stupu dělnické organisace stále více rudl soc .de
mokratickými karafiáty, postarali se agrární ve
likášové, aby se ten příval rozumným a poctivým
poučováním zastavil? Prohlásil některý agrární
organisátor před svými dělníky, že jest přece je
nom lépe, aby se přidali k dělnictvu křesťanské
mu, které samo se staví poctivě proti surovému
třídnímu boji, proti ubližování stavu rolnickému?
Nikoli. Buďto hnali agrárníci samy dělníky k pod
poře organisace Statkářské anebo, kde naprosto
nemohii pochoditi, zcela klidně ponechávali mezi
dělnictvem průchod přívalu rudému, s nímž doce
la ujednávali před užšími volbami dalekosáhlý
kompromis k vůli fanatické pomstě na lidech, kte
ří se rolnických zájmů zastávali co nejhorlivěji, u
znávajíce zároveň práva lidu dělnického.

Agrárníci podepřeli stranu, která tropí na ven
kově sváry nejhorší, která, nazývajíc se otevřeně
stranou průmyslovou, nepomůže rolnictvu ani ten
kráte, kdyby soc. demokratické dělnictvo žádalo
největší výhody pouze a jedině na účet i rolníků
nejchudších. .

Agrárnické letáky volební.

Jest důležito si pamatovati, jakou příšernou

tak čer:á skvrna z dějin národa Českého (!*), když
všichni, kteří hlásíte sec pod prapor české strany
agrární, napíšete v den užších voleb na hlasovací
lístek: František Hnátek. úředník Praha VIII 462.
Zrádcem vlastních zásad by byl ten, který by 0
devzdal hlasovací listek ve prospěch klerikála A
dámka.“ —-A v témže čísle se čte: »Se sociálními
demokraty jsme v otázkách kulturních za jedno...
Zvítězí-li při těchto volbách ve vaší volební sku
pině klerikál. pak okrcs ten je navždy pro naše
kulturní snahy ztracen. A proto chutě ku práci.
Jděte od obce k obci a avitujte všude, aby voličové
agrární dne 20. června hromadně dostavili se k
volbě a psali na svni hlasovací lístek: Frant. Hná
tek. úředník, Pralia-VII. 462. Za volební výbor
strany agrární v okrese 64: R. Halík, Jos. Vydrář.
Josef Pavlík, Ant. Chroustovský,

Proti Šafránkovi zase rozšiřovala —agrární
strana mezi soc. demokraty letáky. podepsané od
zástupcem agrární organisace na Ledečsku. V le
tácívii se čte: „Všecimo voličstvo dne 20. t. m. se
rozdvojí na dva tábory: Tábor lidí pokrokových,
demokratických, kteří postaví se na stranu p. J.
Hyrše z Okrouhlice. a tábor lidí zpátečnických,
kteří jako bezhlavé stádo nemyslící slepě pujdou
s klerikálem. A v tomto seskupení voličstva sociál
ní demokraté věrní svému programu jako upřímní
a vždy důslední přátelé pokroku vstoupili do tá
bora prvého. Všichni okresní duvěrníci a předáci
sociál. demokratičtí se rozhodli voliti a svým stou
pencům k vojbě doporučiti p. Hyrše .. . Kraj Ha
vlíčkuv nesmí míti zástupcem klerikála. © Vůbec
žádný klerikál nesmí z Čech přijíti do říšské rady.

— Z toho duvodu dle dohody s Vašimi důuvěrníky
zase naši stoupenci budou voliti na Chotěbořsku
(voleb. sképina 63.) Vašeho kandidáta p. Hnátka
proti klerikál. Adámkovi. Vítězství jeho tím jest
zajištěno. Splňte i vy dle dohody povinnost svoji
a volte p. Josefa Hlyrše, rolníka z Okrouhlice. Za
agrár. organisaci na Ledečsku Jan Časar, Josef
Zadina.«

Tak doslovně. Opravili jsme ©pouze —úžasné
pravopisné chyby, spáchané v letáku od »zástup
ců tábora pokrokového.«

Aby však bvl dovršen obraz úžasné, bezzá
sadní, vědomě nedůstedné demagogie volební ve
straně agrární, parádoval zase na Chrudimsku le
ták agrární zcela jiného rázu. Tam se vytýčil »kul
turní program“ zcela jiný. Jen čtěte! »Katolíci!
Voličové křesťansko-sociální! Dne 20. června při
kročite k užší volbě. Vaší hlavní povinností jest:
dbáti toho, aby naše katolická věc nevzala úhony!
-... Proto voličové křesťanští, proto věrní sy
nové. církve katolické dne 20. června v užší vol
bě volte proti sociální demokracii! Tak Vám ká
že povlanost náboženská. Ani jeden katolický hlas
největšími: nepříteli katolické víry, ale všichni ti,
kteří dne 13. června volili křesťansko-sociálně,
musí dne 20. června voliti proti kandidátu nevě
recké sociální demokracie!«

Tak tedy psali lidé ti, kteří jinde svorně pro
hlašovali, že mají kulturní program se 80c. demo
kracli stejný. Aby pak ukázali v plném světle ce
lou svou podobiznu. spáchali bezectný | podvod
tin, že podepsali pod leták vydaný pracovnou a
grární tato jména: »Důvěrníci křesťansko-soclál
ní. Katolický volební výbor.«

A takový kriminální podvod měl katolíky při
lákati, aby volili Hnídka. Strana, která páchala
tak úžasnou komedii netoliko se soc. demokraty
a našinci, nýbrž i se svými vlastními lidmi, chtěla,
aby našinci komedii ještě podporovali. A místo,
co by k uzdravění poměrů na venkově, k vůli u

Inserly se počítají levné. Ročník XVII.

kliduční rozupěenýcí sússli politovala svých či
mu štve dále proti katolíků, kteří se odvážíí pra
jeviti odpor k takové nepoctivé, nejdemakozičičí
ší agitaci lim. že avrárnímu kandidátní svých hla
su neodevzdalí.

Co činiti uyvní?
Kdo to jenoní tak dlouho rozeštvávů venkov?

Kdo posílal pro katolickým rolníkuny celé davy
sociálních demokrat? Svobodomyslná< strana
agrární, fak patrno, chtéla všemi prostředky zabrá
niti aby 83000 Kkatorekýcho volič neměly an je
diného zástupce v rišskéní sněm čHí aby obrov
ská čási českého voličstva byla v říšské radě na
dobro umlčena.

Jako by takový manévy zajišťoval jen osobní
a politické výhody! Aerární tetřev. inšec při
svém. neustálení tokání Droti 1AŠÍneH an nepo
zoroval, dale obrovskou zodpovědnost na sehe Dé
ře tini. že chce VŠE inocí obsaditi posice, jež pl
ným práve náležely mašinou. Ti by nvní nesli
a byli by povinní nást část obrovského řemene,
jaké připadlo poslancům našeho národa luštěním
choulostivé otázky drahotní.

An jediný klerikál nesmí přijíů do říSské ra
dv! Tak znělo heslo agrárníku. Dobře. Nesmi-li
tamnípřijít, Uumočte mínění českého lidu samit Alé
mluvte poctivě tak, abyste tlumočil mínění 4 tuž
by skutečného lidu českého, širých vrstev národa!
Nemluvte jen to. co si přeje několik agrárních ho
háču. kteří ke všemu ještě zradili zájmy suných
malých řepařů.

Cieete-li mluvit opravdu ve jménu národa,
pak také povězte, co si přeje těch 83.000 volič,
kteří rafinovanom a despotický nepoctivou takti
kou byli olonaení © svoje parlamentní Zástupce.
Nemáme-li svých mluvčích. mluvte spravedlivě vc
jménu národa aspoň Vy.

A pracujte přece! Nesmíte si mysliti, Že práce
pro blaho wtiskovaných jest vyčerpána tím. jestli
že se povolají četníci. Agrárníci, kteří chytráckým
trikem dostali tolik hlasi dělnických. nebyli po
věření přece důvěrou chudého lidu proto, aby spa
li, až pro netečnost agrárníeéh pohlaváru dospěje
krise tak daleko, 7e agrární pohlaváři proti vlast
nísn voličům povolávají brannou moc. Před vol
bami na Hronovsku tolik pochlebenství chudým
dělníkim! A nyní due 3. října nazývá se ve -Ven
kovu: Zbečník »průmyslovým hnizdem«. —Pěkná
poklona voličstvu!

A jestliže byly rolnické usedlosti drancovány,
ať nyní řeknou upřímně rozvážní agrárníci sami,
zda za to může tisk katolický, jejž prohlašovaly
drze agrární orgány Za největšího nepřítele země
dělského stavu! Kdy tisk náš tak štval proti rol
níkum, jako téměř každodenně štve tisk soc. de
mokratický ? Kao podnítil nízké pudy davu? Jen
si čtěte časopisy svých volebních spojencu! Jest
liže tyto štvou způseben: tak fanatickým, pak 0
všem uvázne křivé mínění i v myslích lidí, kteří
ani nedlí v soc. demokratickém táboře. Slyší-li se
ve fabrice tak časté štvaní, pak to pusobí silně i
na mysli lidí neorganisovaných, kteří při strádání
svém přirozeně nečekají. až bude vytrouben od
některé politické strany přímý alarm k útoku.

Pamatujte si tedy. že vaši vlastní volební spo
jenci zahráli ubohému vesnickému lidu tak děsnou
píseň, až mirní agrárníci ruce lomí nad tím, s kým
jste se vlastně spojovali. Ti vás nyní soudí a pří
sně odsuzují.

Ačkoli jste prohlásili officielně, že máte se so
ciálními demokraty kulturní program společný, teď
se vání najednou nechce a nechce rudá kultura lí
biti. Věříme rádi. Ale vy jste pronásledovali zpup
ně ty, kteří chtěli soc. demokratickému poškozo
vání rolnictva učiniti přítrž. Proti obráncům stavu
rolnického jste štvali jako proti největším škůd
cům. Nyní se dostavuje odměna.

»Venkov jedna rodina'« Ano — pěkně jedna
rodina. Teď prostí agrární voličové vidí, jaké ku
kaččí vejce pohlaváři do venkova nasadili ostenta
tivní podporou sociálních demokratů. Třídní stra
na agrární, která prohlašovala, že jejím úkolem
jest v první řadě hájiti třídní zájmy, najednou pro
ti straně třídně spřízněné štve soclální demokraty
a tyto podporuje sc vším úsllím proti kandidátům
českého rolnictva. Teď už se, pánové, po svých
slibech nevymluvíte ničím! Teď neodvrátíte po



zornost od své úžasně lehkomyslné lži žádným
lhaním o křesť. sociálech! Voličstvo vidí jasně.
A budou s vámi brzy účtovatl sami voliči agrární,
kteří se dožíll tak děsného zklamání.

Volné listy.
Kus kultury. Národní Listy mívají v leckte

rám číste rubriku s nadpisem: Co budeme čísti.
Dne 17. září překvapila oznámením, které jest pro
soudobou kulturu velmi příznačné: »Román »Pa
pežka Jana. od novořeckého spisovatele Em. Roi
dise. v překladě Ph. dra. F. Pelikána a Ph. dra K.
H. Hilara (cena 3 K. prospekty zdarma a franko)
vydala Moderní bibliotéka, Vinohrady č. 1260.
Toto svrehovaně zajímavé dílo orig. humoru, je
hož historickou osobností a hrdinkou jest slíčná
germánská jeptiška. která po řadě milostných do
brodružství v mužském přestrojení octla se v Ří
mě a dosáhla stolce papežského, uvádí čtenáře do
ranného středověku IX. století po Kr.

Nár. Listy uveřejnily toto v rubrice placené.
V jiných listech však, na př. v židovském »Roz
voji«, odporučují pamílet ten vřele samy redakce.
Tedv papežka Jana jest historickou osobností!
Tento výrok možno učiniti buď člověku zlomysl
némi nebo nevědonici. Dnes, kdy tato pomluva o
papežce Janě jest vědecky probádána a kdy již
sami protestanté za tuto bájku se stydí, uváděti
tento nesnivsl pod heslem historičnosti na trh li
terární a doporučovati čtenáříím, znamená vlast
ně, že posud významu a poslání kultury neporoz
uměli zejména ti, kdo se slovem tím každodenně
ohánějí a blvskotají. Nedivili bychom se průměr
nému obecenstvu, kdyby tento nemotorný žvast
za bernou iminci přijímalo, ale že na utvrzení lži
a potupy předkládají knihu doktoři filosofie, jest
úkazeni, kterak daleko jsme ještě od opravdových
a vážnýcii snah kulturních. Věc tato jest zároveň
svědectvím, jak nimozí zodpovědní činitelé málo
se starají o to, aby se s duležitými otázkami dobře
obeznámili. U nás stalo se již zvykem slepě za
pravdu přijímati kde co potupného o církvi kato
lické bylo napsáno nebo tradičně od jednoho po
kolení druhému bylo podáváno. Touto lehkomysl
nou nevědomosti skoro se dosvědčuje, jako by
choní nemusili míti již úcty ani k sobě samým,
když uvádíme v zapumenutí zásadu, že základem
pravé kultury jest pravda a snaha po pravdě. Jest
dějepisně a mnohými důkazy zjištěno, že po pa
peži Lvu IV., který zemřel 17. června 855, násle
doval lined Benedikt III. a že pro papežku Janu
není v dějinách místa.

Často nám klerikálům předhazuje se zpáteč
nickost a nedostatek vzdělání. Dobře, ale tážeme
se: kde mx katolíci vůči našim odpůrcům držíme
houževnatě něiakou dějinnou nepravdu, jako se to
děje vytrvale proti nám? Mluvme jen upřímně,
jako se !že na příklad o papežce Janě, tak se lže
i o našem prý úzkém duševním obzoru. Zatím
stále víc se vyjasňuje, že my katolíci každou váž
nou otázku skutečně studujeme, abychom ji dobře
zařaditi mohli do své duševní výbavy, a abychom
dovedli zdárně plouti v širokém toku duševního
života.

V táboře našich odpůrců však až povážlivě
často postihujeie neiniormovanost, prázdnotu, ba
i hlubokou nevědomost o věcech, jejichž znalosti
jest potřebí, aby kdo mohl býti nazýván člověkem
sautečně vzdělaným, mohoucím sestrojiti si samo
statný úsudek na rozdíl od těch, kteří se nafukují
šepotem vlastní sebechvály, žijíce v době kultu
ry, jež si upřílišeně sama pochlebuje.

+

Četba jako v otevřené knize. Naši pokrokáři
a jejich redakce čím dál víc se vybarvují. Zejména
Čas odhodil již poslední masku, kterou přikrýval
pravé své smýšlení o poměru svém k stranám re
volučním. Když běželo o Ferrera, poskytoval ví
tané příležitosti aspoň klerikalism, aby se odvrá
tila pozornost od zvláštních pokrokářských ten
dencí a od záliby v těch, jejichž začátkem a kon
cem jest anarchie. Jde-li však o Mardocha Bagro
va, nemožno ovšeri klerikalismu za vlasy přitáh
nouti, a nutno již pravé smýšlení, byť poněkud o
patrně, projevovati poznámkami a vysvětlivkami,
v nichž čterne jako v otevřené knize.

Dotkněme se jen hlavních věcí. Předem po
zoruhodio jest, že jindy tak výamluvný Čas neu
měl z čista jasna vysloviti slovo: žid. Bagrov sem,
Dagrov tam, ale že tento zákeřný vrah jest židem,
toho z Času bvl by člověk nevytáhl ani čtyřmi pá
ry koní.

Předseda Národní Rady dr. Podlipný poslal do
Ruska telegram, v němž vyslovuje bolestnou ú
čast se Stolypinem a vyslovuje naději, že ruský
národ ubrání se proti těm nepřátelským živlům,
které neustále ukládají o budoucnost Slovanstva.
Čas zasyčel na Podlipného, jak prý se opovažuje
jménem národa telegrafovati a dopouštěti se ta
kové lehkomyslnosti. která jest s to, aby svojí na
rážkou na onoho nepřítele ustrojila nám nepříjem
nou situaci a uložila velikou zodpovědnost! Tímto
komentářem k telezramu Podlipného připlichtě
ným. dělá se Čas směšně nechápavým, neboť hádá
na Němce. kdežto Podlipný nemohl přece na ni

časovské neporozumění lze ovšem vysvětliti jen
tím, že list Masarvkův pozbyl chápavosti, že zá
keřný vrah Bagrov byl židem, tedy jedním z
těch, kteří o svobodu občanskou bojují promyšle
nými bestialitami.

Všechny poctivé noviny po zásluze odsoudily
krvavý zločin židovského fanatika, ale vůdčí list
našich pokrokářu Čas neměl ani slovíčka, jímž by
se o atentátu rázněji vyslovil. Pojde-li na ves
nici (dle Masaryka) koza a běží-li o to, aby ze
skutku toho obviněn byl katolický farář, dovede
se Čas velmi rozhorliti a umí chrliti výrazy o
hrozne nekulturnosti a zpátečnictví, kdežto při
vraždě slovanského ministra zůstává pozoruhodně
chladným. A přece tento ministr byl také člověk,
byl manželem a otcem. Když zastřelen byl židov
ský poslance ruský Ilercenstein, Čas nejprve hrů
zou oněměí a Vzpamnatovav se, rozhorlil se a nej
výmluvnějším způsobem žaloval celému světu.
Tyto rozdíly, které Čas při vraždách dělá, nejsou
ovšem již žádnou záhadou a mnoho vypravují o
duševních a společenských náladách tohoto ča
SOpisu.

»Všechen pokrok se na cestě rozumové a bez
násili nejlépe děje“, jest napsáno mezi programo
vými hesly Masarykova orgánu. Vzhledem k to
mu, jak »Čas« tiše a laskavě se má k anarchistic
kým vraždám a revolučním násilnostem, mohla
by naskytnouti se otázka, proč tedy časopis tento
na přední straně své doporučuje rozumovou a klid
nou cesti společenského vývoje. Ale otázku ta
kovou mohl by učiniti jenom naivní chlapec, který
věří všemu. co jest vytištěno. Zkušenému člově
ku zajisté dávno již známo, že Čas se všemi svými
hesly, jichž má dosti na skladě, hraje pouhopou
hou komedii a že horování jeho o svobodě, huma
nitě, poctivosti zní falešnými tóny jarmareční
písníčky.

Bylo možno kdyst rozčilovati se Z rozporu
mezi theorií a praksí pokrokářskou, ale doba ta
minula, neboť neupřiínnosti té jsme již uvykli. Dnes
každý věci znalý člověk se jen usměje a pomyslí
si: nu, mluv si a naparuj se do vůle, ale mne ne
napálíš. Dnes již jest kde komu jasno, že prorocká
posvátnost pokrokářských vůdců jest lesklou a
vyumělkovanou lží Prorocí blaženějších dob, kte
ří sympatisují s revoluční liticí, humanisté, kteří
drží palce leciakému vraždícímu tuctovému petro
lejníkovi, přátelé demiokratismu, který zabíjí a po
lyká lidi.

Masarykův a Macharův list zapovídá vyslo
viti slovo: žid. Věc se zběhla takto: Národní Li
stv podotekly, že vrah Stolypinův Bagrov situaci
svých židovských souvěrců v Rusku znesnadil.
Tato nevinná poznámka vzbouřila redaktorům
Času pokrokářskou krev tak, že vyskočili jako
uštknutí a zdvihli lilasitý pokřik. Po té redakce
Času ned chytila lasem redakci Nár. Listů a při
vlékla ji před židovskou veřejnost s obžalobou:
tito vinníci napsali, že Bagrov byl židem, tady je
máte; nyní vizte. komu jste odevzdávali ve vol
bách židovské hlasv a jaké zrádce zahřívali jste
na svých prsou. Času na pomoc hned přiskočí
Vohryzkův Rozvoj a oba svorně a nemilosrdně bo
dají do Nár. Listů, které spoutány obžalovacím
spisem a zákonitým důkazem, přemýšlejí nyní, co
a jak počíti.

Dlouho však nečekáme. Nár. Listy, bojíce se
časovské požidovštělé hrůzovlády, na svou obra
nu odpovídají: >| kdyby v našich řadách nebylo
jednoho žida, nebyli bychom antisemity, o čemž
určitě svědčí mladočeský program.«

Germanisující židé, němečtí rabíni a semitští ka
pitalisté tudíž mají míti privilej nad všecky Če
cháčky! Což každý antisemitismus musí býti ne
spravedlivý?

Z této scény pojímá člověka hnus. Až tam
došli tito činitelé veřejného mínění, že jeden jest
židovským sluhou a druhý, aby se z jeho pout vy
lámal, metá poklony a ujišťuje, že býti antisemi
tou ani na mysl mu nepřišlo. Nechť se neopovažují
tito lidé mluviti o přímé páteři a sebevědomí mo
derního člověka, když sami proti sobě vyzývají
zdrcující satyru těch občanů, kteří si zachovali sa
mostatnost úsudku i o věcech židovských! Mohli
bychorn myšlenky o této nechutnosti, za kterou
se musí hanbiti každý český člověk, zajisté obšír
něji ještě rozpřádati, ale přestáváme prozatím na
poznámce, jak tato pokořující tahanice o přízeň
židovskou odůvodňuje existenci křesťansko-soci
ální stranv, která má svobodu slova, protože ne
přijímá ani židovských insertních peněz, ani ja
kýchkoli jiných výhod a prospěchů.

Výmluvné doklady jiné. Aby úvaha o tom,
kam směřují naši filosofující pokrokáři, byla úpl
nější přiřaďujeme k dokladům, svrchu uvedeným,
ještě jiné a neméně výmluvné, Slyšme jmenovitě,
co povídá Čas o revoluci a stávkách španělských.
»Stávkové hnutí zachvátilo všechna průmyslová
střediska ve Španělích: Barcelona, Valencie, Sara
gosa, Sevila, Madrid....., všecka tato města
vřou nepokojeností. Vláda, v jejíž čele stojí de
mokrat Canalejas, sáhla k opatřením, jichž štítí

se čisté ruce:

sob. Vojsko obsadilo náměstí, ulice stávkových ob
vodů. Soudy zahájily svou činnost. — Není věru
snažšího způsobu vládnout, nežli užívat násilí, hru
bé moci. Tato methoda jest společná všem tyra
nům.«

Nesnadno říci, kde v těchto řádcích končí a
začínají ignorance, pošetilost, drzost a cynismus
pokrokářského pisatele. Veřejnost naše byla svěd
kem, jak umějí demonstrovati sociální demokraté
ve Vídni a jak dovedou zapalovat a rozbíjet ma
jetek občanů, kteří s drahotní otázkou nemají co
činiti. A ve Španělsku nebylo toliko hladových
stávek, nýbrž zdvihala tam hlavu revoluční anar
chie, která všechny hrůzy vražd a loupení ukázala
před několika roky v Barceloně, kdež velel slav
né paměti pokrokářský a volnomyšlenkářský mu
čeník -. Ferrer. Letos pak začaly demonstrace
ve Španělsku rovněž touže vypalovací a drancu
jící chtivostí, « tudíž občané španělští, vykonáva
jíce povinnosti © právním státu, měli zajisté právo,
aby byli veřejnou mocí téhož státu chráněni nejen
od revolucionářiův, ale také od jejich souběžníků.
Jsouť zajisté ve' všech povstáních zločinci, lidé
bez přístřeší, nepřátelé zákona, divocí, zoufalí po
budové, přibíhající tam, hde čenichají kořist vpří
bytcích klidného obecenstva. Ostatně správní či
nitelé ve všech státech tyto živly dobře znají, a
vláda španělská, dle jejich činů, dle bořícího a ni
čicího pudu jejich dobře si je zapsala v parnět již
z času barcelonských.

A opatření vlády, která postarala se o bez
pečnost hrdel a statků státních občanů, nazve po
krokářský potřeštěnec opatřeními, jichž štít se či
sté ruce. A při tom odporně fňuká, že taková me
thoda jest společná všem tyranům. Dle věhlasné
ho sociálního politika z Času měla vláda španěl
ská a naše vídeňská v době socialistického pu
stošení vůči demonstrantům poníženě a ochot
ně prohlásiti: »Pozoruji. občané, že jménem svo
body a občanských práv míníte učiniti projev po
svátného lidovéko povstání. Rozkazuji tedy vojá
kum a policii, aby se uzavřeli do kasáren a ne
vměšovali se do vašich kulturních úkonů. Mějtež
svoji svobodu, naložte s dosavadním pořádkem
společenským dle svých názorů, neboť jsme od
této chvíle vašimi poslušnými sluhy. Račte, ob
čané, počínati si dle své vůle a chuti.«

Nechce tedy strašlivě naivní státník z »Časue
nic jiného, než aby ničení majetku a revoluční vraž
dy byly autorisovány právě těmi činiteli, jejichž
povinností jest taková nebezpečenstva společen
ská uklízeti. Dle tohoto duševního ubožáka vláda,
která brání občanitv od revolučních násilností, má
nečisté ruce a vede si methodou tyranskou, a zfa
natisovaní útočníci, kteří drancují. pálí, kradou a
vraždí, jsou nevinnými beránky a mají čisté ruce
jako lilie. Z které filosofické zásuvky se tedy vlast
ně vysoukala zase zásada, že Bagrov pracoval
prostředky čistými?

Velikáni z +»Času« rádi se svých dušev
ních výšin překvapují, tentokrát však přímo o
hromili a překonali všechno, co kdy z jejich filo
sofických úst vyletělo. Neříkej nikdo, že tak psali
by leda nebezpeční pomatenci, — ne, snad bys
mohl lépe říci, že není velikých duchů bez trochu
bláznovství. Také si, milý čtenáři, připomeň, že
lidská společnost nemůže míti všechny lidi rozum
né, neboť by se nemohla smáti těm, o nichž eufe
misticky říkáme, že jsou praštěni pytlem. Kdyby
čtenáři důsledně naléhali, aby se psalo rozumně a
poctivě, kam pak by se potom redakce »Času«
poděla? Ostatně ani trochu soustrasti není od mí
sta, neboť jest zajisté bolestno patřiti na lidi, kteří
usilují o to, aby psali gigantskými obraty, tak ně
jak po způsobu Rousseauovu, nebo revolučními
průlomy za příkladem Dantonovým — a zatím na
konec nesvedou nic jiného, než několik skřehota
vých, konfusně ulízaných výkřiků, které hodny
jsou slavomarnem posedlého ševce Herostrata ..

Velké výtržnosti v náchodském kraj
a veř. kat. schůze v Náchodě,

V Náchodě, 3. řlina 1911.

V Náchodě a ve Zbečníku došlo ku zjevům, jež kaž

dý rozumný člověk musí odsouditi. Výtržnostmi po
stižení byli v Náchodě rolníci malí, kteří za drahotu
nynější viněni býti nemohou.

Po výtržnostech v Náchodě a ve Zbečníku povolá
no bylo do Náchoda « okolí vojsko a četnictvo, které
di výtržnesti konající drži na úzdě. V Náchodě i okolí
panuje velké rozechvění. Všecky politické strany vý
tržnosti spáchané odsuzuji a snaží se v lidu udržetí klid.

Lid na Náchodsku je ozbrojen, po vesnicích prochá
zÍ se četnictvo, místy vojsko.

Chtěje působiti ku klidu a vyložiti lidu pravý stav
věcí, dal redaktor »Štítu« pan Šupka do Náchoda svo
lati veřejnou schůzi lidu na neděli 1. října. C. k. okres
ní hejtmanství nečinilo překážek, leč pořadatelstvo mu
selo se protokolárně zaručiti, že redaktor Šupka má v
úmyslu přispěti k uklidnění rozvášněného lidu. Jakákoli
demonstrace byla Šupkovi přísně zakázána.

Schůze svolána byla do velké dvorany Národně



byla velká, rozechvělý lid všech politických stran se
dostavil. Hejtmanství vyslalo komisaře.

mluvil celkem mírně, mluvil místy poněkud břitce, což
konečně daln se omluviti.

-Dnes poměry dostupují v krísi,« tak asi pokra
čoval po mírném úvodu, »a kdo jen poněkud lidský cit
si uchoval, doznati musi, že jest nejvýš potřebí bezpro
dleně a' svědomitě pracovati k nápravě. Výkřiky ne
spokojenosti, ©zYvající se těměř z celé Evropy, nejsou
uměle vyvolávány, dnes jest opravdu zle. Životní po
třeby všech druhů úžasně stoupají a pracující lid všech
stavů tím neobyčejně trpi. Ale zde na Náchodsku jsou
poměry mimořádné, Kraj jest horský, z převalné části
chudý. Ve městech lid odkázán jest výhradně na svoje
ruce. Výdělky nynějším poměrům neodpovídají. Kdo
poměrům rozumí — ať již patří straně kterékoliv —
uznati musi, Že není dnes možno se 70—90krejcary den
ního platu uživiti sebe a četnou rodinu. (Hlučný souhlas.)

Po čtyři léta volá lid — a to všech stavů — po od
pomoci, stále vyzývá sc c. k. vláda, aby konečně o
pravdově lidu se ujala, leč marně, pro nápravu neučiní
lo se nic (bouřlivé výkřiky), situace se stále zhoršuje.

Pak se nedivme, že lid se místy bouří a z mezí
slušnosti a mírnosti vybočuje. Klid a pořádek udrží se
zde na Náchodsku a i jinde jedině tehdy, když lidu
se dá, ce mu po právu a spravedlnosti patří. (Bouřlivý
souhlas.)

Psalo se ve všech časopisech o zdejších výtržno
stech a obvíňovány byly politické strany. Snažil jsem
se svědomitě vše prozkoumati a mohu poctivě i s klid
ným svědomín: veřejně prohlásiti, že za výtržnosti, jež
všichái S rozhodností odsuzujeme, nemůže býti viněna
ani strana sociálně demokratická, ani národně sociální,
ani katolická.

Výtržnosti páchali lidé, nehlásící se k žádné stra
ně, a takových je všude dosti. Tito lidé neznají disci
pliny, stane-lí se však něco, jsou vždy první na místě.
Zde v náchodském kraji jest jak na venkově, tak i ve
městech lid dobrý; že mezi ním jest také část lidí
zvrhlých, s podobným zjevem setkáme se všude.

A tento dobrý, trpicí lid se hlásí k svému sprave
dlivému právu. volá o pomoc a hlas jeho musí býti
slyšen ....

Nepřišel jsem do Náchoda v nejrozechvělejší chvíli
proto, abych snad lid štval, nýbrž přišel jsem proto,
abych jako katolický redaktor veřejně prohlásil, že ten
lid, hlásí-li se o kus chleba, hlásí se vším právem, a že
vláda jej vyslyšeti musí.

Řečník pak rozebírá otázku, kdo vinen jest nyněj
ší drahotou. Zajímavými fakty a nezvratnými doklady
dokazuje, kterak kapitalisté, karteláři a bursy lid malý
necitelně odírají. Probral kartel cukerní, žehezářský,
petrolejový, pivovarnický, obilní a jiné. A postaviv vy
dřidušství kartelářů do pravého světla, táže se: Kdo
zde může pomoci? Jedině vláda! Vláda jest povinna v
zájmu všeho pracujícího lidu, ať to rolník nebo dělník,
živnostník nebo intelligent, aby moc kartelářů zlomila
a lichvářské jejich choutky omezila. Dokud vláda, par
lament pořádku neudělají, marné naše stesky!

Učiní tak vláda? Doufejme, že ano. Nynější vše
obecné bouře budou «níti hluboký význam, a kdyby i
těchto vláda nedbala, pak by mohly následovati bouře
a krveprolití, jichž dosah těžko dnes odhadnouti. (Sou
hlas.) A my přece všichu přejeme si klid, chceme všich
ni slušně a jako lidé též řádně živi býti. (Dlouhotrvají
cí potlesk.)

Jako správnýri a věcným jest svalovati vinu dneš
ní drahoty na kartely. bursy a lichváře i nešťastnou
rakouskou politiku, tak není správným viniti z drahoty
zemědělský lid. Dralota jest všeobecná a doléhá krutě
i na malélio zemědělce.

Malý zemědělec, obzvláště je-li prodlužen, živoří.
Za drahutu nemůže dělník, nemůže zemědělec, nemůže
též živnostník. Jsou jí postižení všichni stejně.

Co zde na Náchodsku činiti? Předně nutno uznati,
že mzdo.é poměry mezi dělnictvem textilním v celém
kraji jsou velmi bědné. Zručný dělník vydělá si 70 kr.
1 zl.. až i 1 zl. A) kr. denně. To přímo křičí, uváží-li se,
jak na straně druhé kapitalismus na „Náchodsku se
zmáhá.

Proto nutno rozumným způsobem dožadovati se v
náchodskémm kraji zlepšení mzdových poměrů. A pro
zlepšení své existence — prosím vás — podejte si
všichni svorně ruce. (Dlouhotrvající souhlas.) '

Nouze doléhá na vás všecky stejně, trpíš, ať jsi de
mokrat, národní. nebo katolický. (Souhlas.) Řečník dá
vá rady, jak by mělo dělnictvo v otázce mezdní po
stupovati a pak pokračuje: Za vás mluví lidskost a
právo. A budete-li slušně jednati, postaví se za vás
celá česká veřejnost.

Působte dále. aby mezi venkovem a vámi nastala
shoda, sbratření. Lid zemědělský není zlý. A jestliže
listy agrární pro část zvrhlých lidí, za které vy nemů
žete, vás špiní, pak jistě zemědělci v kraji zdejším
s tím nesouhlasí a — jak jsem slyšel — štvavý agrár
ní tisk pražský odsuzují.«

Řelník uvádí ještě jiné rady a praví dále: »Va
šich spravedlivých požadavků musí se též ujati vaší
poslanci. Schvalujl jednání pana Exnera, třeba jsem
stoupencem protivné strany, a plně uznávám, že snaží
se v pohnuté době přispěti vám všem bez rozdílu. Leč
nemohu schváliti jednání pana poslance Rydla (dlouho
trvající výkřiky nevole protl panu Rydlovi), jenž 'v
nejrozhodnějších okamžicích před vás nepředstoupí a
pravý stav věcí vám jako poslanec nevysvětlí. Zde v
Náchodě pracují venkovští voličové, a je-li doba tak po
hnutá, jako právě nyní, jest nejsvětější povinností po

slance, aby mezi lid šel, lidu vysvětlení podal, lid ku

stal. (Dlouhotrvající souhlas.)
Či kdo má se odvážiti mezi rozbouřený lid, kdo mu

má otevřeně do očí říci: lide, nejednáš správně, vrháš
li se na zemědělce, ti za nic nemohou — kdo to má u
činiti, neučiní-li tak poslanec, jenž lid zastupuje? Pan
Rydlo, když k výtržnostem došlo, obstaral ihned voj
sko a četníky — já to schvaluji, poněvadž došlo k po
litování hodným, výtržnostem — ale tím ještě není vše
cko prokázáno, pan Rydlo musí se též postarati o to,
aby odstraněny byly i příčiny, které zdejší lid k výtrž
nostem svádějí. (Potlesk.) Opakuji: Zde se musí pomoci

lidu, co mu patří, a derncnstrace pominou a nebude zde
na Náchodsku potřebí ani vojska, ani četnických bo-!
dáků.« Řečník vyzývá opětně ku klidu, společné práci
a navrhuje pak resoluci:

»„Shnomážděný lid bez rozdílu politického přesvěd
čení na veřejné schůzi v Náchodě, v Národně-sociálním
domě, dne 1. října konané, usnáší se: Poněvadž ve zdej
ším kraji drahota životních potřeb, jež stejně doléhá
na všecky stavy, jest příčinou oprávněné nespokojeno

stí a zavdává příčinu k výtržnostem, žádá shromáždění i
co nejdůrazněji povolané činitele, aby ihned chopili se '

všech prostředků, jež by ku zmírnění a odstranění nou- |
ze v kraji náchodském vedly. Shromáždění důrazně

žádá. aby vláda, jakož 1 poslanecká sněmovna odstra- |
1

|

|
|

nily ty nepřímé daně, které na nejnutnější životní po
třeby uvaleny jsou a zdražení těchto působí. Dále shro
máždění žádá, aby nejpřísnější dozor veden byl nad
bursovními spekulacemi, které obzvláště nynější zdra

žování zaviňují. Poněvadž pak na zdražování životních ;
potřeb největší vinu nesou lichvářské kartely, žádá shro
máždění co nejdůrazněji o vydání zákona, jímž by li
chvářská činnost kartelářů přísně byla omezena. Žádá
se dále. aby státní správa snížila na drahách dopravní
tarify pro potraviny, jež k „zásobování konsumentů
slouží. Poněvadž mzdové poměry v náchodském kraji
jsou skutečně bědně, usnáší se shromáždění, že společně, ;

neberouc zřetele na politické přesvědčení, domáhati se '
bude spravedlivého upravení svých mzdových poměrů. i
Shromáždění odsuzuje výstředností v kraji náchodském

páchané a vůči veřejnosti prohlašuje, že za tyto nemů- |
že býti kn zodpovědnosti hnána žádná politická strana, i
neboť tyto páchány bylv živly nezodpovědnými, k po- |
litickým organisacím nenáležejícími. Předsednictvu se :
ukládá, aby tento projev odevzdalo c. k. okresnímu

hejtininství, toto pak nechť na příslušných místech ob- |
sah resoluce cznámí, aby potřebné kroky ku nápravě'
mohly býti učiněny.

Resoluce přijata byla jednomyslně, proti ní nehla-*

soval nikdo. Pak ještě promluvil národně-sociální stou- |
penec pan Roubal, načež byla schůze ukončena a lid;

s klidem se rozešel. Četnictvo, jež mělo pohotovost. |nemuselo nikde zakročiti.

Pět otázek o vídeňské demonstraci. >Katol.
korresp. Z. r. k. a Piova spolku« píše: Dne 17. m.
m. letošního roku byla ve Vídni »červená neděle«:
sociální demokracie clitěla demonstrovati. Když
demonstrace zvrhla sc v pusté drancování, nazývá
sociální demokracie chtěla demonstrovati. Když
chátrou a luzou. Všechny dobře smýšlející občan
ské vrstvy musí si uvědomiti tato fakta: 1. V so
botu před červenou nedělí předák soc. dem. sou
druh Můller v Perchtolsdorfu u Vídně ohlásil ve
schůzi slově: »Zítra budou ve Vídni řinčet okna«.
Odkud to věděl už předem? Podobně připravo
vali náladu i žurnalisti soc. demokratičtí celé tý
dny. 2. Na náměstí Luegrově ve Vídni není žád
ného kamene. poněvadž jest asfaltováno. Odkud
nabrali soudruzi takové množství kamení, že se
molli odvděčiti radnici za propůjčení místností vy
tlučením 700 oken? Jest radnice vídeňská vinna
drahotou? 3. Na okružní třídě, kde mají bohatí
židé a bursiáni své paláce a komptoiry svých ob
chodů obilím, moukou, masem, uhlím atd. — neby
lo vytlučeno ani jediné okno. Zcela správně, po
něvadž drohota se nerozluští na ulici kamením, ale
v parlamentě zákonem. 4. Rothschildův palác zů
stal úplně ušetřen. -Zášť hladovících« vybila se
na radnici a Škole, na vozech pouliční dráhy, na
státních budovách a na soukromém majetku neži
dovských obchodníků. Co má tramwayový vůz
společného s drahotou, co škola, útulna slepých?
K zakládání ohně ve školách ukraden petrolej z
krámů. Páni petrolejníci chtěli věšet ministra Gau
tsche a zavésti portugalský >řád« také u nás. 5.
Hlavně však jest pozoruhodno, kdo zmařil, aby
bylo maso lacinější? V parlamentě bylo již zají
štěno, že bude dovoz argentinského masa na dobu
potřeby povolen. Tu přišli soc. demokraté s ná
vrhem ra úplný dovoz masa i co do množství i co
do času. Uherští agrárníci zmařili svým minister
stvem dovoz masa v neobmezeném výměru. Te
dy jedině socialisté jsou vinni drahotou. Před vol
bami volali: >Volte nás, my vymůžeme laciné po
traviny.« A nyní balamucený socialisty lid žádá
splnění slibů a domáhá se jich — na sedlákoví
zlevněním potravin a vyšší mzdou, a kde to ne
jde, drancuje. Viz Náchodsko.

Mezi spojenci. V čerstvé paměti dosud tkví le

níku vřele odporučování kandidáti soc. demokra
tičtí proti kandidátun našim. "Fak »chránila« a
grární strana roinický lid před »pohromou«. Leč
již za 3 měsíce po volbách agrárníci ocitli se ve
rvavém boji se soc. demokraty, kteří jim ochotně
pomáhali odpravovatci křesť. sociály. Bylo to ne
slýchané balamucení lidu, když letáky agrární do
cela se odvážily tvrditi, že soc. demokraté budou
hájiti práva lidu rolnického. Teď se mrská bez
děčně za své lži azrární tisk sám, když na příklad
+Cep« uveřejňuje články s nadpisy: »Socialisté
drancují naše chalupy: —- »Další násilnosti socia
listu proti nejehudšíni«. +Cep« volá ke všem čini
telum, kterým má záležeti na tom, aby udrželi ve
státě pořádek: "Čiňte svoit povinnost, chraňte náš
lid před rotou záškodníku a loupežníků, sice nade
idou zde poměry, © jakých nemáte dnes ještě ani
nejslabší představy. A lid venkovský nechť dle
zločinného jednání socialistr zařídí všecku další
svou činnosti: A na jiném místě piše »Čepv: »Vý
křik hruzy, volání po spravedlnosti, výstražný hlas
musí zavzníti po celém venkově na zprávy o ple
nění, 'oupení, pustošení chudých horských chalup,
kterého se dopustili socialisté ve Zbečníku u Ná

rodili se a umírali předkové, jest vesničanuim po
svátným, nedotknutelným stánkem. Jenom v do
bách pobělohorských kordy cizáckých dravých
žoldáku troufaly si na české chalupy — pustošily,
pálily, plenily je! A nyní, jakoby se tyto hordy vra
cely! Nejhroznější jest, že je dnes tvoří lidé vlast
ní krve, jichž kolébka ve většině dokonce stála v
takové chalupě! K takovým děsným dusledkum
vedou bezměrné Štvanice socialistů proti venko

krokovostí, klesly na úroveň výše zmíněných žol
dáku. — -—-Na majetku a životech ohrožený lid

rozhodujícím činitelům ve státě, aby vinníci tako
vých Inpičských tažení byh příkladně potrestáni,
škoda poškozeným ubohým chalupníkum úplně na
hražena a na všech stranách aby byla učiněna o
patření k naprostému zamezení dalších plenění
a drancováníhk K doikářstvu vznáší »Cep: tento
apel: »Nyní snad prohlédne! Někteří domkáři dali
se zlákat sociálními demokraty a šli s nimi v mi
nulých volbách. Však se sociální demokracie na
slibovala, že se bude také domkářů ujímat! Minu
lo sotva čtvrt roku od voleb a již se jasně ukázalo,
jak se sociální demokracie drobného lidu venkov
ského sujímác. Na trzích pořádají sociální demo
kraté (společně s národními socialisty) opravdové
hony na ženy domnkářůa drobné venkovany vů
bec — hony jako na dravou zvěř. Do Mnichova
Hradiště přinesla máslo na prodej také žena dom
káře. který v červnu volil sociálního demokrata.
Také na tuto ženu vrhia se tlupa městských soc.
demokratů a máslo jí posvpala a pomazala — blá
tem. Nic nebyl platný nářek ubohé ženy, že také
její muž jest sociální demokrat! — Tyto události
otevřou očí i těm domkářum, kteří dosud šli se so
ciální demokracií. Nyní snad i prohlédl muž této
sociálními demokraty ztýrané ženy.«

A sociální demokraté toutéž »přívětivostí« o
plácejí. .

-Právo Lidu« ze dne 14. září píše: »Múžeme
jen poukázali, jak sc zachovali agrární majitelé
lomů v Práchovicích, kce na dělnictvo, dožadující
se vyšší mzdy, povoláno bylo 50 četníků a kdyby
bylo šlo po vůli agrárního majitele lomů, bylo by
došlo ku střelbě do bezbranného dělnictva. Nemé
ně charakteristickéým dokladem ochoty k dělnictvu
je stávka ve družstevní motouzárně v Jihlavě, kde
dělnictvo donuceno bylo stávkou donucovati a
grární magnáty ku zvýšení mzdy. A motouzárna
tato — podnik 10 dosti pochybný — obdržela de
setitisíce subvencí. A což jaké mzdy platí svému
dělnictvu agrární magnáti? Šedesát haléři denně!
A činí tak velkosedláci, kteří svým dcerkám dávají
padesát cisíc korun věna. My obracíme se proti
všem upíriim lidu, agrárníci jenom zalepují lidu
venkovskému oči, aby nespojil se s lidem měst
ským proti společným. utiskovatelim.:

Na jiném místě: Proti velkokapitalistickému,
velkostatkářskému a selskoagrárnímu vyděračství
jest nutno zakročiti se vší energií a zejména však
rychle!«

»Zář« líčí agrární rolníky takto: »Pod hrůzo
vládou agrárníků dějí se na českém venkově pří
pady bezcitnosti, že musí nejhlubší hnus uchvátiti
každého cíitícího člověka. Agrární strana nevy
chovává svých příslušníků k lidskosti. Udržal se
odporně posmívá snahám chudých lidí o trochu
levnější živobytí. jejich nejvyšší vůdce Hohenblum
vykřikuje do světa, že i kdyby lidé s provazy na
krku po ulicích chodili, on a uherští velkostatkáři
nedovolí zlacinění potravin. Agrárnické časopisy
přeplněny jsou opovážlivýtmi lžemi, pomluva je jim
denním chlebem, prolhané farizejství druhou při
rozeností, a nenajde se v nich řádky o tom, co člo
věka činí teprve člověkem: úcta k bližnímu třeba
chudákovi, vzájemná laskavost a pomoc, již jsou
si povinní všichni svnové lidští. Majetková bestie
řádí dnes po českém venkově více než ve městech.
Chladnokrevně pohlíží agrární správa obce, jak v
pastoušce nedostatkem potravy a paliva hynou
starci, kteří celý život dřeli zemanskému blaho



zornost od své úžasně lehkomyslné lži
lhaním o křesť. sociálech! Voličstvo vidí jasně.
A budou s vámi brzy účtovati sami voliči agrární,
kteří se dožili tak děsného zklamání.

Volné listy
Kus kultury. Národní Listy mívají v leckte

rám čístz rubriku s nadpisem: Co budeme čísti.
Dne 17. září překvapila oznámením, které jest pro
soudobou kulturu velmi příznačné: »Román >Pa
pežka Jana. od novořeckého spisovatele Em. Roi
dise, v překladě Ph. dra. F. Pelikána a Ph. dra K.
H. Hilara (cena 3 K. prospekty zdarma a franko)
vydala Moderní Libliotéka, Vinohrady č. 1260.
Toto svrchovaně zajímavé dílo orig. humoru, je
hož historickou osobností a hrdinkou jest slíčná
germánská jeptiška. která po řadě milostných do
brodružství v mužském přestrojení octla se vŘí
mě a dosáhla stolce papežského, uvádí čtenáře do
ranného středověku IX. století po Kr.<

Nár. Listy uveřejnily toto v rubrice placené.
V jiných listech však, na př. V židovském >Roz
voji<, odporučují pamílet ten vřele samy redakce.
Tedy papežka Jana jest historickou osobností!
Tento výrok možno učiniti buď člověku zlomysl
nému nebo nevědonici. Dnes, kdy tato pomluva o
papežce Janě jest vědecky probádána a kdy již
sami protestanté za tuto bájku se stydí, uváděti
tento nesniysl pod heslem historičnosti na trh li
terární a doporučovati čtenářům, znamená vlast
ně, že posud významu a poslání kultury neporoz
uměli zejména ti, kdo se slovem tím každodenně
ohánějí a bivskotají. Nedivili bychom se průměr
nému obecenstvu. kdyby tento nemotorný žvast
za bernou minci přijímalo, ale že na utvrzení lži
a potupy předkládají knihu doktoři filosofie, jest
úkazeni, kterak daleko jsme ještě od opravdových
a vážnýci snah kulturních, Věc tato jest zároveň
svědectvím, jak mnozí zodpovědní činitelé málo
se starají o to, aby sc s důležitými otázkami dobře
obeznámili. U nás stalo se již zvykem slepě za
pravdu přijímati kde co potupného o církvi kato
lické bylo napsáno nebo tradičně od jednoho po
kolení druhému bylo podáváno. Touto lehkomysl
nou nevědomostí skoro se dosvědčuje. jako by
chom nemmusilimíti již úcty ani k sobě samým,
když uvádíme v zapomenutí zásadu, že základem
pravé kultury jest pravda a snaha po pravdě. Jest
dějepisně a mnohými důkazy zjištěno, že po Pa
peži Lvu IV., který zemřel 17. června 855, násle
doval lined Benedikt III. a že pro papežku Janu
není v dějinách místa.

Často nám klerikálům předhazuje se zpáteč
nickost a nedostatek vzdělání. Dobře, ale tážeme
se: kde my katolíci vůči našim odpůrcům držíme
houževnatě něiakou dějinnou nepravdu, jako se to
děje vytrvale proti nám? Mluvme jen upřímně,
jako se !že na příklad o papežce Janě, tak se lže
i o našem prý úzkém duševním obzoru. Zatím
stále víc se vyjasňuje, že my katolíci každou váž
nou otázku skutečně studujeme, abychom ji dobře
zařaditi mohli do své duševní výbavy, a abychom
dovedli zdárně plouti v širokém toku duševního
života.

V táboře naších odpůrců však až povážlivě
často postihujeie neiniormovanost, prázdnotu, ba
i hlubokou nevědomost o věcech, jejichž znalosti
jest potřebí, aby kdo mohl býti nazýván člověkem
skutečně vzdělaným, mohoucím sestrojiti si samo
statný úsudek na rozdíl od těch, kteří se nafukují
šepotem vlastní sebechvály, žijíce V době kultu
ry, jež si upřílišeně sama pochlebuje.

a

Četba jako v otevřené knize. Naši pokrokáři
a jejich redakce čím dál víc se vybarvují. Zejména
Čas odhodil již poslední masku, kterou přikrýval
pravé své smýšlení o poměru svém k stranám re
volučním. Když běželo o Ferrera, poskytoval ví
tané příležitosti aspoň klerikalism, aby se odvrá
tila pozornost od zvláštních pokrokářských ten
dencí a od záliby v těch, jejichž začátkem a kon
cen jest anarchie. Jde-li však o Mardocha Bagro
va, nemožno ovšer klerikalismu za vlasy přitáh
nouti, a nutno již pravé smýšlení, byť poněkud 0
patrně, projevovati poznámkami a vysvětlivkami,
v nichž čterne jako v otevřené knize.

Dotkněme se jen hlavních věcí. Předem po
zoruhodno jest, že jindy tak všaaluvný Čas neu
měl z čista jasna vysloviti slove: žid. Bagrov sem,
Bagrov tam, ale že tentc zákeřný vrah jest židem,
toho z Času byl by člověk nevytáhl ani čtyřmi pá
ry koni.

Předseda Národní Rady dr. Podlipný poslal do
Ruska telegram, v němž vyslovuje bolestnou ú
čast se Stolypinem a vyslovuje naději, že ruský
národ ubrání se proti těm nepřátelským živlům,
které neustále ukládají o budoucnost Slovanstva.
Čas zasyčel na Podlipného, jak prý se opovažuje
jménem národa telegrafovati a dopouštěti se ta
kové lehkomyslnosti. která jest s to, aby svojí na
rážkou na onoho nepřítele ustrojila nám nepříjem
nou Situaci a uložila velikou zodpovědnost! Tímto
komentářem k telezramu Podlipného připlichtě
ným. dělá se Čas siněšně nechápavým, neboť hádá
na Němce. kdežto Podlipný nemohl přece na ni

časovské neporozumění lze ovšem vysvětliti jen
tím, že list Masarykův pozbyl chápavosti, že zá
keřný vrah Bagrov byl židem, tedy jedním z
těch, kteří o svobodu občanskou bojují promyšle
nými bestialitami.

Všechny poctivé noviny po zásluze odsoudily
krvavý zločin židovského fanatika, ale vůdčí list
naších pokrokářu Čas neměl ani slovíčka, jímž by
se o atentátu rázněji vyslovil. Pojde-li na ves
nici (dle Masaryka) koza a běží-li o to, aby ze
skutku toho obviněn byl katolický farář, dovede
se Čas velmi rozhorliti a umí chrliti výrazy o
hrozne nekulturnosti a zpátečnictví, kdežto | při
vraždě slovanského ministra zůstává pozoruhodně
chladným. A přece tento ministr byl také člověk,
byl manželem a otcem. Když zastřelen byl židov
ský poslance ruský Ilercenstein, Čas nejprve hrů
zou oněměi a vzpaimatovav se, rozhorlil se a nej
výmluvnějším způsobem žaloval celému světu.
Tyto rozdíly, které Čas při vraždách dělá, nejsou
ovšem již žádnou záhadou a mnoho vypravují 0
duševních a společenských náladách tohoto ča
Sopisu.

»Všechen pokrok se na cestě rozumové a bez
násilí nejlépe děje“, jest napsáno mezi programo
vými hesly Masarykova orgánu. Vzhledem k to
mu, jak »Čas« tiše a laskavě se má k anarchistic
kým vraždám a revolučním násilnostem, mohla
by naskytnouti se otázka, proč tedy časopis tento
na přední straně své doporučuje rozumovou a klid
nou cesti Společenského vývoje. Ale otázku ta
kovou mohl by učiniti jenom naivní chlapec, který
věří všemu. co jest vytištěno. Zkušenému člově
ku zajisté dávno již známo, že Čas se všemi svými
hesly, jichž má dosti na skladě, hraje pouhopou
hou komedii a že horování jeho o svobodě, huma
nitě, poctivosti zní falešnými tóny jarmareční
písníčky.

Bylo možno kdysi rozčilovati se z rozporu
mezi theorií a praksí pokrokářskou, ale doba ta
minula, neboť neupřimnosti té jsme již uvykli. Dnes
každý věci znalý člověk se jen usměje a pomyslí
si: nu, mluv si a naparuj se do vůle, ale mne ne
napálíš. Dnes již jest kde komu jasno, že prorocká
posvátnost pokrokářských vůdců jest lesklou a
vyunělkovanou lží Prorocí blaženějších dob, kte
ří sympatisují s revoluční liticí, humanisté, kteří
drží palec leciakému vraždícímu tuctovému petro
lejnikovi, přátelé demokratismu. který zabíjí a po
lyká lidi.

*

Masarykův a Macharův list zapovídá vyslo
viti slovo: žid. Věc se zběhla takto: Národní Li
stv podotekly. že vrah Stolypinův Bagrov situaci
svých židovských souvěrců v Rusku znesnadil.
Tato nevinná poznámka vzbouřila redaktorům
Času pokrokářskou krev tak, že vyskočili jako
uštknutí a zdvihli lasitý pokřik. Po té redakce
Času lmed chytila lasem redakci Nár. Listů a při
vlékla ji před židovskou veřejnost s obžalobou:
tito vinníci napsali, že Bagrov byl židem, tady je
máte; nyní vizte, komu jste odevzdávali ve vol
bách židovské hlasy a jaké zrádce zahřívali jste
na svých prsou. Času na pomoc hned přiskočí
Vohryzkův Rozvoj a oba svorně a nemilosrdně bo
dají do Nár. Listů, které spoutány obžalovacím
spisem a zákonitém důkazem, přemýšlejí nyní, co
a jak počíti.

Dlouho však nečekáme. Nár. Listy, bojíce se
časovské požidovštělé hrůzovlády, na svou obra
nu odpovídají: >| kdyby v našich řadách nebylo
jednoho žida, nebyli bychom antisemity, o čemž
určitě svědčí mladočeský program.«

Germanisující židé, němečtí rabíni a semitšti ka
pitalisté tudíž mají míti privilej nad všecky Če
cháčkv! Což každý antisemitismus musí býti ne
spravedlivý?

Z této scény pojímá člověka hnus. Až tam
došli tito činitelé veřejného mínění, že jeden jest
židovským sluhou a druhý, aby se z jeho pout vy
lámal, metá poklony a ujišťuje, že býti antisemi
tou ani na mysl mu nepřišlo. Nechť se neopovažují
tito lidé mluviti o přímé páteři a sebevědomí mo
derního člověka, když sami proti sobě vyzývají
zdrcující satyru těch občanů, kteří si zachovali sa
mostatnost úsudku i o věcech židovských! Mohli
bychom myšlenky o této nechutnosti, za kterou
se musí hanbiti každý český člověk, zajisté obšir
něji ještě rozpřádati, ale přestáváme prozatím na
poznámce, jak tato pokořující tahanice o přízeň
židovskou odůvodňuje existenci křesťansko-soci
ální stranv, která má svobodu slova, protože ne
přijímá ani židovských insertních peněz, ani ja
kýchkoli jiných výhod a prospěchů.

Výmluvné doklady jiné. Aby úvaha o tom,
kam směřnii naši filosofující pokrokáři, byla úpl
nější přiřaďujeme k dokladům, svrchu uvedeným,
ještě jiné a neméně výmluvné. Slyšme jmenovitě,
co povídá Čas o revoluci a stávkách španělských.
»Stávkové hnutí zachvátilo všechna průmyslová
střediska ve Španělích: Barcelona, Valencie, Sara
gosa, Sevila, Madrid „všecka tato města
vřou nepokojeností. Vláda, v jejíž čele stojí de
mokrat Canalejas, sáhla k opatřením, jichž štítd

sob. Vojsko obsadilo náměstí, ulice stávkových ob
vodů. Soudy zahájily svou činnost. — Není věru
snažšího způsobu vládnout, nežli užívat násilí, hru
bé moci. Tato methoda jest společná všem tyra
nům.«

Nesnadno říci, kde v těchto řádcích končí a
začínají ignorance, pošetilost, drzost a cynismus
pokrokářského pisatele. Veřejnost naše byla svěd
kem, jak umějí demonstrovati sociální demokraté
ve Vídni a jak dovedou zapalovat a rozbíjet ma
jetek občanu, kteří s drahotní otázkou nemají co
činiti. A ve Španělsku nebylo toliko hladových
stávek, nýbrž zdvihala tam hlavu revoluční anar
chie, která všechny hrůzy vražd a loupení ukázala
před několika roky v Barceloně, kdež velel slav
né paměti pokrokářský a volnomyšlenkářský mu
čeník —-.Ferrer. Letos pak začaly demonstrace
ve Španělsku rovněž touže vypalovací a drancu
jící chtivostí. « tudíž občané španělští, vykonáva
jíce povinnosti © právním státu, měli zajisté právo,
aby byli veřejnou mocí téhož státu chránění nejen
od revolucionáři, ale také od jejich souběžníků.
Jsouť zajisté ve' všecli povstáních zločinci, lidé
bez přístřeší, nepřátelé zákona, divocí, zoufalí po
budové, přibíhající tam, hde čenichají kořist v pří
bytcích klidného obecenstva. Ostatně správní či
niteléč ve všech státech tyto živly dobře znají, a
vláda španělská, dle jejich činů, dle bořícího a ni
čicího pudu jejich dobře sí je zapsala v pamět již
z času barcelonských.

A opatření vlády, která postarala se o bez
pečnost hrdel a statků státních občanů, nazve po
krokářský potřeštěnec opatřeními, jichž štítí se čl
sté ruce. A při toin odporně fňuká, že taková me
thoda jest společná všem tyranům. Dle věhlasné
ho sociálního politika z Času měla vláda španěl
ská a naše vídeňská v době socialistického pu
stošení vůči demonstrantům poníženě a ochot
ně prohlásiti: »Pozoruji. občané, že jménem svo
body a občanských práv míníte učiniti projev po
svátného lidového povstání. Rozkazuji tedy vojá
kum a policii, aby se uzavřeli do kasáren a ne
vměšovali sec do vašich kulturních úkonů. Mějtež
Svoji svohodu, naložte s dosavadním pořádkem
společenským dle svých názorů, neboť jsme od
této chvíle vašimi poslušnými sluhy. Račte, ob
čané, počínati si dle své vůle a chuti.«

Nechce tedy strašlivě naivní státník z »Časue
nic jiného, než aby ničení majetku a revoluční vraž
dy byly autorisovány právě těmi činiteli, jejichž
povinnosti jest taková nebezpečenstva společen
ská uklízeti. Dle tohoto duševního ubožáka vláda,
která brání občaníiv od revolučních násilností, má
nečisté ruce a vede si methodou tyranskou, a zfa
natisovaní útočníci, kteří drancují, pálí, kradou a
vraždí, jsou nevinnými beránky a mají čisté ruce
jako lilie. Z které filosofické zásuvky se tedy vlast
ně vysoukala zase zásada, že Bagrov pracoval
prostředky čistými?

Velikáni z >»Času« rádi se svých dušev
ních výšin překvapují, tentokrát však přímo o
hromili a překonali všechno, co kdy z jejich filo
sofických úst vyletělo. Neříkej nikdo, že tak psali
by leda nebezpeční pomatenci, — ne, snad bys
mohl lépe říci, že není velikých duchů bez trochu
bláznovství. Také si, inilý čtenáři, připomeň, že
lidská společnost nemůže míti všechny lidi rozum
né, neboť by se nemohla smáti těm, o nichž eufe
misticky říkáme, že jsou praštěni pytlem. Kdyby
čtenáfi důsledně naléhali, aby se psalo rozumně a
poctivě, kam pak by se potom redakce »Času«
poděla? Ostatně ani trochu soustrasti není od mí
sta, neboť jest zajisté bolestno patřiti na lidi, kteří
usilují o to, aby psali gigantskými obraty, tak ně
jak po způsobu Rousseauovu, nebo revolučními:
průlomy za příkladem Dantonovým — a zatím na
konec nesvedou nic jiného, než několik skřehota
vých, konfusně ulízaných výkřiků, které hodny
jsou slavomamem posedlého ševce Herostrata ..

Velké výtržnosti v náchodském kraj
a veř. kat. schůze v Náchodě.

V Náchodě, 3. října 1911.

V Náchodě a ve Zbečníku došlo ku zjevům, jež kaž
dý rozumný člověk musí odsouditi. Výtržnostmi po
stiženi byli v Náchodě rolníci malí, kteří za drahotu
nynější vinění býti nemohou.

Po výtržnostech v Náchodě a ve Zbečníku povolá
no bylo do Náchoda a okolí vojsko a četnictvo, které
ldi výtržnesti konající drží na úzdě. V Náchodě i okolí
panuje velké rozechvění. Všecky politické strany vý
tržnosti spáchané odsuzují a snaží se v lidu udržetí klid.

Lid na Náchodsku je ozbrojen, po vesnicích prochá
zÍ se četnictvo, místy vojsko.

Chtěje působiti ku klidu a vyložiti lidu pravý stav
věcí, dal redaktor »Štítu« pan Šupka do Náchoda svo
lati veřejnou schůzi lidu na neděli 1. října. C. k. okres
ní hejtmanství nečinilo překážek, leč pořadatelstvo mu
selo se protokolárně zaručiti, že redaktor Šupka má v
úmyslu přispěti k uklidnění rozvášněného lidu. Jakákoli
demonstrace byla Šupkovi přísně zakázána.

Schůze svolána byla do velké dvorany Národně



byla velká, rozechvělý lid všech politických stran se
dostavil. Hejtmanství vyslalo komisaře.

Za hrobového klidu ujal se redaktor Šupka řeči, Ač
mluvil celkem mírně, mluvil místy poněkud břitce, což
konečně dalo »e omluviti.

-Dnes poměry dostupují v krisi,« tak asi pokra
čoval po mírném úvodu, »a kdo jen poněkud lidský cit

si uchoval, doznati musi, Že jest nejvýš potřebí bezpro
dleně a' svědomitě pracovati k nápravě. Výkřiky ne
spokojenosti, ©zyYvajícíse téměř z celé Evropy, nejsou
uměle vyvolávány, dnes jest opravdu zle. Životní po
třeby všech druhů úžasně stoupají a pracující lid všech
stavů tím neobyčejně trpí. Ale zde na Náchodsku jsou
poměry mimořádné. Kraj jest horský, z převalné části
chudý. Ve městech lid odkázán jest výhradně na svoje
ruce. Výdělky nynějším poměrům neodpovídají. Kdo
poměrům rozumí — ať již patří straně kterékoliv —
uznati musl, že není dnes možno se 70—90krejcary den
ního platu uživiti sebe a četnou rodinu. (Hlučný souhlas.)

Po čtyři léta volá lid — a to všech stavů — po od
pomoci, stále vyzývá se c. k. vláda, aby konečně o
pravdově lidu se ujala, leč marně, pro nápravu neučini
lo se nic (bouřlivé výkřiky), situace se stále zhoršuje.

Pak se nedivme, že lid se místy bouří a z mezí
slušnosti a mírnosti vybočuje. Klid a pořádek udrží se
zde na Náchodsku a i jinde jedině tehdy, když lidu
se dá, ce mu po právu a spravedlnosti patří. (Bouřlivý
souhlas.)

Psalo se ve všech časopisech o zdejších výtržno
stech a obviňovány byly politické strany. Snažil jsem
se svědomitě vše prozkoumati a mohu poctivě i s klid
ným svědomí: veřejně prohlásiti, že za výtržnosti, jež
všichai s rozhodnosti odsuzujeme, nemůže býti viněna
ani strana sociálně demokratická, ani národně sociální,

ani katolická, , |Výtržnosti páchali lidé, nehlásící se k žádné stra
ně, a takových je všude dosti. Tito lidé neznají disci- |
pliny, stane-li se však něco, jsou vždy první na místě.
Zde v náchodském kraji jest jak na venkově, tak i ve

městech lid dobrý; že mezi ním jest také část lidí |
zvrhlých, s podobným zjevem setkáme se všude. |

A tento dobrý, trpící lid se hlásí k svému sprave
dlivému právu. volá o pomoc a hlas jeho musí býti
slyšen...

Nepřišel jsem do Náchoda v nejrozechvělejší chvíli
proto, abych snad lid štval, nýbrž přišel jsem proto,
abych jako katolický redaktor veřejně prohlásil, že ten
lid, hlásí-li se o kus chleba, hlásí se vším právem, a že
vláda jej vyslyšeti musí.

Řečník pak rozebírá otázku, kdo vinen jest nyněj
ší drahotou. Zajímavými fakty a nezvratnými doklady
dokazuje, kterak kapitalisté, karteláři a bursy lid malý
necitelně odlrají. Prohral kartel cukerní, žejezářský,
petrolejový, pivovarnický, obilní a jiné. A postaviv vy
dřidušství kartelářň do pravého světla, táže se: Kdo
zde může pomoci? Jedině vláda! Vláda jest povinna v
zájmu všebo pracujícího lidu, ať to rolník nebo dělník,
živnostník nebo intelligent, aby moc kartelářů zlomila
a lichvářské jejich choutky omezila. Dokud vláda, par
lament pořádku neudělají, marné naše stesky!

Učiní tak vláda? Doufejme, že ano. Nynější vše
obecné bouře budou iníti hluboký význam, a kdyby i
těchto vláda nedbala, pak by mohly následovati bouře
a krveprolití, jichž dosah těžko dnes odhadnouti. (Sou
hlas.) A my přece všichu přejeme si klid, chceme všich
ni slušně a jako lidé též řádně živi býti. (Dlouhotrvají

cí potlesk.) ,
Jako správnýri a věcným jest svalovati vinu dneš

ní drahoty na kartely. bursy a lichváře i nešťastnou
rakouskou politiku, tak není správným viniti z drahoty
zemědělský lid. Drahota jest všeobecná a doléhá krutě
i na malél:o zemědělce.

Malý zemědělec, obzvláště je-li prodlužen,. živoří.
Za drahutu nemůže dělník, nemůže zemědělec, nemůže
též živnostník, Jsou jí postiženi všichni stejně.

Co zde na Náchodsku činiti? Předně nutno uznati,
že mzdo.é poměry mezi dělnictvem textilním v celém
kraji jsou velmi bědné. Zručný dělník vydělá si 70 kr.,
1 zl.. až i I zl. A) kr. denně. To přímo křičí, uváží-li se,
jak na straně druhé kapitalismus na „Náchodsku se
zmáhá.

Proto nutno rozumným způsobem dožadovati se v
náchodském kraji zlepšení mzdových poměrů. A pro
zlepšení své existence — prosím vás — podejte si
všichni svorně ruce. (Dlouhotrvající souhlas.) '

Nouze doléhá na vás všecky stejně, trpíš, ať jsi de
mokrat, národní. nebo katolický. (Souhlas.) Řečník dá
vá rady, jak by mělo dělnictvo v otázce mezdní po
Stupovati a pak pokračuje: Za vás mluví lidskost a
právo. A budete-li slušně jednati, postaví se za vás
celá česká veřejnost.

Působte dále, aby mezi venkovem a vámi nastala
shoda, sbratření. Lid zemědělský není zlý. A jestliže
Hsty agrární pro část zvrhlých lidí, za které vy nemů
žete, vás špiní, pak jistě zemědělci v kraji zdejším
s tím nesouhlasí a -—jak jsem slyšel — štvavý agrár
ní tisk pražský odsuzují.«

Rešník uvádí ještě jiné rady a praví dále: »Va
šich spravedlivých požadavků musí se též ujatí vaší
poslanci, Schvaluji jednání pana Exnera, třeba jsem
stoupencem protivné strany, a plně uznávám, že snaží
se v pohnuté době přispětí vám všem bez rozdílu. Leč
nemohu schváliti jednání pana poslance Rydla (dlouho
trvající výkřiky nevole proti panu Rydlovi), jenž 'v
nejrozhodnějších okamžicích před vás nepředstoupí a
pravý stav věcí vám jako poslanec nevysvětli. Zde v
Náchodě pracují venitovští voličové, a je-li doba tak po

hnutá, jako právě nyní, jest nejsvětější povinností po

slance, aby mezi lid sel, lidu vysvětlení podal, lid ku

stal. (Dlouhotrvající souhlas.)
Či kdo má se odvážiti mezi rozbouřený líd, kdo mu

má otevřeně do očí fíci: lide, nejednáš správně, vrháš
li se na zemědělce, ti za nic nemohou — kdo to má u
činiti, neučiní-li tak poslanec, jenž lid zastupuje? Pan
Rydlo, když k výtržnostem došlo, obstaral ihned voj
sko a četníky — já to schvaluji, poněvadž došlo k po
litování hodným výtržnostem — ale tím ještě není vše
cko prokázáno, pan Rydlo musí se též postarati o to,
aby odstraněny byly i příčiny, které zdejší lid k výtrž
nostem svádějí. (Potlesk.) Opakuji: Zde se musí pomoci
lidu dělnému, rolnickému a živnostnickému. Dejme jen
lidu, co mu patří, a dermenstrace pominou a nebude zde

a navrhuje pak resoluci:
»„Shromážděný lid hez rozdílu politického přesvěd

čení na veřejné schůzi v Náchodě, v Národně-sociálním
domě, dne 1. října konané, usnáší se: Poněvadž ve zdej
ším kraji drahota životních potřeb, jež stejně doléhá
na všecky stavy, jest příčinou oprávněné nespokojeno
sti a zavdává příčinu k výtržnostem, žádá shromáždění
co nejdůrazněii povolané činitele, aby ihned chopili se
všech prostředků, jež by ku zmírnění a odstranění nou
ze v kraji náchodském vedly. Shromáždění důrazně
žádá. aby vláda, jakož 1 poslanecká sněmovna odstra
nily ty nepřímé daně, které na nejnutnější životní po
třeby uvaleny jsou a zdražení těchto působí, Dále shro
máždění žádá, aby nejpřísnější dozor veden byl nad
bursovními spekulacemi, které obzvláště nynější zdra
žování zaviňují. Poněvadž pak na zdražování životních
potřeb největší vinu nesou lichvářské kartely, žádá shro
máždění co nejdůrazněji o vydání zákona, jímž by li
chvářská činnost kartelářů přísně byla omezena. Žádá
se dále. aby státní správa snížila na drahách dopravní
tarify pro potraviny, jež k (zásobování konsumentů
slouží. Poněvadž mzdové poměry v náchodském kraji
jsou skutečně bědné, usnáší se shromáždění, že společně,
neberouc zřetele na nolitické přesvědčení, domáhati se
bude spravedlivého upravení svých mzdových poměrů.
Shromáždění odsuzuje výstřednosti v kraji náchodském
páchané a vůči veřejnosti prohlašuje, že za tyto nemů
že býli kn zodpovědnosti hnána žádná politická strana,
neboť tyto páchány byly živly nezodpovědnými, k po
litickým organisacím nenáležejícími. Předsednictvu se
ukládá, aby tento projev odevzdalo c. k. okresnímu
hejtmanství, toto pak nechť na příslušných místech ob
sah resoluce cznámí, aby potřebné kroky ku nápravě
mohly býti učiněny.«

Resoluce přijata byla jednomyslně, proti ní nehla
soval nikdo. Pak ještě promluvil národně-sociální stou
penec pan Roubal, načež byla schůze ukončena a lid
s klidem se rozešel. Četnictvo, jež mělo pohotovost.
nemuselo nikde zakročiti.

Pět otázek o vídeňské demonstraci. >Katol.
korresp. Z. v. k. a Piova spolku« píše: Dne 17. m.
m. letošního roku byla ve Vídni »červená neděle«:
sociální demokracie chtěla demonstrovati. Když
demonstrace zvrhla se v pusté drancování, nazývá
sociální demokracie chtěla demonstrovati. Když
chátrou a luzou. Všechny dobře smýšlející občan
ské vrstvy musí si uvědomiti tato fakta: 1. V so
botu před červenou nedělí předák soc. dem. sou
druh Můller v Perchtolsdorfu u Vídně ohlásil ve
schůzi slově: »Zítra budou ve Vídni řinčet okna«.
Odkud to věděl už předem? Podobně připravo
vali náladu i žurnalisti soc. demokratičtí celé tý
dny. 2. Na náměstí Luegrově ve Vídni není žád
ného kamene, poněvadž jest asfaltováno. Odkud
nabrali soudruzi takové množství kamení, že se
mohli odvděčiti radnici za propůjčení místností vy
tlučeníni 700 oken? Jest radnice vídeňská vinna
drahotou? 3. Na okružní třídě, kde mají bohatí
židé a .bursiáni svě paláce a komptoiry svých ob
chodů obilín, moukou, masem, uhlím atd. — neby
lo vytlučeno ani jediné okno. Zcela správně, po
něvadž drahota se nerozluští na ulici kamením, ale
v parlamentě zákonern. 4. Rothschildův palác zů
stal úplně ušetřen. -Zášť hladovících« vybila se
na radnici a škole, na vozech pouliční dráhy, na
státních budovách a na soukromém majetku neži
dovských obchodníků. Co má tramwayový vůz
společného s drahotou, co škola, útulna slepých?
K zakládijí ohně ve školách ukraden petrolej z
krámů. Páni petrolejníci chtěli věšet ministra Gau
tsche a zavésti portugalský >řád« také u nás. 5.
Hlavně však jest pozoruhodno, kdo zmařil, aby
bylo masa lacinější? V parlamentě bylo již zaji
štěno, že bude dovoz argentinského masa na dobu
potřeby povolen. Tu přišli soc. demokraté s ná
vrhem ra úplný dovoz masa i co do množství i co
do času. Uherští agrárníci zmařili svým minister
stvem dovoz masa v neobmezeném výměru. Te
dy jedině socialisté jsou vinni drahotou. Před vol
bami volali: >Volte nás, my vymůžeme laciné po
traviny.c< A nyní balamucený socialisty lid žádá
splnění slibů a domáhá se jich — na sedlákovi
zlevněním potravín a vyšší mzdou, a kde to ne
jde, drancuje. Viz Náchodsko.

Mezi spojenci. V čerstvé paměti dosud tkví le

níku vřele odporučování kandidáti soc. demokra
tičtí proti kandidátiun našim. Tak achránila« a
grární strana rolnický lid před »pohromou“. Leč
již za 3 niěsíce po volbách agrárníci ocitli se ve
rvavém boji se suc. demokraty, kteří jim ochotně
pomáhali odpravovati křesť. sociály. Bylo to ne
slýchané balamucení lidu, když letáky agrární do
cela se odvážily tvrditi, že soc. demokraté budou
hájiti práva lidu rolnického. Teď se mrská bez
děčně za své lži arrární tisk sám, když na příklad
»Cep« uveřejňuje články s nadpisy: »Socialisté
drancují naše chalupy: — »Další násilnosti socia
listu proti nejehudšini«, »Cep« volá ke všem čini
telum, kterým má záležeti na tom, aby udrželi ve
státě pořádek: >Číňte svoit povinnost, chraňte náš
lid před rotou záškodníku a loupežníků, sice nade

i jdou zde poměry, © jakých nemáte dnes ještě ani
nejslabší představy. A lid venkovský nechť dle
zločinného jednání socialist: zařídí všecku další
svou činnosti“ A na jiném místě píše »Cepsv: »Vý
křik hrůzy. volání po spravedlnosti, výstražný hlas
musí zavzníti po celém venkově na zprávy o ple
nění, loupenií, pustošení chudých horských chalup,
kterého se dopustili socialisté ve Zbečníku u Ná
choda! Rodná chalupa, krov nad hlavou, pod nímž
rodili se a unirali předkové, jest vesničanum po
svátným, nedotknutelným stánkem. Jenom v do
bách pobělohorských kordy cizáckých dravých
žoldáků troufaly si na české chalupy — pustošily,
pálily. plenily je! A nyní, jakoby se tyto hordy vra
cely! Nejhroznější jest, že ie dnes tvoří lidé vlast
ní krve, jichž kolébka ve většině dokonce stála v
takové chalupě! K takovým děsným dusledkum
vedou bezměrné Štvanice socialistů proti venko
vanimi! Strany, které vychloubají se svou »po

:; krokovostí«, klesly na úroveň výše zmíněných žol
dáku. — -- Na majetku a životech ohrožený lid
venkovský zvedá dnes všude výstražný hlas k
rozhodujícím činitelíím ve státě, aby vinníci tako
vých lupičských tažení bylt přikladně potrestáni,
Škoda poškozeným ubohým chalupníkům úplně na
hražena a na všech stranách aby byla učiněna o
patření k naprostému zamezení dalších plenění
a drancování« K domkářstvu vznáší »Cep« tento
apel: »Nyní snad prohlédne! Někteří domkáři dali
se zlákat sociálními demokraty a šli s nimi v mi
nulých volbách. Však se sociální demokracie na
slibovala, že sc bude také donikářů ujímat! Minu
lo sotva čtvrt roku od voleb a již se jasně ukázalo,
jak se sociální demokracie drobného lidu venkov
ského sujímá«. Na trzích pořádají sociální demo
kraté (společně s národními socialisty) opravdové
hony na ženy domkářů a drobné venkovany vů

i bec — hony jako na dravou zvěř. Do Mnichova

| Hradiště přinesla máslo na prodej také žena domkáře. který v červnu volil sociálního demokrata,

| Také na tuto ženu vrhia se tlupa městských soc.
demokratů a máslo jí posynala a pomazala — blá

i tem. Nic nebyl platný nářek ubohé ženy, že také
I Její muž jest sociální demokrat! — Tyto události
| otevřou oči i těm domkářům, kteří dosud šli se so

ciální demokracií. Nyní snad i prohlédl muž této
sociálními demokraty ztýrané ženy.«

A sociální demokraté toutéž »přívětivostí« 0
plácejí, .

>Právo Lidu« ze dne 14. září píše: »Miůžeme
jen poukázali, jak se zachovali agrární majitelé
lomů v Práchovicích, kče na dělnictvo, dožadující
se vyšší mzdy, povoláno bylo 50 četníků a kdyby
bylo šlo po vůli agrárního majitele lomů, bylo by
došlo ku střelbě do bezbranného dělnictva. Nemé
ně charakteristickým dokladem ochoty k dělnictvu
je stávka ve družstevní motouzárně v Jihlavě, kde
dělnictvo donuceno bylo stávkou donucovati a
grární magnáty hu zvýšení mzdy. A motouzárna
tato — podnik ro dosti pochybný — obdržela de
setitisíce subvenci. A což jaké mzdy platí svému
dělnictvu agrární magnáti? Šedesát haléřů denně!
A činí tak velkosedláci, kteří svým dcerkám dávají
padesát zisíc korun věna. My obracíme se proti
všem upírům lidu, agrárníci jenom zalepují lidu
venkovskému oči, aby nespojil se s lidem měst
ským proti společným utiskovatelim.«

Na jiném místě: Proti velkokapitalistickému,
velkostatkářskému a selskoagrárnímu vyděračství
jest nutno zakročiti se vší energií a zejména všakrychle!

»Zář« líčí agrární rolníky takto: »Pod hrůzo
vládou axrárníků dějí se na českém venkově při
pady bezcitnosti, že musí nejhlubší hnus uchvátiti
každého cíticího člověka. Agrární strana nevy
chovává svých příslušníků k lidskosti. Udržal se
odporně posmívá snahám chudých lidí o trochu
levnější živobytí. jejich nejvyšší vůdce Hohenblum
vykřikuje do světa, že i kdyby lidé s provazy na
krku po ulicích chodili, on a uherští velkostatkáři
nedovolí zlacinění potravin. Agrárnické časopisy
přeplněny jsou opovážlivými lžemi, pomluva je jim
denním chlebem, prolhané farizejství druhou při
rozeností, a nenajde se v nich řádky o tom, co člo
věka činí teprve člověkem: úcta k bližnímu třeba
chudákovi, vzájemná laskavost a pomoc, již jsou
sí povinni všichni svnové lidští. Majetková bestie
řádí dnes po českém venkově více než veměstech.
Chladnokrevně pohlíží agrární správa obce, jak v
pastoušce nedostatkem potravy a paliva hynou
starci, kteří celý život dřeli zemanskému blaho



bytu. Svědomí jejich se nehne. Oni necítí vzájem
nosti s uplahočenými zemědělci. Oni mají majetek,
jsou páni, chuďas, nemohoucí pracovat, nemá ceny
zvířete. Tato slova nejsou přeháněním. Dokladů
je více, než dostane se do veřejnosti, a i těch je
dosti. Projděte nějakým venkovským krajem a
vyptávejte se lidí. Uslyšíte případy, že se srdce
zachvěir.:

Tak ted: hovoří o sobě dvě strany, které se
spojily při volbách proti našineum a sice prý proto,
aby zachránily kulturu a strádající lid.

Prohlédnou mírní, rozvážní „agrárníci aspoň
nyní? Páni zavařili spoječnou kaši, kterou musí
nyní chtěj nechtěj dojisti.

Prudký útok asshuilovaných židů v »Rozvoji<
proti -Národním Listin- ve prospěch Bagrových
souvčicu otevřel dukladnč oči těm, kteří věřili v
plnou upřímnost semitu. horujících na venek pro
assimilaci. Jak se předslavují vudčí hlavy českého
židovstva? My netvoříme vlastně žádný zvlášt
ní semitský národ. A náboženství? Vždyť podpo
rujeme přece ze všech sil Volnou Myšlenku. — Co
tedy překáží, abychom zcela splynuli s lidem če
ském, mezi ním stejně již dlouhou dobu žili naši
praotcové? Ovšem pěvné spojení hledáme jen s
pokiokovotw čássí českého národa. protože nábo
ženství katolického nikdy nepřijmeme.“

A jak se tyto zásady provádějí? Dotkněte se
něnieckého žida vídeňského, a med se ozve po
drázdéěnou obranou žid český. To snad proto, že
židé netvoši zvláštní národ mezi národy jinými, že
snad český žid miinic více Čecha než německého
souvěrce? Jestliže některý Čech energicky odsu
zoval počínání českých harfeníku v Rusku nebo
Bulharsku, celá obec českých inselligentu buď hor
livě přisvědčovala nebo aspoň ani slovem nerep
tala. ačkoji se iednalo o českou krev.

A nastojte! Naše lisiy dovolily si napsati ně
co nepříznivého o vzdáleném semitském vrahu v
Ruska. kicrý měl o národ náš asi takové zásluhy,
jako pekařský učedník © zdokonalení aeroplanu.
Taková smělost se musila co nejpřísněji pokárati
právě od židu assimilovaných, kteří prý vlastně
nejsou ai skutečnými semity, kteří náležejí k —
našem dárodu. Kávbv. Bagrov býval plnokrev
ným. Čechem, beďsit AČ se m vypráší kožich!
Ale zavadit o cizího žida? Ne- tohle assimilova
ný žil nesmí strpěti. A proto šlehaly prudké
blesky.

To pokáral 29, září sám pokrokový „Přehled :
Oren českožídovské assunilace měl by být po
někad prozívavčíší a inené malicherný v obhajo
vádí židovských zál v Rusku a po celém světě,
které se sud shudnje se sionismem, ale nemá co
dělat s úkoly, jež si vytkl. Rozvoj.. Dokonce po
kus. dozvoe o použití notický -Nár Listu K
nadhánění vody na mlýn realistický je schopen če
skožidovské věcí způsobit důkladnou škodu.

Čeští a demokratičtí Židé. jakmile zvěděli,
že ieiieh ummumští Kapitalističtí souvěrci byli pro
úžasné vydírání na čas lněvem lidu zahnání za
hranice, med vo Rozvoji a -Čase. vybízeli če
skou veřcinost, aby sbírala na ty »ubožáky“. milo
dare. Krev se zkrátka nezapře, Proč jenom naši
2id1ánestáralom barbarský pronásledované a sku
teeač chad. Slovanské křesťany v. evropském
Furecko? Heslo assinilace se leskne dále, ale za
tm jest alavně pozorování tolik, že rytířských 0
stred pokéoku s: dobývají horlivě pokřtění Čecho
vé tim. Ze se assánilníl židum. Pouze mosaický
ritus schází. Čím větší assimilace Jerusalemu, tím
bezpečněji se získává titul pokrokovosti.

Všeobecné zdražení a duchovenstvo. Nyní na
říká každý, i téměř všecky stavy intelligence, I
plat zdámině značný rozpreline se jako prach při
tolika požadavcích národních, politigkých. spol
kových aid. Represeutace intelligence vyžaduje
náklad velice tísnivý, V posledních letech domá
hají se práver učitelé zicpšení svých příjmu. U
znává se, že chudý učitel často musí vydati vzhle
dení k svému společenskému postavení na ve
řejné účely vice, než některý úředník. Má-li uči
telstvo svojí štědrosti dávati příklad jiným, roz
hodně k tomu musí míti dostatečné prostředky.
Uialo se docela heslo: Dle toho, jak budou pla
cení učitelé. bude prospívati Škola.« Jest v tom
hodně pravdy, protože každá prospěšná akce mu
sí míti reální podklad. Samo nadšení, dobrá vůle,
neboť stále opakovaná bujará hesla nepomohou
tam, kde scházejí potřebné prostředky.

Ačkoli tedy každý intelligent must viděti jasně,
přece jenom by pokrokáří žádali rádi u kněžstva
pořádek zrovna obrácený. Knězi se vyčte každá
korunka štóly, ozývá se neustále výsměch, aby
kněží neskládali pokladu, křičí se po konfiskaci
církevního jmění — a při tom se vyžaduje od
kněžstva štědrost zcela mimořádná. Tedy ti lidé,
kteří prohlašují, Že víru v zázraky dávno ztratili,
žádají so vší 1ozhodnosií zázraky od kněží. Kdy
by někdo analogicky dle hesla vysloveného o ško
le řekl, že dle toho bude prospívati duchovní sprá
va, jak se bude kněžím platit, obratem ruky. by se
vyčítala kněžstvu nenasytná zištnost, k zdůraz
nění by se lhalo dále o bosém Kristu, bosých apo
štolech.

Všude volání po pokroku — jen na kněze při
chází se s měřítkem přímo šosáckým. Knězi se
strká před oči zastaralá josefinská štóla, ačkoli

GRAND- HOTEL
v Hradci Králové.

NATOOBÁDpověšení

zimní zahrady
dne 7, a 8, řijna 1911

KONCERTY
ČESKÉ FILHARMONIE

Řídí Dr. V. Zemánek.

V sobotu 7. a v neděli 8. října

populární koncerty
při restauračním zařízení.

Začátek v 8 hodin večer.
Vstupné do populárních koncertů: Lože pro
6 osob K 10, jedno sedadlo u stolu K 120.

Záznamy do populárních koncertů přijímá vrátný
v Grand-Hoteln.

W neděli 8. října © půl 4. hod. odp.

symfonický koncert
při divadelním zařízení.

Ceny míst: Lože pro 6 osob K 20—, křeslo
K 3—, číslované sed-dlo v přízemí K 2-,

sedadlo na balkoně K 3—.

Předprodel lístků laskavě převzal knihknpec pan
F. Píša. Předprodej lístků v neděli od 2. hodině

odp. u pckladny vestibulu zimní zahrady.

Sklepní vinárna a bar
otevřeny.

Uměleckou výzdobu na motiv „Starý Hradec“
maloval akad. malíř Fr. Kysela z Prahy.

Od 10. hodin večer

denně koncert
uměleckého kvartetta. Kapelník p. Jirát.

Elektrické divadlo
(Biograf).

Zahajovací představení
v ponděli 9. října
v S hodin večer.

Program:
Lisabon. Přírodnísnímek.
Dobrodružství pana Majera. Komické.
Z říše ptactva. Přírodnísnímek.
Chytrák Firulí. Komické.
Vodopády Kerky. Přírod.kolor.snimek.

Hříšná láska.
Obraz ze života. (Potrvá plnou hodinu na scéně).
CENY MÍST: L misto 90 hal., II. místo 70 hal.,

III. místo 40 hal.

Představení denně přesně v 8 hod. večer.

Změna programu vyhražena. — Hudební dopro
vod obstará uměl. domácí kvartetto. — Každé

pondělínový program.

Vnedělidno15.října

dva velké vojenské koncerty
hudby c. a k. pěšího pluku č. 18.

Začátek odpoledne o půl 4. hod., večer v 8 hod.
VSTUPNÉ: 1 osoba 40 bh.Lože pro 6 osob 3 K.

Předprodej u vrátného v Grand-Hotelo.

katolíci neoplácejí poukazem na »stkvělé« platy u
čitelské v době josefinské.

Od kněze zhurta se žádají nejobtížnější povin
nosti, ale právě ti, kteří dostavují se na faru místo
s humanitním smýšlením s paragrafy a různými
sekaturami, neptají se, zda při dosavadním platu
může kněz peněžně na všecko stačiti bez štólo
vých poplatků. Kněz při obtížné duchovní správě
napracuje se v kanceláři často více, než mnohý
dobře placený úředník. mívá ve škole skoro tolik
hodin jako učitel. A k tomu všemu tolik práce,
spojené s vlastní duchovní správou! Žádný intel
ligentní stav nemá tolik kombinovanou práci vu
či veřejnosti jako duchovní. Často, než skončí je
den úřední akt, třikrát, čtyřikrát musí práci pře
rušiti k vůli nečekaným úkolum jiným.

Dokázali isme vícekráte, jakým jest odvážným,
zavilým balamucením tvrzení, že by se nižšímu
kněžstvu ihned znamenitě pomohlo, kdyby se pří
jmy hierarchie tozdělily stejnoměrně na všecko
kněžstvo. Stát okem ostřížím hlídá každý církev
ní groš, všechny drobnosti movitého i nemovitého
majetku církevního. V minulých dnech v »Čechu«
napsal farář. jak byl docela od úředníka tázán, kam
se poděl do inventáře zařaděný kratiknot. A nu
že — na základě státního nejpodrobnějšího šetření
vydávají 92 úřední výkazy. A tyto cifry přesvěd
čí lehce každého. jaký »blahobyt: mohou poskyt
nouti četnému kněžsívu. Bajka se však opakuje
dále od úst k ústím i od těch pokrokářu, kteří se
tolik rádi pyšní experimentální methodou, reální
mi důkazy. methodou přesností,

Agrarníci právě tento rok ukázali štvaním
proti kněžské stóle, jakou vlastně humanitu mají.
Kdyby kněz přijat od nich na krk politickou smy

važají všecko dle ceny peněz, činí útoky na poli
tickou svobodu kněžskou zpusobem tolik nezříze
ným. jak by si netroufali vuči nikomu. Katolík s
nejvétším sebezáporem snáší radikálničení pokro
kářských úředníku, učitelů a jiných, kteří na kon
servativní titul si získali existenci. Ale kněžstvu se
svohoda dopřáti nesmí!

Věinměnme si těch častých schuzí intelligent
ních stavu v zájmu zlepšení existence! Zda se ozý
vají tak časlé a hlučné výkřiky z řad duchoven
stva? Na trpělivosti kněží jest viděti, zda dle po
mluv pokrokářských mají výhradně smysl pro ve
liké příjtv. Leč trpělivost ještě neznamená, že by
se zd2 neměla státi důkladná náprava. Kdo mlčí,
není ještě blahobvimkem. Poněvadž prý náš stát
jest »zklerikalisovaný < jest fixní plat a pense kněž
stva menší, než státních podůředníku, ba i sluhů.
V protestantském Německu. ve Švýcarech a jí
ných státech jsou na tom kněží lépe.

Náprava státi se musí, i kdyby protestovali
skutežní byrokratičií kapitalisté sebe více.

Politický přehled.
Národní rada česká o dorozumívací akci. Val

ný sbor Národní rady české sešel se I. t. m. v
Praze na Staroměstské radnici za účastenství AM
osob, Sehuzí zahájil předseda posl. dr. Podlipný a
promluvil krátce a případně o názoru k nynější
dorozumívací akci. Nato po řeči posl. dra. Baxy
přijato osvědčení drem. Baxou navržené: >V době,
kdy zvolení zástupcové českého národa zasednou
ti mají s poslanci německými a poslanci velkostat
kářskými ke sněmovním poradán o změně zříze
ní zemského a národně-politické úpravě veřejno
právních poměru v král. Českém, pokládá valný
sbor Národní rady české za svou povinnost opět
ně prohlásiti, že všecky české strany v Národní
radě české zastoupené stojí na požadavku úplně
rovnosti obou národu. ačkoli jako národ, který če
ský stát založil, máme právo na přednost jazyka
českého, jakož stojí i na zásadě nedilnosti a ce
listvosti království Ceského a že jedině v rámci
zásad těchto zástupcové českého národa přistupují
K jednání a úpravě návihů zákoni, jež jsou na
sněmu královsiví Českého předloženy. ©Národní
rada česká prohlašuje s veškerým durazem, že
spolu se všemi národními stranami českými bude
bdíti nad tím, aby zeiména naše české menšiny
nentepěly ani nejmenší újmy na svém právu, jeli
kož tylo menšiny jsou částí národa, tvořícího vět
Šinu v totmitokrálovství našem a musí proto v ce
lém. obvodu zeniě požívati neztenčeně práv, pří
slušejících národu českému. Národní rada česká
pevně očekává, že naši zástupcové neohroženě bu
dou hájiti plně zásady spravedlivého českého pro
gramu a nedopustí, aby národ český, ať jako ce
lek, ať v některé své části kdekoli na svém právu
utrpěl újmy a aby nedílnost království Českého
jakýmkoli způsobem byla ohrožena. Národní rada
česká slibuje zároveň, že bude poslance české v
tomto jejich těžkém, ale spravedlivém zápasu jako
vždy posud ze všech sil podporovati. — Po té při
jato prohlášení vicepresidenta říšské rady Jos.
Žďárského: »Pokud se týče ostatních dvou zemí
koruny české, markrabství moravského a vévod
ství slezského, prohlašuje Národní rada česká, že
základní program český ukládá všem povolaným
činitelům, aby řešení otázky národnostní dálo se
všude z jednotného hlediska, to jest na základě



úplné rovnoprávnosti. Vzhledem pak k národnost.
poměrum v Dolních Rakousích a v sídelní Vídni,
trvá Národní rada česká na stanovisku zaručení
úplného národnostního rozvoje i plné ochrany zá
konné českému živlu zde usedlému a prohlašuje,
že v tom sméru bude nadále postupovati spolu S
českými stranami politickýmii.«

Sněm království Českého konal 3. října po
slední schuzi. Nejvyšší zem. maršálek princ Lob
kovic oznámil, že císař schválil všechny tři na
vržené permanentní komise. ©Místodržitel kníže
Thun pak na základě nejvyššího zmocnění sněm
odročil a příští schuze svolána bude písemně. Co
však bvlo třeba dohodování, než došlo ke schvá
lení! Agrárníci čeští trvali na tom, aby nouzový
návrh, jejž na jejich popud české strany podaly,
přišel v pátek (29. září) na denní pořádek. Toto
české přání narazilo však u německých poslanců
na tuhý odpor. Nebyl, sice proti prvnímu čtení,
ale nechtěli dopustiti, aby navrhovatelé svuj návrh
odůuvoduili, žádajíce, aby promluvil pouze jeden
(dětská uminěnost) a prohlásil v ohledu formálním,
aby návrh byl přikázán zemskému výboru k pro
jednání. Po nmohých tahanicích ujednáno, že nou
zový návrh doslane se v prvém čtení na denní
pořádek páteční schuze, ale Češi že se omezí na
debatu nejstručnější. Poslanec Švehla změnil také
svůj (agrár. nouzový? návrh v ten smysl. aby mí
sto zvlášiní permaneniní komisi byl přikázán zem
skému výboru, který má pak v příštím zasedání
zemského sněmu podati příslušné návrhy. Přijato
sněmem. jak vlastně si Němci přáli. — Se strany
české bylo také žádáno, aby na jednací pořad pá
teční schůze (29. září) byly také položeny nové
volby přísedících zenmiskéhovýboru. ježto dosa
vadní poměry v zemskéní výboru jsou neudrží
telny. Němci však nemchou se shodnouti na vhod
nýců kandidátech, každý z nich by chtěl býti pří
sedícím. proto si postavili hlavu. že volby do
zemského výboru se nemají vykonat, a české stra
ny požadavek svůj: volby nového zemského vý
boru odložily. Zvítězili tedy zase Němci. -- V pá
tek 29. září schválil sněm permanenci komise ná
rodně politické, školské a finanční bez odporu, po

tické na návrh nějn. poslance Pachra jen potud,
že na příště má do ní vvsilati každá kurie po čty
řech náhradnících místo po třech. —- Sněm český

jsou placení.

Boj Vídně proti českým školám způsobil i zá
pas mezi vládou a vídeňským magistrátem. V o
tázce českých škol ve Vídni uznala přece vláda
za nutné zasáhnout. Neoprávněné uzavření české
soukromé školy ve III. okresu přimělo místodrži
telství, že nařídilo magistrátu, aby zapečetěnou
školu českou opět otevřel. Magistrát příslušné roz
hodnutí sice vydal, to však starosta dr. Neumayer
zrušil, odvolávaje se na zcela nesprávný výklad
příslušných ustanovení zákonných. Tuto samovol
nost si místodržitel dolnorakouský bar. Bienerth
na rozkaz bar. Gaulsehe přece nedal líbiti, zrušil
rozhodnutí Nenmaverovo a nařídil, aby se do tří
důu vyhovělo rozkazu a místnosti školní se odpe
četily. © Magistrát však s veškerou rozhodností
prohlásil. že se místodržitelství nepodrobí a školu
neotevře a místodržitel — k této revoltě mlčí a po
konferenci dra. Neumayera s bar. Bienerthem spo
kojí se prý pouze s tím. že svolá stavební deputa
ci, která bude rozhodovat o tom, má-li rekurs spol
ku >komenský« proti zapečetění školy odkládací
účinek. ím se stav pro českou skolu velmí zhor
šil. Ustoupí-ii vláda vídeňské radnici. budou ná
sledky politicky nedozírné a na Vídní vymstí se
nekřesťanské jednání křesť. německých sociálu.

Vorariberský | sněm. přijal návrh. drahotního
výboru, jímž se vyzývá vláda, aby vydala zákon
o kartelícůh, aby se vláda postarala o zrušení blan
koterminovýcih obchodu obilních na pešťské bur
se a zemskému výboru uloženo, aby povznesením
domácí produkce Zaurmt nedostatek v zemi.

Baron Gawiach svolal předáky velkých stran
na říšské radě na úterý a středu k duležitým po
radám. Důležitým proto, ježto nechtěl dopřáti zů
stupcům německo národního svazu ani krátký od
klad dvou dní. totiž. až do 3. t. m.. kdy se sejde
říšská rada.

Protirepublikánské hnutí v Portugalsku neu
stává, ba šíří se dál, Vůdce monarchistu Conceiro
přistál na pudu portugalskou s 40) muži moderně
strojovými puškaní vyzorojenými. Některá města

republice.

Orázka marocká. Francouzský ministr zahra

sdělil, že vyjednávání s Německém spěje k přízní
vému konci. Die zpráv z Berlína Cambon a Kider
len-Wáchter se již shodli. na. konečném o znění

|

|

jaké území dostane Německo ve francouzském
Kongu.

Ialsko-turecká válka. Italie vypověděla Tu
recku válku. aniž by dbala provolání a protestu
Turecka přepadeného Istivým protivníkem. © Jak
rychle válka vypověděna,. tak rychle množily se
zprávy o hombardování Tripolisu, o vylodění voj
ska italského na břehy Tripolska, o srážkách loď
stva italského s tureckým na ruzných místech atd.
Zprávy však mnohé vyvráceny samou vládou ital
skou, že z bojiště není dosud zpráv. - S výpovědí
války Turecku pozdviny hlavu všecky státečky
balkánské, znovu staví se na nohy Albánci, a 0
statí mocnosti evropské, především Rakousko,
které s Tureckéní sousedí, zarachotily zbraní, aby
byly pohotové <.. A ze všeho toho na konec
rojí se zprávy, že mezi halit a Tureckem dojde
přece k smíru. Vrehníne velitelem italského voj
ska na zemi i na moři před Tripolisem byl imeno
ván generál Caneva. který svého vzdělání vojen
ského nabyl v Rakousku.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Valná schůze tělocvičných odborů Orel župy vý
chodočeské a prozatimní zemské správy Orla v Hrad
ci Králové pořádá se dne 22. října o 1, hod. odp. v mt
tém sále Adalberta s programení: 1. Zprávy. 2. Volba
starost p výboru. 4. Slet r. 1912. 4. Vnitřní záležitosti.
52 Návrhy. 6. Volná přání. Návrhy podávat mohou
pouze tělocvičné odbory. nejpozději ma týden předem.
Schůze zado svolána jest ma základě 7 2. shr. z.
častní se jiz 4) 90 jednom zástupci: Diecésní komitét,
Ústředí Všeodb. sdružení a Ústředí mládeže, b) členové
výboru ma loňské valné schůzi zvolení, c) po jednom
delegát ze stávajících odborů, které zápisné a příspě
vek 7 1914 zaplatily. Plenární schůze výboru koná
se věž den voTi hodin dopol. Výbor východočeské

Orla- v Hrdkí krá

a sů

zupy a prozauniní zemská Správa
love.

Ronov sad Doubravou. Vzdělávací katolický Soci
pořádá dne 13. říjní přesně 0

3. hedině odpoledne © místnostech hostince mu Jo
sefa Vávrv vežejnon přednášku, m níž promluví slo
vutný řecní vldp. Ihr. František Šule, professor v
Hradci králevé, ja ena: Moderní názor o puvodu

rezam < Jméno řečníkovo 4 1m vý

ální sporek — ROVNOSL

člověka u Zdravý

nám dodávati.

Závod tento zásobili jsme

literaturou českou,



sost zajímavé tema časové jistojistě přivábí veliký po
čet posluchačstva. Přuďte všichni a poučte se o zá
kladním principu lidského života. Zdař Bůhí

Schůze katolických jednot v Pardubicích. Na den
sv. Václava svolána byla valná hromada zdejších kato
lických jednot do Staré besedy na 6. hodinu večer.
Prostranný sál a vedlejší místnost byly účastníky obo
jiho pohlaví přeplněny. Po zahájení schůze ujal se slo
va dp. Jos. Novotný a za napiaté pozornosti všech pří
tomných promluvil: O významu sv. Václava v dějinách
církve a vlasti. Poutavá a obsažná řeč dp. přednášejí
cího trvala přes hodinu a byla přijata přítomnými sa
movolnými výbuchy pollesku a chvály. Po té vykoná
ny nové volby výboru a vyřízeny jednotlivé části pro
gramu. Spoležná debatní zábava po vyčerpání progra
mu trvala až do půlnoci.

Zprávy —
místní a z kraje.

Osobní. Jeho Excellence ndp. biskup Doubrava vrá
til se do Hradce Králové z letního svého sídla dne 3.
října, aby vykonal některé funkce svého úřadu. Ve
středu celebroval slavnou pontifikální mši svatou za ú
časti kathedrální kapitoly, zeměpanských, vojenských,
samosprávných « státních úřadů za blaho J. V. císaře
a krále. V sobotu 7. října bude obětovati zpívané rekvi
em za zemřelého biskupa Hanla, v neděli dne 8. t. m.
bude installovati nově zvoleného kapitolního děkana
vsdp. Th.Dra. Jana Soukupa.

Instalace kapltolního děkana vsdp. Th.Dra. Jana
Soukupa. V neděli dne 8. řína 1911 o půl 10. hodině
dopoledne bude uveden do svého úřadu slavnostním cír
kevním obřadem nově zvolený kapitolní děkan vsdp.
Th.Dr. Jan Soukup. Slavnostní obřad vykoná Jeho Ex
cellence ndp. biskup dr. Doubrava, načež nově installo
vaný hodnostář celebrovati bude pontifikální mši sv.
Vsdp. kapitolní děkan dr. Soukup působí trvale v Hrad
ci Králové. Narodil se v Branné roku 1849, vystudoval
s výtečným prospěchem gymnasium v Jičíně, jsa pro
své filologické vědomosti miláčkem proslulého řečti
náře řiditele ILcpaře. Po skončených studiích gymnasij
ních studoval tkcologii nejprv v semináři královéhra
deckéní a po vysvěcení na kněze roku 1873 byl na
vyšší studia theologická poslán do Vídně. Po dosažení
doktorátu theologie roku 1877 vrátil se zpět do Hradce
Králové, kdež mu biskup Hais svěřil v semináři pro
fessuru biblického studia Starého Zákona. Současně za

stával dr. Soukup úřad spirituála v biskupském chla
peckém semináři »„Borromaeu« od roku 1879. Professor
dr, Soukup vychoval za 25letého svého působení celou
mladší generaci kněžskou a byl také literárně činným,
přispívaje do »Časopisu katolického duchovenstva«. Dr.
Soukup je jedním z prvních zakladatelů Politického
družstva tiskového, jehož byl po několik let předsedou.
Také mnohé jiné katolické spolky a podniky nalezaly
v něm obětavého a štědrého podpůrce. Jako konsistorní
rada a prosynodální examinátor účastnil se správy di
ecése, kterou jako kanovník a latere s ndpp. biskupy
Brynychem a Doubravou celou procestoval. Sídelním
kanovníkem byl jmenován r. 1902 a kapitolním děka
nen byl již letos v lednu, kdy se jeho zvolený před
chůdce vsdp. Msgre Brychta pro valně slábnoucí zrak
úřadu svého před potvrzením ještě vzdal. Z nastíněné
činnosti vysvítá, že je nově installovaný kapitolní dě
kan mužem neunavné skromné práce, která v novém ú
řadě se zvětšuje celou řadou nových povinností. Pře
jeme vsdp. kapitolnímu; aby za pomoci Boží mohl za
stati i nový úřad k prospěchu diecése.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Leopold O
pletal, farář ve Štěpanicích, za faráře do Stěžer, Karel
Janský, farář v Uhersku, za faráře do Chroustovic, Vá
clav Kolář, farář vc Velké Řetové, za faráře do Oubi
slavic, Frant. Kočí, administrator, za faráře v Klášterci,
Auz. Kristian, administrator, za faráře v Pěčíně, Jos.
Cibulka, vikarista kathedr. chrámu za vicerektora v
chlapeckéin semináři Borromaeum, Frant. Stříbrný, ad
ministrator v Křížlicích. za kaplana do Habrů, Jos. Frey,
kaplan v Habrech. za kooperatora do Mříčné, P. Alex.
Březnovský O.S.E., za katechetu škol měšť. v Brou
mově, Karel Kolářský. koop. v Josefově, za administra
tora do Herálce. Jan Sobota, kaplan, za administratora
v Kladrubech u. L., Bedřich Augustin, vicerektor v Bor
romeu, přijat do vyššího ústavu ku vzdělání kněží u
sv. Augustina ve Vídni, Rudolf Laňka, koop. v Mladko
vě, za osobního kaplana do Kalné, Frant. Lexa, kate
cheta v Trutnově, za administratora do Bárnwaldu, Vít
Štěpánek, administrator ve Stěžerách, za kaplana do
Miletína. Neomysté: Josef Vacek, za kaplana do Ká
cova, Jan Veselý, za vikaristu kathedrálního chrámu v
Hradci Králové. Na odpočinek vstoupili: p. Fr. Dittrich,
děkan v Jičíně, p. Jan Ráček, bisk. notář a děkan v
Herálci, p. jrs. Vašák, osob. děkan v Bykáni. — U
prázdněná místa. Jičín, děkanství, patron. kníž. Traut
mannsdorfa, Heralec, fara. patron. Bedřicha .Milnera,
Bykáň, fara, patron. barona Dalberga, Štěpanice, fara,
patron. hraběte Harracha, Uhersko, fara, patron. kníž.
Thurn-Taxise, Velká Řetová, fara, patron. nábož. ma
tice, Valteřice, fara, patron nábož. matice, vesměs od
1. října 1911.

Vo schází měsíské rady v Hradci Králové dne 2.
října učiněna byla tato usnesení: Panu Václavu Rej
chloví, staviteli, vzdají se dfky za dar K 100.—, věno
vaný jím k uctění památky jeho zesn. choti, paní Anny
Rejchlové, ve prospěch- zdejšího ústavu chudých. —

„s

Zpráva revisního cdboru o účtech za rok 1910 předloží
se měst. zastupitelstvu. — Návrh na odvodnění hřbitova
Pouchovského, vypracovaný měst. techn. kanceláří,
předložen bude c. k. okresnímu hejtmanství. — Přípis
»Pokrokového Klubu« ve věcí nouzové akce postoupen
byl sociálnímu odboru. -- Panu Lvu Taussigovi, ob
chodníku, uděleno bylo povolení ku zřízení zasklené
pavlače v nádvoří domu čp. 27. podél jižní čelné zdi
nově postavené budovy bazaru. — Pp. manž. Čeňku a
Anně Kutilkovým na Praž. Předměstí uděleno bylo po- '
volení ku stavbě dvoupatrového domu na parc. č. 183- '
12 v bloku XV. — K žádosti Polit. družstva tiskového
byla schválena úprava místností v přízemí »Adalber
tina- pro účely knihkupectví, — Povolena byla stav
ba skladiště na dvoře domu čp. 79 v Palackého tř. p.
Jindř. Kubiasovi.

Musica sacra. V den jmenin Jeho Veličenstva při
pontifikální mši svaté kathedrální kůr pečlivým říze
ním p. ředitele Wiinsche zapěl slavnou osmihlasou mši
od Kašpara Etta. Spoluúčinkovali s velikým porozumě
ním osvědčení zdejší odborníci, takže provedení bylo
precisní, uchvacujic svou krásou přítomné věřící. Cho
rální části zazpívány přesně dle chorálu Vatikánského.
Ku konci mohutně, s pravým uměleckým procítěním
provedeno osmihlasé Kaimovo Te Deum. Jak velice
zručný regenschori tak pěvci byli odměněni za své
nesnadné, ale zdárně provedené zpěvy obecnou po
hvaivu.

Nově otevřené knibkupectví v Hradci Králové.
Politické družstvo tiskové otevřelo ve spolkovém do- |
mě Adalbertinu vlastní katolické knihkupectví, které
zajisté poslouží zdárně netoliko obecenstvu hradecké
mu, ale i našim přátelům v celé diecési. Podnik tento
založen na širokém podkladě, tak že opatří žadatelům
všecko, co poskytují jiná přední knihkupectví. Bude e
minentně dbáti o šíření známosti theologické literatu
ry netoliko české, nýbrž evropské vůbec. Jestliže v
jiných prodejnách 4 výkladech bohoslovné a vůbec
katolické literatuře se vykazuje místo velice podříze
né, jest zapotřebí, aby některé knihkupectví zase 0
bralo si za účel systematicky upozorňovati na stále se
množící díla autórů katolických. Jestliže by odborná
prodejna nevěnovala náležitého zřetele této literatuře,
celé řady nových a nových kněh by zůstaly neznámy
i těm, kteří po nich horlivě pátrají. Jak Široce se roz
víjí katolická literatura v Čechách a zvláště v Něme
cku, Francii. Italii. Potřebí jest, aby katoličtí intelli
genti stále zůstali v kontaktu s hlavními kulturními,
náredohospodářskými a politickými proudy v zemích
jiných. Nutno upozorniti na nová díla, knihy interes
sentům vždy včas ukázatl. Naše tiskárna sama vydala
již slušnou řadu kněh, které nutno umístiti v prodejně
příslušné. A pak jest žádoucno, aby se podporovaly
prostřednictvím katolického knihkupectví hojnou mě
rou i jiné tiskové podniky katolické ve vlasti naší.
Jestliže sami našincí spoustu peněz věnují na knihy
tiskových podniků neutrálních nebo zcela nekatolic
kých, ať maji příležitost ke srovnání literatury naší
s jinou! Široký rozvoj katolického hnutí vyvolal nut
nost katolického, všemi moderními prostředky opatře
ného knihkupeckého podniku. Doufáme, že naši přízniv
ci uvítají nový závod radostně, že naše »Družstevní
knihkupectví“ budou podporovati s touže horlivostí, s
jakou toto chce obsluhovati všechny ty, kdož se o
jeho prostřednictví přihlásí. O laskavou přízeň a pod
poru prosí Politické družstvo tiskové v Hradci Král.

Z měsíského průmyslového musea v Hradci Krá
lové. Čítárna musejní otevřena byla v měsíci září šest
krát. Nově vykládá sc časopis »Světozor«, »Neue Frau
enkleidung und Frauenkultur«, »Podkrkonošský Kraj“
(výměnou) a Trutnovský Věstník. Přestal vycházeti vy
kládaný časopis »Werkkunst«. Do knihovny zařaděno:
Kvietinka-Kotek Mod. truhlářství VI b 182, Reimers
Handbuch fiir die Denkmalpflege Bd 3288, Schick-Der

Textilchemiker Ig 3285. Různé časopisy, knihy a ka- |
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talogy knihovně věnovali: pp. Obermann, fin. rada,
knihkupec Tclman, proí. Racek a nádr. restauratér J.
z Helly. Do sbírek iusejních přispěla důst. Kongrega
ce chudých škol. sester D. N. D. bohatě vyšívaným plá
štíkem z počátku XIX. stol. Zakoupeny byly 3 obráz
ky na plechu malované, 7 šátků pestře potištěných, 2
koutnice (plachty) uhersko-slovácké, krajky a výšiv
ky a 2 džhánky z uher. Slovácka, malované. Dále ně-|
kolik prací japonských, svícen kostěný, řezbou zdo-:
bený,. schránka s vrchní deskou bohatě lakovou mal
bou a ornamentem kostí a perletí vykládaným zdobe
ná a menší gobělinová práce. — Kurs o motorech pro
malé živnosti zahájen byl 18. září a těší se četnému
počtu účastníků. Vyučuje vždy v pondělí, ve středu a
v scbotu od 7.—9. hodin večer p. inž. K. Brumhoffer z
Jaroměře. — Za přispívající členy musea přihlásili se
pp. Holeček a Moučka, majitelé litograf. závodu a P.
inž. K. Friedrich, zde. — Na nejbližší dobu chystá mu
seum demonstrací s :Agem« a »Rydolem«, nejnovější
mi lepidly obuvi, jichž zavedení má pro ruční výrobu
obuvi veliký význan.

Obchodní gremlum v Hradci Králové. Ve schůzi
gremia 29. září vzato na vědomí prohlášení pošty «
rozmnožení sil při telefonu a ohledně vybírání schrá
nek poštovních. Prohlášení firmy Sommer vzato 'na
vědomí. Kolon. sekce vyslovila se pro navržené změ
ny při obchodu lihovínami. Sděleno to zem. jednotě a
hejtmanství. Komoře v Liberci dópsáno, že na německé
dopisy odpovídáno nebude. Stran důstojnické prodejny
zakročí se u příslušných činitelů, aby tvořema nebyla.
Podána petice k ministerstvu financí stran snížení daní.
Gremlu z Ml. Boleslavi dáno dobrozdání stran neděl
ního klidu na poště. Zakročeno u ministerstva obchode 

stran stěžovéní pli tvoření nových telefon. stanic. Po
dána stížnost oa hejtmanství, by bez zaplacení inkorp.
taxy nevydávaly se živnost. listy. Obchodní akademii
vypracován katastr učňů. Seznam všeho členstva má
zrevidovat kol. Tolman. Vzato k vědomí podání instruk
tora Dr. Poláka. Náhradníkem do berní komise zvolen
stavitel p. Novotný. Pošle se oběžník stran přihlášení
se k hromadné pojistce proti povinnému ručení. Časo
pis Střední L.abe darován lyceu. Vznesen apell na čle
ny, aby nepoužité siožní lístky dávali odboru matiční
mu (pokl. Tolman). Dá se pokyn šéfům, kteří neohlá
sili učně a nehlásí pomocníky, aby tak činili. Oběž
nikem vysvětlí se poznovu způsob sestavování smluv
a přihlašování personálu. Agenda gremia vykazuje
1197 čísel.

Nový moderní obchodní podmik v Hradci Králové.
Firma Jos. Pavelka otevřela v říjnu t. r. moderní, všem
požadavkům nynější doby vyhovující první odborný zá
vod ránskýn. angl. mod. zbožím a prádlem vlastní vý
roby v Palackého ul. 77. v domě p. Šolce, zlatníka.
Sklad sestává ze vsech druhů košil, 50 facon límců, ma
nžet, náprsenek, zvláštností angl. nákrčníků, vest, plá
šťů (nepromok.), raglánů, pelerin, rukavic, šlí, kapes
níků, holí, zboží vlněného a trikotového a j. v. Jak bylo
nám oznámeno, zařídil majitel závodu ku pohodlí ct.
obecenstva opravu, Čistění a žehlení prádla a zároveň
jsou též vzorky na skladě, aby se mohlo veškerým
přáním v příčině event. zhotovení dle míry vyhovětí.
Radíme tudíž každému, dříve než si opatří svůj ná
kup, by měl na zřeteli výklady této firmy, aneb aby
závod bez nucení ke koupi navštívil, kdež mu bude s
největší ochotou poslouženo.

Ještě o protestantské agitaci v Klicperově divadle.
Prof. Vrabec v »Ratiboru- vykládá naši kritiku o pro
tikatolickém agitačníín dramatě Schonherrově jako 0
sobní útok na své existenční postavení. My jsme však
Pana professora kritisovali pouze jako dramaturga ve
spolku »Klicpera:-, předpokládajíce, že jako Wšude jin
de, tak i v tomto spolku je dramaturg zodpověden za
hru, která se dostane na scénu. Jestliže však drama
Schónherrovo dostalo se bez jeho vědomí na scénu, od
padají zcelu přirozeně všecky dedukce, plynoucí z na
šeho předpckladu, dle kterého jsme považovali pana.
professora za skutečného a ne za titulárního pouze dra
maturga. V tom však případě neshoduje se to zajisté s
vážností pana professora. aby svým jménem kryl pře
hmaty, které se během času na účet jeho nominelní
spolkové funkce v »Klicperovi« přihodí. Ohledně pro
jeveného přání. aby naši dopisovatelé podpisovali jmé
nein své dopisy do listu, jsme ochotni tuto formu za
vésti, jestliže učiní v tom ohledu počátek zdejší po
krokoví lidé. kteří anonymně | dosud uveřejňovali v
»Ratiboru« a v +Osvětě lidu« nekvalifikované útoky na
čest a na existenci celé řady nepohodlných jim lidí. Ta

by napraviti mravy chybujicích našinců.
Vyhláška. Bylo pozorováno, že četní překupníci

(hokynáři, cizí obchodníci a pod.) opatřují své nákupy
na zdejším týdenním trhu již v první hodině po jeho
zahájení a to lím způsobem, že si různé potraviny do
trhu přinesené u prodavačů pro sebe zamlouvají a tím
je ze všeobecného prodeje vylučují. Jednání toto jest
zůmyslným obcházenír $ 10. tržního řádu, podle kte
rého v první hodině jest nákup pouze přímým konsu
mentům vyhražen, a v důsledku toho přísně se zaka
zuje. Proti prodavačům a překupníkům, kteří by protl
ustanovení tržního řádu způsobem shora uvedeným
jednali, bude zakročeno ve smyslu $ 13. tržního řádu.
P. T. obecenstvo, které jest takovýmto způsobem v
nynější drahoté těžce poškozováno, důtklivě se vy
zývá, aby samo ve vlastním zájmu bdělo nad zacho

zdráhá se zboží do trhu přinesené prodati s výmluvou,
že jest již zamluveno. policii oznámilo. Rovněž není
dovoleno ve smyslu $ 13. téhož řádu přepláceti kupce,
když vyjednává s prodavačem. .

Ve vzácném věku 91 let zemřel zdejší měšťan
a majitel domu p. Antcnín Matek dne 3. října. Nemoc
jeho byla velice krátká. Jevil i v posledních měsí
cích překvapující duševní i tělesnou čilost, ačkoli se

Pohřeb konal se včera na hřbitov Pouchovský.
Koncert »Českého kvartetta« v Hradci Králové

bude ve středu 25. Fljna o půl 7. hodině v městském di

ven F moll op. 95., Schubert D moll op. posth. s va-.
riacemi na píseň »Smrt a dívka.« Záznamy a předpro
dej lístků v knihkupectví F. Píša v Hradci Králové.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. Stav ve
škerých vkladů Čínil koncem | měsíce září t. r. K
41,681.755.- -. více o K 54.198.—.

Masopustní věstník. Úřednictvo Záložního úvěrního
ústavu v Hradci Králové bude pořádat za účasti všech
filiálek representační ples dne 13. ledna 1912 v Grand
hotelu.

První mráz, ale již dosti tuhý ohlásil se na Hra
decku v noci z úterka na středu. Při dobývání řepy
shledáno, že povrch byl mrazem ztuhlý.

Katolici a Volná Myšlenka v Hořicích. Na sv. Vá
clava koná se u nás každým rokem starodávný průvod
k Panně Mari lohovské, jejž chtěli vloni volní bratři:
znemožniti. hrozíce' protidemonstrací a jenž letos od
byt klidně a při tom velkolepě, tak že byl pravou sv.
václavskov manifestací hořických katolíků tím více, že
s ním spojeno bylo svěcení opraveného kříže na Da-.
chovech, jenž byl vkusně upraven a Kvítím od taměj
ších dívek ozdoben. Krásné počasí podporovalo celou
slavnost a byl to zjev úchvatný a. nezapomeguielný,.



když na 3000 lidí za hlaholu hudby a zpěvu táhlo krás
nou lesnatou krajinou při ozvěně tmavých lesů miletin
ských. U kapličky o pravém vlastenectví promluvil ka
plan vip. Ježek, před svěcením o předmětu: »Čím je sv.
křiž katolické dědině« sám vdp .děkan. Večer uspořá
dala skupina mládeže zábavný večírek, při němž jedna
dívka přednesla pěkně sv.-václavský proslov, načež
sehrán divadelní kus a předneseny některé výstapy.
Návštěva byla četná a animovaná. Při té příležitosti
nemůžeme se nezmíniti o tom, jak naši volní myslitelé,
jimž. patrně se dobře nedaří, svůj nezdar hledí nahra
diti penězi. Odpoledne byl pohřeb Marie S.. jejíž muž
je bez vyznání a jejž chtěli pohnouti, aby z důstojného
pohřbu udělal obvyklou volnomyšlenkářskou — agitaci
tin, že by nevzal kněze a povolal řečníka z Prahy, v
k:erémžto případě mu slibovali veškeré útraty hra
diti a pohřební tryzny korporativně se zúčastniti. Vli
vem ostatních příbuzných, dobrých katolíků, k tomu
nedošlo a pohřeb odbýván po křesťansku od vlp. Kor
duly, jenž nad hrobem dojemně promluvil. Podobný pří
pad nedovoleného mluvení na hřbitově, jenž, třeba pa
třil obci, je koafessní, poněvadž byl po katolicku vysvě
cen, právě se soudně projednává a pánům dostane se
poučení, že bez povolení duchovního není nikomu do
voleno na hřbitově mluviti, kteréžto povolení v přípa
dech, kde se jedná © skutečné uctění mrtvého, a žádnou
strannickou demonstraci neb dokonce rušení nábožen
ství, samozřejmně odpadá, před soudem však vždy padá
na váhu. Známe ty pány a víme, že nikomu z nich ne
zbývá a proto divne se, že si na takový luxus mohou
Po případě až 100 zl. špendýrovati. Patrně mají své
prameny. jež kdysi naznačil jeden z nich před svat
bou, kdyz chtěl své přesvědčení za 50 zl. prodati, mluvě
asi následovně: potřebuji 50 zl., zdejší spolek mi dá 50
K. pražský -Smetana« druhých 50 K, jestli vystoupím z
církve, ale protože moje nevěsta tomu nepřeje, zůstal
bych, kdyby mi někdo 50 zl. »zapůjčil.« To se rozumí,
že mu na faře nerozuměli a milý anarchista byl nucen
udělati, co si žena nepřála. Snad by byl »Smetana« vy
poinohl i pří pohřbu S. Nedaří se jim, když si jeden je
diný případ tolik nechají stát.

Rohozná n Poličky. V neděli 24. m. m. konala se u
nás okrsková slavnost mládeže křesť. sociální a ven
kovského lidu. Však menší návštěva nevadila, bylať
stejně pěkná podívaná na členy a členky místního
sdružení mládeže, kterak statně v řadě, čítající asi
40 osob, kráčeli v průvodu hudby na dopolední služby
Boží. Takové sdružení i co do počtu i co do účelu ne
potřebuje věru se schovávati a ohlížeti, co který ne
rozuma o něm řekne. Po službách Božích odbývala se
schůze, vc které řečník pan Vincenc Reichelt z Prahy
v pěkné řeči velmi vhodně zmínil se o sv. Václavu,
přešel na nynější poměry a pojednal pak o třech nej
důležitějších Ččinitelích, na kterých výchova člověka
záleží, totiž o rodině, škole a životě, takže řeč jeho
patrny dojem učinila na přítomné. Odpoledne věnová
no bylo zábavě. Bylo to radosti našich »přítelíčků«,
když i odpoledne každou chvíli pršelo a proto očeká
ván naprostý nezdar slavnosti! Však to jíž předem
hezky připravovali a kde koho přemlouvali, ano |
zdržovali, aby slavnosti se nezúčastnil. Což divu, že
když účastaici slavnosti ubírali se opět v průvodu k
zábivě do hostince p. V. Cupala, téměř přes celou
obec, nemohli páni soc. demokraté, čili nyní »sokolíci«
(u nás se to nedá a také prý ani nesmí rozeznati) šle
chetnou svou radost utajiti a vycházeli v hostincích,
kde bylo jich více pohromadě, ven, aby radost světu
ukázali a nějakým vtipem si odlehčili. Jaká však bo
lestná zpráva je stihla druhý den, když každý s nad
šením vypravoval o zábavě, že tak pěknou zábavu a
při tom slušno:. ještě snad ani nepamatuje. Však do
stávali potom někteří od těch pravých sokolů a soko
lek za to, že na zábavu přece šli! | panu starostovi a
některým členům výboru, kteří na zábavu večer přišli,
upřena za to v poličské »Jitřence« schopnost k prav
domluvnosti. A což když rozneslo se, že »Orlové«
(tak totiž našin: jinochům ve své nevědomosti říkají)
nebudou musit chytati myši, jak jim Sokolové před
slavností radili, aby si vydělali na deficit se slavností
spojený, uúbrž mají ze slavnosti dosti čistého výtěžku,
aby je mohli od sokolů kupovati! Těm podle jména
lépe sluší je chytati. Tu vrtěli nad tím hlavou a soudili,
to že po dobrém ani nemohlo jíti. Uznání a díků zaslou
ží zvláště někteří členové a členky, kteří o zdar
slavnosti zvláště se přičinili, a pak jmenovitě jedna do
brá slečna ze Staršova, která tak dobře uměla různé
sladkosti nabízeti, že nikdo jí nedovedl odepříti.

Výstraha před
padělky.

Pouze bedničky a balíčky, jež jsou ozna
" čeny kávovým mlýnkem, obsahují „pravou

>Franckovkn:“ z pardubické továrny.
Nedejte si tudíž dáti za „pravou

:Pranckovku:“ žádný balíček nebo bed
ničku, jež není označena touto ochrannou
známkon.

Neštěstí v Kvaslnách. U nás stalo se v posledních
dnech politování hodné neštěstí, jemuž za obět padl lid

Z 0 Z.,

kolix hoclů zdejších se střelnou zbraní, při čemž 12
letý žák měšťanské skoly Josef Pavel střelil ldletého
studujícího II. gymn. třídy Josefa Piskoru tak nešťastně,
že týž po několika okamžicích klesl k zemí mrtev. Rána
prošla mu srdcem, tak že smrt ihned následovala. Ne
šťastník pohřben byl ve středu na hřbitově skuhrov
ském za veliké účasti lidu. Případ ten vzbudil po ce
lém okoli pochopitelné vzrušení!

Oslava sv. Váciava v Ronově nad Doubravou. Byli
jsme svědky oslavy sv. Václava ve městě Ronově nad
Doubravou v loni a opětně letos. Byla-li slavnost loň
ská krásna a jímavá, musíme říci, že letošní ji daleko
předčila. V předvečer sv. Václava odělo se celé — pra
víme výslovně celé město slavnostním hávem prapory
národních barev. Kdo postavil se na rohy náměstí a
díval se ja příklad do ulice svatokřížské, byl tu unesen
jednclitosti. Co důní. to prapor.Po večerním zvonění
seřadily se spolky u iarní budovy, aby uspořádaly lam
pionový průvod městem. S pochvalou sluší podotknou
ti, že letošní) průvodu na oslavu sv. Václava účastnil
se také sbor dobrovolných hasičů z Ronova n. D. a
sl. sbor dobrovolných hasičů ze Žleb. Chválovic. Pak
šli zástupcové městské rady, spolek »Rovnost«, sdruže
ní mládeže všech přifařených obcí a členové odbočky
sdružení křesťanských zemědělců. Pokud nám bylo mo
žno, poněvadž celé zástupy z blízka i z dáli přišly vzdá
ti hold tomute národnímu větci, napočitali jsme 87 lam
pionů. Na dané znamení kapelníka p. A. Pátka za zvu
ků osvědčené liudby ronovské ubíral se průvod ulicí
školskou, zahnul do ulice Čáslavské přes celé námě
sti. Divák zůstal v úžasu, když patřil na pohádkové ve
černí osvětlení zvláště náměstí. Celé náměstí, jakoby
bylo v jednom plamen! Myslícímu člověku táhlo srd
cem přání, kéž by ve všech srdcích českých plála tak
úcta k sv. Václavu, n víře, kterou on vyznával, k ja
zyku, kterým on mluvil a nám zachoval! Nebýti jeho,
nemluvili bychm dnes česky. Z náměstí bral se průvod
ulicí Závrateckou až na +Horku« a zpět ulicí svatokříž
skou, kolem soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Proko
pa k zámku. Poprvé lelos celý zámek zazářil v krás
ném světle. Inu, jiný pán jiná správa. Po té rozvinul se
celý zástup kol náměstí a spěl ku soše starobylé Ne
poskvrněného početí Panny Marie z roku 1693 a zde
zazpívána celá píseň -Svátý Václave!« Po té praví
místní vldp. farář: -Národem svatováclavským jsme,
a národem svatováclavským zůstaneme a zásluhám na
šeho světce o svatou víru a drahý náš jazyk provolej
me slávu!. Třikráte barácí náměstím hřímavé sláva z
upřímných srdcí uvědomělých katolíků ronovských. Ku
konci zpívána národní nymna »Kde domov můj« a me
zi zpěvem vypalecvány překrásné ohňostroje, vyrobe
né pyratechnikem Hájkem ml. v Praze. dvorním doda
vatelem, klerý byl vyznamenán perským řádem. Prů
běl: a úprava skýtaly čarokrásný pohled. Dělová rána
oznamovala východ úrůvodu od farní budovy. Po té
ozývala se celá kanonáda z hmoždířů na kopci u sv.
kříže; následuje, pokud pamatujeme, vysokoletá rake
ta se zlatou prškou,. trojramenná slunce 's římskou

zdami, brilantní fontainy a římská svíčka uprostřed,
vysokoletá raketa s prškou, palma vítězství, vysoko
letá raketa s ranou, ohnivá kaskáda brilantní, vyso
koletá raketa s barevnými hvězdami, japonské slun
ce barevné a na konec různobarevné bengálské ohně.
Manifestace nad jiné zdařilá jistě jest a bude mocnou
vzprulhou pro Život náboženský v našem městě a v
celém okolí. Jest si jen přáti, aby celý kraj čáslavský
v tyto dny vždy zazáril, aby památka světce o ná
rod český tak zasloužilého nevymizela a nesla se od
pokolení do pokolei. Utěs smutné, zažeň vše zlé, sva
w Václave, Kriste eleison!

Ve prospěch Ústřední Matice Školské odvedeno.
Spojené síly kroužek »Bendilů«, Chlumecký +Parla
ment“ 2 počestná obec Podkatovská vybrala při kona
ném Jampionovém průvodu na výstavu chlumeckou ob
nos K 21.05 h.

Tělocvičná Jednota »Sokol« v Praskačce vybrala
při večírku pořádaném na rozloučenou s bratrem sta
rostou řídícím učitelem B. Kabeláčem ve prospěch Ú
střední Matice Školské K 8.50, jež v těchto dnech ma
tiční pokladně odvedeny.

Práce agrárního velikána na Náchodsku. To bylo
volání, jak nejlepším spasitelem venkova na Hronov
sku a Náchodsku bude agrárník pan Rydlo! Sám svým
vystupováníri sice nijak nepoukazoval k tomu, že by

liké skromnosti časta raději nechal za sebe mluviti ve
volebním boji lidi jiné. A komu se dobře od strany a
grární zaplatilo, ten ovšem neskrblíl pochvalou. *A jen
nějakého muže mladšího! Vždyť ten dr. Horský jest už
starý“. Tak poučovali tl, kteří mají v úctě starého Ma
saryka. Jen jest div, že žádný z mladých agrárníků
neosvědčil tolik občtavé čilosti „pgo skutečné blaho
zdejšího chudého kraje, jako náš dr. Horský! Každý
vzpomíná na ty jeho přečasté schůze, tábory, interven
ce atd. Kdyby některý mladík aspoň polovic z toho vy
konal, již by měl zásluhu velikou. »Starý« Horský ko
nal několik schůzí denně a nenaříkal na únavu. A mla
dý pan Rydlo? Hlučně se zde přetřepává jeho pohodl
ný klid. Zvláště se mluví mezi lidem prostým i intel
ligencí, jak byli roztrpčení učitelé, když na jejich po
zvání kc stavovské schůzl pan Rydlo odpověděl, jak
prý "má ještě od volebních schůzí hlasivky příliš pře
pracované. Největší podiv vzbudilo, čím si je vlastně
přepracova!. Snad tím pohodlným a krátkým přečte
ním nějakého lejstra? — Pak se aspoň čekalo na slavný
vjezd blahobytu do zdejšího chudého kraje. Ale místo

jsme žádostivi, jak ji pan Rydlo zažene. Ale milý po
slanec, ačkoli nyní měl parlamentní prázdniny, jako by
ani neslyšel výkřiky ubožáků. Schůze a práci ponechal
nyní du-brotiívě klerikálům a lidem z jiných táborů. A
přece se čekalo dychtivě, jaké zaujme stanovisko sám,
jak lidu poradí, jak se ho zastane, jak utiší bouři, která
stále hlučněji se ozyvala. Kdyby agrární velikáni byli
nyní po volbách tak horliví, jako při dobývání mandátů.
co se mohlo usušiti slz a jakým katastrofám se dalo pře
dejíti! Ale netečnost hlavních agitátorů k práci nejpo
třebnější zavinila, že ieuvědomělý lid začal ve své nou
zi pracovati sám, jak mu napadlo. Ale něco přece pan
Rydlo zařídil -- a sice to, co nedalo žádnou osobní ná
imahu. Když bylo zle. postaral se o to, aby se včas do
stavil> četnictva Ovšem když aspoň toto vymohl, měl
zase Do práci. protoze obtížnou službu bezpečnostní
nemusi přece konati sám osobně. Uznáváme rádi. že
jest potřebí na ochranu majetku ramene bezpečnosti.
Ale poslajee má dokázati svou schopnost a čilost už
předem. dříve než dojde k takovým hrůzám. Zavolati
četnictvo dovede každý občan, na to není potřebí nej
bystřejšího člověka z celého okresu. A pro agrárníky
zůstane smutným svědectvím, že musili hned v roce
zvolení agrárního peslance četníci pracovati a napra
vovarí tam. kde se ukázala veliká netečnost a neobrat
nost těch. kteří dříve tolik. slibovali. Nyní čtou panu
Rydlovi velice peprné kapitoly jeho vlastní rudí vo
ličové, kteří sami s povděkem vzpomínají, jak dr. Hor
ský pracoval se vší vyrrvalostí pro zájmy chudého lidu
vůbec, ať chudáci náleželi straně kterékoli. Lidé spinají
ruce a volají: „Tohle jest tedy ten poslanecký pokrok
na Náchodsku! Tolik řečí bylo. že bude hned okres po
kročilejší, jakmile bude zvolen místo Horského agrár
ník. A teď bychoiu ter pokrok dali každému třebas celý
zdarma, kdyby jej jen někdo chtěl. Ta záměna v po
slanci nám jenom uskadila.«

Křesťan. sociální
O zpěvník [I
má miti katdý křesťan. soclál.
Oorahuje votkeré křesí. sooiál.
plsně české, Orelské a národní.
Cena výrobní bez -o!tovného
34 h, a vkusně vásaný D4 hal.
objednatí Ize za hotové u

J. Poláka v Hradcí Král. Adalbortinum.

Pro zmírnění bídy na Chotěbořsku a Habersku.
Ná“ peslanec J. Adam 20. září na českém sněmu podal
návrh ne. podporu obce Vepříkova, která téměř celá
lehla popelem a další návrh, v němž se praví: >V okre
sích chotěbořském a haberském od měsíce května le
tošního roku téměr vůbec nepršelo. Následky toho jsou
přímo katastrofální. Po řadě naprosto neúrodných ro
ků dovršilo lelošní sucho bídu rolníka na česko-morav
ské vysočině. Pole i luka jsou vypráhlá žárem, vody vy
schly. Žita jsou špamá, sláma krátká, zrno nevyspělé.
Ovsy řídkč, slámy téměř není a zrno chuďoučké. Otavy
po většině ani nebyly sklizeny. Brambory, nejdůleži
tější plodina česko-moravské výsočiny, se rovněž letos
neurodily. Není píce pro dobytek, není stlaní a není 0
siva. Obyvatelstvu na česko-moravské vysočině hrozí
nejkrutější bída 4 nouze, neučinili povolaní činitelé
náležitá a nutné opatření. Podepsaní činí proto následu
jící návrh: Slavný sněme. račiž se usnésti: 1. Rolnické
mu obyvatelstvu okresu chotěbořského a haberského
budiž poskytnuta vydatná pomoc z prostředků zem
ských na zakoupení píce a osiva. 2. C. k. vláda se vy
zývá, ahy postiženému obyvatelstvu rolnickému v 0
kresích chatěbořskén: a haberském poskytla vydatnou
pomoc udělením podpor a povolením nezúročitelných
půjček k zakoupení osiva a píce pro dobytek. V ohledu
formálním navrhují podepsaní, aby návrh tento byl při
kázán bez prvního čtení komisi rozpočtové k vyřízení.:

Nové město. Městys Smidary nejvyšším rozhodnu
tím ze dne 7. srpna .tr. povýšen na město.

Jičin. Na den sv. Václava rozloučil se svými kolla
turníky po oslovení vldp. Dra. Kašpara náš pan děkan,
kons. rada atd. vldp. Fr. Dittrich, odcházeje na trvalý
odpočinek do Nymburka. V panu děkanovi ztrácí du
chovenstvo jičínské starostlivého otce, lidumilné spol
ky šlechetného podporovatele a věřící obětavého pa
stýře. Vděční jsouce jeho apoštolskému působení z do
by jeho kaplanování u nás a nyní opatrné správě na
půdě tak horké, z upřímných srdcí voláme: Bůh za
chovej zasloužilého p. děkana ještě dlouhá léta, by ve
zdraví užití mohl klidného odpočinkul

Otevření nové školní budovy v Pardubicích. Na sv.
Václava odevzdána byla nová budova měšťanských
škol pro chlapce a dívky na novém městě v Pardubi
cích slavnostním způsobem svému účelu. Cirkevního

svěcení nebylo, protožé prů Skola je pro všecka vy
znání. Při slavnosti jinak velmi zdařilé zapělý školní
dítky smíšený sbor, načež promluvilo několik pánů o
významu slavnosti a školy. Čekali jsme, že některý z
nich aspoň slovem dotkne se Boha a mravně-náboženské
výchovy ve škole. Bylo by zajisté zcela na místě pří
tak slavnostním aktu a při tom množství shromážděných
školních dětí měla by taková mravně-náboženská po
známka mocný vliv. Žádný rozumný věřící evangelík
ani žid by se tim dojista nepohoršil a celá slavnost by
tím na svém lesku ani dost málo neutrpěla. Čekali jsme
při této slavnosti tento mocně náboženský moment tím



vice, kdyz pan řečník se dovolával tak nadšeně Ko
menského, který ve svém umění uměleckého vyučo
vání“ napsal: Největší pak nade všecko jest v Bohu
věčných sladkostí vmadu cíliti, po té vůní jíti, s Bohem
se pojí. Boha v srdci pěstovati a od Něho pěstovánu
býti. Tomu pako všemu ncili mají školy, všemu pravím
bez výminky, pretože dílnami lidi slouti chtějí a mají
Žádíí novinářský lev nemohl by skočiti do lvl řeč
níkovi a rozaápati je jako klerikála, kdyby o takové
skivnosti skolní zavadil slůvkem o Boha a
mravně-náhoženskou, Iyky při slavnosti celá. řad tako
východů Meří naprosté pomíjení tohoto Význam
něhy nábozenského momentu při odevzdání novoměst

měšramské školy svénní úvela si povšimli. RŘečník
vyzval iromáždďní, vzponmělo toho, za něhož
skolstvi z ecené rozkvetlo, aby provolalo slávu cí
saři o králi Mane man te napadla nedávno Nronese
ná řece penovnikova, pří níž © takovým, důrazem kladl
váhu mo vvehova mravně- náboženskou.

seniků,

k
oby

jesigmace | starosty. inženýra Prokopa v Pardu
bicích způsobiké vo celé. pardabské veřejnosti nemalý
rozruci. (Občanstvo přijalo tuto zprávu o resignaci tak
váženého Mun jen s nelibým překvapením,
Usneseno posláti koranu mzenýroví deputaci, která by
jej požádalo, lab resignaci. © Za tou příčinou
Arromáždil se v neděli dne 1. října tr. před radnicí
veliký dav občanstva ze všech vrstev pardubské Spo
lečností, odkad v kromadném záslupu odebrali se muži
i ženy k továrně p. Prokena. Vyvolená deputace před
nesla panu inženýrovi žádost, aby ve SVÉMstarosten
ském. řadě setrval což tento po delším zdráhání a v
patrném rozechvýční slíbil ale až po zralém delším
uvážení. Pana starostí přimělo ku vzdání se starosten
ství nepřátelské pocínání pověstné © desítky pokro
kářskýc clenu obceního Zástupitelstva.

O Chrudimsku lže se po agrárnicku dále. /e Ven
kově dne 1. říje se píše. Na -Chrudimsku pří už
zíeh volbáclh spojili se klerikálové a soc. demokraté a
uzavřel kompromis. Vážeme se. důrazně: jaký
kompromis? Kdo uzavírá nějaký kompromis. žádá od
strany spojené nějakou výhodu, jakýsi ústupek a pod.
Poněvadž však ogrární strana již se tolik nalhala o ka
tolicko-rudém. kompromisu, vyzýváme ji, aby nám ko
nežné vyložila smlouvu, ku které musilo dojíti mezi
mini demokraty, jestliže Ihaní o kompromisu je
pravdou. Kdo učinil na Čáslavsku poslancem soc. de
mokrata? Byli to přece agrárníci, kteří štvali proti na
Sincům tolik umicky, že by jen otrok na rukou a no
now spoutaní se dal přinutiti k volební podpoře ako
výeh nepřátel. Ano ográrníci to byli, protože dříve
než našinci se rozhodli, jak se při užších volbách za
chovati, už. věděli jasně o kompromisu rudo-zeleném,
namiřenén, proti kandidátům našim. Agrární letáky lí

Sarosty

aby |ve
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čily soc. demokraty tak pěkně, že se každý rozumný
človék táže: Kdy vlastně agrárníci lhali? © Tenkrát,
když rudé. kandidatury vychvalovali, či nyní, když
se tolik na soc. demokratické poslance obořují? Jestli
že awrární slidičí zachytili jeden kněžský list, v němž
jest nesprávná zmínka o kompromisu, ať jen vyloží,
vočení ten kompramis záležel. Snad v tom, aby na všech
ostatních okresech see. demokraté pomáhali agrár
ním boháčům do sedla proti našim kandidátům? Či
Jirásek něco za mandát zaplatil? Nebo se zavázal na
si straně nějakým slibem? Našinci viděli před užšími
volbami dvč cesty. z nichž byla každá -velice slibná.«
Menší část volila agrárníka. daleko větší část, jsouc
roztrpěena, jak agrárníci štvali proti vynikajícímu rol
nikovi a jak bezectně ho tupili, řekla si: „Ne — tako
vým -sjednotitelům“ venkova hlasů svých nedáme. Ať
se násilníci odivají jakoukoli chtějí politickou barvou,
nutno jest snrovost « prolhanost potírati. Ti, kteří nás
mrskali napřed bičení a pak tlustou násadkou za to, že
nemáme valné přízně k miláčkovi židů a volných my
sliteli, nespoutají nás těsnými okovy zcela. Za naše
služby by se nám jen vysmáli a mrskali by dále.« —
Nuže. kde byl jaký kompromis? Místo bezuzdného Iha
ní dokazujte!

Orlice u Kvšperka. V neděli 1. října 1911 hospo
dářské družstvo pro Kyšperk a okolí konalo valnou
hromadu. do níž členové se tak Ččetně dostavili, že na
plnili prostorný sál. Páni funkcionáři podali překvapu
jící zprávy > velmí zdařilém postupu družstva za celý
rok. Upozornili, jak židé blízcí usnesli se ničiti druž
stvo, i kdyby to mělo státi tisíce. — Na žádost pana
předsedy ujímá se slova pozvaný dp. Novotný z Par
dubic a slovy přesvědčivými líčí podstatu myšlenky
družstevnické a různé způsoby činnosti, kterými se
bráti má. Povzbuzuje k vzájemnosti bratrské v této
hospodářské akci, praví, že není dobrým rolníkem, kdo
nesrostl s půdou a že není rolníkem pokročilým, mo
derním, kdo nesrostl s myšlenkou a činností v hospo
dářských spolcích a družstvech. Postaviv tuto činnost
vedle věrného plnění náboženských povinností, za ne
utuchajícího souhlasu a potlesku skončil. Pan předseda
vyslovuje díky a žádá (a s ním i celé shromáždění),
aby důstojný pán co nejdříve zase mezi ně zavítal. Na
to vyřízeny objednávky. Ke konci vybízí p. předseda
k činnosti dle nezapomenutelných slov důstojného pá
na, jemuž ještě jednou děkuje.

Opočno. Družstvo Kodymova Národního domu na
Opočně pořádá dne 5. října na oslavu století výročí na
rození MUDra. F. St. Kodyma, rodáka Opočenského, a
desetiletého trvání Kodymova Národního domu na Opo
čně za lask. spoluúčinkování p. J. Nováka, učitele v
Dobrušce, akademii. Vstupné pro osobu 60 hal. Začátek
přesně o půl 8. hod. večer. Restaurační zařízení. Před

Veleváženému obecenstvu

doccluji si netivě «známiti, ž+ otevř-l jsem
v sob.tu due 7. října t. r. pod firmuu

Josef Pavelka
—první odborný závod —

pánským angl.
modním zbožím
a prádlem "U

vlastní výroby.

Račte si laskavě prchlédnouti sklad závodu,
bez nucení ke koupi, jakož i výkladní skříně.

+ Palackého tř. č U
Hradec Králové + sč pam 5009zlatníka.MOOOC

Různé zprávy.
lenác Warum mrtev. Veliký národní politik, neunav

ný propagator idey Cyrillo-Methodějské, konsist. a ar
cibiskupský rada , čestný kanovník diecése Djakovské,
slovatní spisovatel a dlouneletý poslanec lidu českého,
zakladatel vlasteneckého musea olomouckého ald. ze
mřel v noci na den 5. října. Vděčná mu budiž pamět ode
všech, kteří sijí na širokých brázdách, které houžev
natou horlivostí vyoral. Pohřeb koná se dnešního dne
rána v Olomouci,

Zemřel | kavalír rodem | duchem. Dne 4. října 0
pustila tělesnou schránku svoji ušlechtilá duše Karla
Ervína. hraběre z Nostitz-Rieneku. © Šlechtic-lidumil
zemřel na zámku v Plané u věku 61 let. Jeho jméno
je těsně spiato se spolkem sv. Vincence a s Katolicko
politickou jednotou. pro království České, jichž byl
mnohaletým horlivým nředsedou. Hrabě z Nostitz-Rie
neku od r. 18843zastupoval na zem. sněmu svěřenský
velkostatek, r. 1889 zvolen za ředitele Hypoteční ban
kv. Ujimal se jako velice činný politik vřele práv na
seho národa. le. 1905 jmenován doživotním ©členem
panské sněmovny Zesnuly byl rozhodným katolíkem,
svou charitativní činností setřel tak mnohou slzu s lící
trpících! Zjednal si nehynoucí zásluhy o spolek sv. Vin
cence, o »Vincentinum“, jakož i o jiné lidumilné spol
ky. Byl též velice bystrým národohospodářem a získal
si velikých zásluh zvláště o rozvoj našeho cukrovar
nictví. R. 1902 na sjezdu českoslovanských katolíků v
Hradci Králové byl zvolen předsedou. Byl mužem ve
lice skromným, pracova! tiše bez demagogického lo
mozu. Ale ušlechtilé plody jeho práce trvají, rozvíjejí
se dále utěšeně. Bůh odplatiž duši šlechetné stonásob
ně!

Na katolický úslav hu vzdělání učitelů v Praze
Bubenči přispěli dále: Osobní dary a příspěvky: P.
K. Scif, kapl. v Kouřimi 11 K, E. Zlámal, far. v Dolo
plazích 1 K, pí. M. Bencšcvá-Machainová 30 K, Marie
a Anastazie Koukaioví z Kr. Vinohrad 10 K, Boh. Elsnic,
absolv. hospodářské skoly v Kalubicích 2 K, Vácí. Pe
třík, far. v Mlazovech 2 K. Jos. Levý, říd. učitel ve St.
Sedle 10 K. Sbírky při procesích, schůzích, zábavách
a pod. a příspěvky spolků: Jos. Šmída Jásená 9 K 14h,
Katol. Jednota v Polgé 5 K, Všeodborové sdružení křesť.
dělnictva ve Vlašimi 5.36 K, Svatojosefská Jednota v
Rovni 2 K. Katol. organisace na Zlíchově 3 K, Katol.
národní a vzdělávaci Beseda v Karlíně 5 K, Marie

Boudová v Čes. Krumlově 12.16 K. Bůh zaplať všem o
bětavým příznivcům jejich obět a námahu, kterou vě
nují záchrannému dílu českých katolíku. Nadšená práce
katolických učitelů bude jim zajisté odměnou za jejich
součinnost při tom:o veledůležitém kulturním díle. A
dressa: Katol. ústav ku vzdělání učitelů (Sekretariát
spolku) Praha-Bubeneč.

Na stupňované utiskování českého živlu v Dolních
Rakousích odpoví český národ zvýšenou podporou
spolku »Komenský« ve Vídní, který pečuje o české
školy pro české děti dolnorakouské.

Poděkování.
Z upřímného srdce děkuji všem, kteří jakýmkoli

způsobem snažili se zmírniti můj bol nad ztrátou ne
zapomenutelného zetě

Jana Sháněla.
Zvláště pak vroucí díky vzdávám vsdp. konsist.

radovi a řediteli bisk. knihtiskárny Antonínu Hrubému,
ctěnému personálu bísk. knihtiskárny za krásný věnec.

„Zaplní Bůh!“
Dále děkuji p. J. Šolcovi za pečilvé obstarání po

hřbu. e František Fajfer
: v Novém Hradci Králové.

|

|

|

kam své

kanceláře p'esídlíme,

prodáme
pravovárečné domy

č. 117.a 18.
Biižší v kanceláři Záložny.

Votářský prsten
úplně nový, skvostně pracovaný,prodáselevně.

Bližší v administraci t. |.

na Malém náměstí.

Objednejte si. dokud Čas,

Nejlepší česky kapesní kalendář na rok 1912

lest

Křesťanský
organisátor

Kalendář obsahuje velice poučné články
politické, vzdělávací, praktické pomůcky, zá
kony, a vše od našich pracovníků, jako:
vsdp. Dra Šulce, vsdp. Dr. Fr. Reyla, pp.:
Fr. Šupky, J. Hradeckého. Předčí svým pe
strým obsahem veškeré kalendáře dřívější.

Podobizny Jsou tu: J. Eminence kardiná
la Skrbenského a vsdp. Dra Horského.

Vázan jest elegantně v celoplátně.
Cena 70 hal. při hromadných objednávkách.
Jednotlivý 80 bal., poštou 90 hal. Na jedno
tlivý může se zaslati obnos | ve známkách.

Žádáme, by objednávky činěny byly co
nejdříve a každý zavčas si kalendář zaopa
třil.

Objednávky přijímá JOSEF POLÁK v Hrad
ci Králové, Adalbertinum „redakce tohoto Il
stu neb Biskupská knihtiskárna v Hradci

Králové.|

Lovecké pušky
tlobertky,
kulovničky,
vzdachovky,
browning

a j. opak. i flobert. pistole,
nejlepší jakosti a vyzkou

revolvery šenédodává v ceně
nejlevnější

ALOIS SCHIER,
JABLONNÉ n. Orl.

ga> Cenníkna požádánízdarmaa franko.ji

Prodám dvě umělecká, dobře sechovaní

klekátka
a starší harmonium.

Doptati lze se u pí.
Anny Balinovské vHradel Králové,

v Jiříkově třídě č. 231.

Slečna, industriální učitelka
české i německé řeči mocná, prosí o

misto společnice ku slarší dámě
nebo za pěstounku

k 1—2 dítkám. Výhradně do katolické rodiny. Adresu
sdělí administrace t. 1.
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| Zal r. 1968.| poráí ro.
Ako. kapitál: škeré ban

kovn', směná

K 16,000.000. renské a bur
Res. fondy: © Jpovní obchody.

K 2,500.000-- Eskont

FILALKY ašnám10 . Směnárna.

4.4 k:o Praha, Uhlí,cement
Jičín a cihly,

Na účty dle Semily— vápno,sádra,
ujednání. Turnor, -| strojní oleje,

Chrudim, petrolej a cukr.
Slané,

Krakov.

Boj o české dítě.
Jestliže se Videň nazývá brdě městem říšským,

předním centrem a hlavou různojazyčných národů,
má opravdu nésti příslušný charakter. Jako v zr
cadle mají. se v ní svobodně odrážeti ušlechtilé
národnostní proudy mnohojazyčné říše. Ti náro
dové neněmečtí, kteří tak obrovskými miliony při
spívají k zvelebení sídelního ©města císařského,
mají i v takovém měsvě německém nezadajná prá
va, úměrná svému počtu a výši odváděných daní.

Vídeú stále si nechce připamatovati, co zna
menala, když králové čeští sídlili v Praze. Od 14.
století až do bitvy bělohorské byla Praha městem
větším a daleko významnějším než Vídeň. Teprve
tenkráte, když nynější říšská metropole začala se
zvelebovati prostřednictvím neúprosného centrali
smu na účet národů jiných, když centrální státní
pokladna a nejvyšší říšské úřady trvale se uho
stily mimo Čechy, začala Vídeň obrat, který zastí
nil brzv Prahy.

Má-li míti Čech vůbec ve Vídni práva úměrná
k těm povinnostem, jež od něho podunajské vele
město vyžaduje, ná tím více práv na to, aby české
děti vyučovaly se tam jazykem mateřským. A sa
ma Vídeň měla by vlasinč povinnost postarati se
o tolik Českých škol, kolik by jich bylo potřebí
pro tolik tisíc českých děti, jichž rodičové k zve
lebení Vídně svou prací a velikými poplatky znač
ně přispívají. Jestliže česká Praha stará se o vzdě
lávací ústavy pro mládež německou měrou pře
kvapující, má se odvděčiti Vídeň aspoň faktickým
uznáním lidských práv tolika českých poplatníků.
Vždyť vlastně Čechů žije ve Vídni více než v nej
větším městě českém — v samé Praze. Umělá
statistika vídeňské městské rady nedovede již
zmásti nikoho, protože celé řady Čechů přihlašo
valy z obavy o svou existenci obcovací jazyk ně
mecký neprávem.

Ale Vídeň nepřeje našim krajanům ani ty ško
ly, které si vydržují našinci mimořádnou vlastní
obětavostí.

Proto utekli sc Čechové vídeňští ke krajní zá
konité manifestaci a obraně. Když jim magistrát ví
deňský zapečetil školu. když se jich nezastalo c.
k. místodržitelství s příslušnou energií, tu dne 5.
t. m. čeští rodiče přišli asi s 300 dítkami do parla
mentu, aby aspoň zde si vyžádali otevření české
učebny. Již na cestě jim činila policie veliké pře
kážky, ačkoli přece nedávno před tím židovští pro
dávači kořalky z Haliče mohli se ubírati k vůli žá
dosti o vládní podporu k parlamentu bez překážky.
Do dvéří sloupové síně v říšské radě pak se po
stavili rodičům a dětem na odpor propadlý němec
ký kandidát Franko Stein a německý poslanec z
Moravy Albrecht. Pokřikovali drze na rodiče
smýkali dětmi a chtěli je vypuditi násilně. Do zá
pasu se vmísili poslanci čeští, kteří deputaci brá
nili, až vznikla pračka. Nejhůře řádil německý po
slanec Hummer, který smýkal českými ženami.
Bývalý německý ministr-krajan hulákal jako di

vý, že je Wopůda něniecká. Hned však ho okřikl
slovinský poslanec dr. Rybář, že to jest půda ra
kouská.

Konečně zakročil předseda sněmovny dr. Syl
vester, který vyzval poslance. aby šli do sněmov
ny. Zatím přijal niin. předseda bar. Gautsch depu
taci, je se skládala ze 3 zástupců nodičů a 3 poslan
ců. Po skončení slyšení promluvil posl. Fiedler k dě
tem a rodičům. vyzývajz je, aby jako dosud po
hybovali se vždy na cestě zákona a nedali si vzíti
výtržnostmni z rukou nejlepší zbraň.

Dne 10. říjaa v parlamentě bar. Gautsch vylo
žil právní stav 3 škol českých ve Vídni. Řekl, že
dle nálezu říšského soudu ze dne 19. října 1904 ne
jsou Čechové národem, jehož jazyk by se mohl
považovati za řeč v Dol. Rakousích obvyklou.
(Leč jak žíšský tak kasační soud při četných roz
sudcích změnilý svůj názor; na to se můžeme od
volávati.) Vídeňský magistrát prý má právo hájiti
německý ráz Vídně, ale v příčině škol soukromých
musí se dáti v mezích zákona možnost k dušev
nímu a kulturnímu vývaji příslušníků všech ná
rodů ve Vídni bydlících. Prohlásil: »Bude tudíž
úkolem vlády pši tozhodování jednotlivých instan
cí státních postarali se o to, aby čeští obyvatelé
vídeňští ve snaze, dopřáli dětem svým vyučování
jazykein mateřským soukromými obětmi, byli chrá
nění platnými zákony.«

Tedy deputace přece měla nějaký výsledek.
Toho se báli němečtí nacionálové a proto „tolik
štvali. Nyní jest jen potřebí. aby ministerský před
seda i pro budoucnost dbal vyslovené zásady. Za
tím — kdy >vvškoleno« byla od urputného magi
stratu na 600 českých dětí (v jediném okresu III.
na 400), odpovězme Němcům peněžitou podporou
spolku »Komenského« ve Vídni III.-3, Strohgasse
45. Pevná vůle mnoho zmůže.

Chtějí-l1 se desorganisovaní křesť. sociálové
vídeňští zalichotiti německému šovinismu k vůli
získání většílho počtu hlasů takovým způsobem,
jest na nás, abychom zase vídeňské antisemity
společnou prací národnostní poučili, co jest úko
lem a povinností křesť, socialismu skutečného. Do
strany německých křesť. sociálů vplížily se živly
zcela bezzásadní, nad nimiž by sám bývalý vůdce
strany dr. Lueger ryní spráskl ruce. Proto se stra
na rychle drobí. Skupina městských radů, vášni
vě zauiatá proti »Komenskému«, opustila křesť. soc.
stranu a vyvěsila novou firmu pod jménem
»Deutschnationaler Klub.: Jiní zase odštěpili se
pod titulem >Deutsch- antisemitischer Klub«, z ně
hož vyšla i úporná agitace proti >Komenskému.«
Samí předáci prohlásili stranu Luegrovu za mrt
vou a přistupují k založení strany nové, od níž si
mnoho slibovati ovšem nemůžeme.

Proti svářícím se šovinistickým Němcům po
stavme jednotnou obrannou hradbu národní, po
stupujme opatrně, ale důsledně — a pak sprave
dlivá věc jistě zvítězí!

Revoluční signály.
Marně snažili se soc. demokraté střásti s šíje

zodpovědnost za zhoubné kravály »protidrahotní«,
Politické, revolučně strannické kopýtko vyčnívalo
příliš.Žádnému kapitalistickému ochranci soc. dem.
nebyl zkřiven vlas, zato však poškozeno mno
ho drobných lidí a vzdělůvací budovy.

Ti mladíci, kteří natahovali přes ulice dráty a
třískali kamením, nepácha'i vandalismus z hladu.
Vůdcové ovšem velice chytře promyslili, jak co
zaříditi, aby zůstali za oponou. Přes to však uhodla
se pravá adresa dle křiklavých zjevů vnějších
snadno.

Dokázalo se světle, jak kapitalisté, stojící za
»Neue Freie Presse«, velmi dobře si rozumějí s
rudým >proletariátem<. Vždyť bez pomoci židov
ských bursiánů by dolnorakouští soc. demokraté
splakali nad volebním výsledkem.

Jestliže bursovní a bankovní kapitalisté věří,
že soc. demokracie jim jest opravdu jako strana
»protiměšťácká« největším nepřítelem, proč tak
horlivě podporovali rudé kandidáty proti kandidá
tům »měšťáckýme? Pravdou jest, že vídeňští kře
sťanští sociálové dopustili se v posledních letech

Ročník XVII.Insorty se počítají levně.

neomluvitelných chyb. Ale jen proto snad bohatí
židé se všín. náporem agitovali pro ty kandidáty,
kteří se otevřeně prohlašují pro zrušení soukro
mého majetku? | Židovští spekulanti přece tolik
chytrosti mají, aby nepodporovali lidi, kteří chtějí
postupovati proti kapitalismu opravdově. Dávali
hlasy soc. demokratům jako oporám svých peněž
ních žoků.

A také se kapitalisté podřekli po skončené
volbě důkladně. Vídeňský »Extrablatt« 15. června
napsal: »Finančníky naše naplnilo radosti, že stra
na křesťansko sociální byln poražena. Byli tak po
raženl nebezpeční nepřátelé bursy a stranou byli
odstavení lidé, kteří vedli boj proti pohyblivému
velkokapitálu. Nyní doufáme, že v nové sněmov
ně zájmy finančníků budou lépe opatřeny'«

>Sonn- und Montagszeitung« napsal dne 19.
června: » bursa, v níž všecky kapitálové | hospo
dářské zájmy se slučují, má proč radovat se z do
savadních voleb.«

Grazer Tagespost: zajásal 18. června podob
ně: »J na burse měli radost z dosavadních voleb,
neboť doufají, že nebude protikapitálových agitací.«

Tyto výlevy radosti, hlaholící v Židovsko-ka
pitalistických listech, jest dlužné míti stále na zře
teli jako dokumenty, usvědčující soc. demokrati
cké »bojovníky proti velkokapitálu< z naprosté
neupřímnosti. Bursiánské volnomyšlenkářské žur
nály jásaly nad vítězstvím soc. demokracie letos
ještě více než toku 1907, poněvadž poslanci »pro
letářšti« za čtyři roky své parlamentní práce ob
stáli před kapitalistickou kontrolou v generální
zkoušce z přísluhy velkým spekulantum zname
nitě. —

Jak uemělo býti po takovém volebním vítěz
ství zdražování potravin na postupu?

Jelikož právě v centru Rakouska přisluhovači
kapitalismu jásali nad dobytím mnoha nových
mandátů, osmělili se uhlobaroni, obilní lichváři a
jiní k čilejšímu postupu. Vždyť mají na svou obra
nu tak mocnou »proletářskou« hradbu. Čím více
soc. demokratických poslanců, tím dráže.

Chamtivci linali však ceny do tak závratné
výše, že rozechvění chudých vrstev velice ne
bezpečně stoupalo. Zasedla tedy generální rada
»zástupců drobného lidu«. která jednomyslně od
hlasovala, že se inusí něco na oko učinit, co by
vyhlíželo jako manifestační projev pečlivé starosti
o chuďasy. Ale maniiestace nitsí se říditi tak, a
by se velkokapitalisté nerozčilovali a pak — aby
z lidské bídy se obratným manévrem utvořil pro
středek k široké politické agitaci pro rudou stra
nu. Bude se křičet proti křesť. sociálům, sedlákům,
šlechticům, klerikatismu, hokynářům. O burse musí
se ovšem utrousiti také několik vět — ale jen
krátce, povsechně. Nadto jména pověstných bur
siánů musí zůstati při cholerických výpadech u
tajena. Lid se při demonstracích vybouří a na
chvíli přestanou dotěrné otázky, co vlastně soc.
demokracie proti zdražování činí. Podle toho také
dopadal ráz demonstrací.

Když se však začaly sypati výčitky na hlavy
soc. demokratickým pohlavárům se všech stran,
dovedli tito otočit jako zajíc před chrtem. >My za
to nemůžeme. To byly živly neorganisované, jež
dohnal k násilnostem velký hlad.«

Zatím však ani jediný ze zatčených nepáchal
vandalství proto, že by sám osobně hlad pociťoval.

Tedy prý živly neorganisované. Ale soc. de
mokraté zastávali se odsouzených pustošitelů se
vší horlivostí. A požidovštělý tisk jiného rázu jim
sekundoval. A demagogické protesty zaznívaly to
ninou stále ostřejší -—až došlo k atentátu v par
lamentě.

Rozumi se, že v říšské radě šlo se obvyklou
kolejí. Drahotní debatu dne 5 t. m. velice chytře
začal »také-hladový« semita dr. Adler, vůdce ra
kouské soc. demokracie, který se ovšem nikdy ne
zpronevěřil svým židovským pokrevencům. Ovšem
že nevěcnost tuctových trásí hleděl přimastiti váš
nivým přednesem. >Musíme se věru diviti, že
lid ještě nepropukl ve své zoufalosti ve výbuch,
nýbrž němě snáší svou bídu .. .« Tak lhal vůdce
sociální demokracie, která proti nedělnickým a ne
židovským živlům připravovala výbuchy umělé,

A právě po těchto slovech Adlerových vypá=
lene s druhé galerie pět ram z revolveru proti mi



nisterské lavici, kdež scdčii dr. ŠI. Hochenburger a
hr. Stíirskh. Výstřely provázel útočník výkřikem:
»Sláva soc. demokracii!

Útočníkem byl JElei“ Něguš Vavrak, krejčí,
soc. demokrat, rodem 7e Šibeniku v Dalmacii.

Vavrak jo zatčení také prohlásil sám, že jest
soc. demokratem a že se chtěl pomstíti na ministru
práv dru. Hochanburgrovi za to, že nad zatčení
mi výržníky vídeňskými byly vyneseny přísné
rozsudky.

ha soc. demokratickými listy! Tedy dle filosofie
soc. demokrata zesiuhují spís politování a ochrany
zákeřní pustošitelé, než tí, kteří -při vídeňských
kraválech bvji bezcině a těžce poškozeni. Lidé,
jichž ústa vříshají zccia otevřeně revoluční hesla,
jsou. těžse pronásledováni“ jestliže jako velice ne
bezpeč. dividýa jsou vsazena na několik měsíců
do žaláře. Ti však. kteří hájili obětavě majetek těž
ce nastřádaný, dle social. názoru odnesli sprave

si důvaii přezdívati »antimilitaristé«.
Kdž byla schůze odpoledne znovu zahájena,

pravil v příčině nezdařencho atentátu ministerský
předseda bar. Cjaatsch: : Možno se konečně diviti,

li se denně na veřejných schůzích řečí, jež podobají
se nápadně (omu, co jsine dnes s hrůzou zažili?
Pánové! Mám před sebou časopis (ústřední orgán
sou. demokracie rakouské »Arbeiter-Zeitung“). v
němž se +děluje, že týž řečník. jenž mluvil dnes vc
sněmovně, pronesl včera ve Favoritech tato slo
va: »Ale příznačným a důležitým jest, že, bohu
žel, vidíme, jak tsícum a statisícum lidí hrozí ne
bezpečí, že octnou se prostě v zoufalství, jak sta
a tisice lidí počíná ktástí sí otázku: »Jakou cenu
má pro nás život? Než vyhladovíme, než pojdeme,
pomslíme se 4spoň na svém nepříteli!«

Tento citát byl proncšen za rozčilených vý
křiku, Tedy dr. Adler netoliko vypustil skřek to
lik demavrogický, ače dal jej ještě na rozvášnění

vykrucovati, dovedou tvrditi, že vandalismus pá

krokáři, vohtoraválenkáři. Soc. demokratickým li
stim censura hravě propouští fanatické výkřiky,
které přirozeně podpichují k revoluci. Na druhé
straně však jsou konfiskovány katolické listy i

státní pořádek hájiti.
Soc. demokraté vvužili lidské bídy, přivoděné

od bursianských patronů soc. demokratických, k
politické dryáčnické agitaci. Ve zkalených prou

vrcholila tak čivoce, že lidé přemýšlející vidí zce
la určitě pravou podobu — >sociálních reformá
tori. -

JDKKOKAM
Veleváženému obecenstvu

dovoluji si uctivě oznámiti, že otevřel jsem
v sobotu dne 7. října t. r. pod firmou

Josef Pavelka
—první odborný závod —

pánským angl.

a prádlem <a
vlastní výroby.

Račte si laskavě prohlédnouti sklad žávodu,
bez nucení ke koupi, jakož i výkladní skříně.

Hradec Králové * +oměpens SoosYY DOEDODOzlatníka. ——

Ferrer a poslední španělské povstání. >Katol.
korresp.« píše: ©Nedávná vzpoura socialistická,
kterou španělská vláda mohla potlačiti toliko s po
užitím všech mimořádných opatření, poskytla —
jak »Epoca« píše —-bohatý průkazný material k
osvětlení, čím byl Ferrer revoluční propagandě.
Prvním krokem úřadů valencijských 'k potlačení
revolučně-anarchistického hnutí bylo úřední uza
vření Ferrerem založené »moderní« školy ve Va
lencii a zatlačení ředitele téže školy Casacoly, jed

noho z nejduvěrnčiších přátel Ferrerových — Re
publikánský socialistický list >Pais< přináší mimo
děk zajímavé odhalení. Přiznává věci, které Ferre
risté tvrdošíjně popírali, zejména v době Ferrero
va processu. Bylo zvláště stále popíráno, že Fer
rer hl ve spojení s vudci Solaridad Obera, kteří
byli řídicími a aranžéry vzpoury. Nyní píše »Pais :
»Obeřa neměla (nvní) peněz: měla je ovšem stále,
dokud Ferrer byl na živu. To jest přece zřejmě
pomluveno. V barcelonské korespondenci přiznává
týž list dobromysluč dále: +Ardid sešel se s Fer
rerem v (iasa dal Pueblo, kde Ferrer radikálům
navrhoval promášení revoluče«. Závoj s díla Fer
rerova pada 
tím významnější jest. že striují jej
Ferrerovi.

Kdo podporuje revoluci? Za vřavy velké ru
ské revoliee sov. dem. tisk český ohlašoval a vy

pro podporu svých revoltujících pokrevencu, ale
žádala se také podpora od udřených dělníkir če

ských. V Německu vrchni vedení soc. demokrace
dalo na ruskou revoluci 500.000 marek. Hezká su
mička od proleiářní Tudíž soc. demokraté něme
čtí *podporovalie své chudé dělníky tím, že z je
rich kapes vyždímaii tak velikou sumu na židov
skou revoluci. která he všemu se ještě nezdařila.
Byla zdolána hlavně proto. že pohlaváři revoluce
si dali platiti jak od soc. demokratu, tak od ruských
úřadu za Špiclovství « Jdčnunciaci revolucionářů.
Kdvž na soc. dem. sjezdu v Jeně starý Bebel musil
s barvou ven a zmínil se © těch 500.000 marek,
prodloužily se chudým: dělníkům obličeje. Chudáci
reptali, jak sv zachází s iciich penězi. Jestliže stra
na proletářská dovede vyhazovati tak obrovskou
sunn vé prospěch cizích. zištných kšeftařu. pak
věřme, že chce úpřímně dělnetvu pomoci!

»Tak je dobře, tak jsme to chtěli!« vyjádřil se
po vzrušaicích výstěelech v říšské radě soc. dem.
poslanec thllebrand. Svědky na to jsou poslanci:
Luksců, Nazele. A. Seidci, Stržiska a Wedra. V

tádostném vzrušení se
snadno člověk podřekne. Vak se stalo i zde. Jest
to něco zvláštníh.? Vždyť přece tak vřelí přátelé
revolucionářů ruských. barcelonských a portugal
skýci by projevili velikou neduslednost, kdyby za

upřímně.
Nový zjev portugalské svobody. Před rokem

ve jméno zve du- voluomyšlenkáři portugal
ští přivadiii krvavě státní převrat. A že lhali ná
silnici, když hlásali. že plní jen vuli národa, osvěd
čovalo se při každém kroku nové, despotické, sa

konečné samozvaní tyrané po nejpečlivějších ú
skočných přípravách dovolili lidu voliti, každý u

bodná vule voličstvá. Nikoli nadarmo se mluvilo
obecně o >vládě sedmi tyranů«. Rozumí se, že pro
pukává zřeimý odpor proii samozvanému tyran
ství, které se udržuje prostředky zcela nepoctivý
mi. tyranským pronásledovaním těch, kteří state
čně odporují ton, k černu nikdy svolení nedali,
nač se jici vikdo netázal a po čem nikdy netoužili.

A samy pokrokářské listy nyní prozrazují, jak
vlastiž | potměšilými a sobeckými revolucionáři
byla znásilnéna valná většina portugalského oby
vatelstva a jak tudíž před pievratem směle volno
myšlenkáři podváděli evropskou veřejnost tvrze
nim, že sklerikálové« padnou ihned, jakmile je 0
pustí ochrana vládních bodáků.

Ovšem že přiznání děje se takovým způso
bei. aby oposiční vějšina byla hodně potupena.
»Osvěta Lidu< dne 10. 1. m. praví: »Rok trvá re
publika portugalská a celý ten rok republikánská
vláda bojovati musí s monarchistickou reakcí, kte
rá opirajíc se hlavně o kněžstvo, rozněcuje nepo
koje a odboj v massách nevzdělaného, pověrčivé
ho lidu .. . Taková je situace v národě, jehož dol
ní vrstvy jsou až z A procent analfabety, pouhý
mi pověrčivými hříčkani v rukou kněží. Venkov
je skrz na skrz klerikální, pouze městské obyva
telstvo (všecko?) je smýšlení rozhodně protikle
rikálního.- A k poslednímu nezdařenému boji mo
narchistů s vládou týž list poznamenává: >Kleri
kalismus jest nejškodlivější vnitřní nepřítel«, jest
státein ve státě a běda říším, které pořád ještě
žijí v tradičních názorech, že oltář je nejspolehli
vější oporou trůnů. Ne oltář, ale svoboda, demo
kracie, osvěta, pokrok vzdělaného. hospodářsky
rozvinutého národa.«

Odmyslíme-li si paušální obvyklé fráse pokro
kářské, vidíme tu doznání, že hrstka násilných spi
klenců za pomoci městských nepokojných živlů da
la pouta valné většině národa. A kdo s násilníky
nesouhlasí, musí okamžitě i po nepatrné kritice do
žaláře. Jak by najedrou mohli požadovati zednář
ští policisté oporu u oltáře, to ať rozhodne Ben
Akiba. Nesmáli by se sam; zednáři katolíkům do
očí, kdyby tito podporovali despotické protikato
lické řádění, k němuž nikd: svého souhlasu nepro
půjčili? Zednář, který prošel třikrát kriminálem
pro zlé přečiny, iná v Portugalsku více svobody,
než nejpoctivější katolík. Prostředky úskočnými u
držovaná a dosud neutvrzená vláda notorických
tyranů, loupfcích kostelní jmění, zapovídajících

svobodnou bohoslužbu, má býti ze všech sil hájena
ohtářen!.

A šaké milosrdenství, jakou humanitu nesou
pro. monarcbisty zednáři i nyní! Ve vzteku nad
válečnou výpravou Wonarchistu osnován barbar
sky masakr, jehož by snad ani Hunové nebyli
schopni. Pondělní čísla českých denníků přinášela
tuto zprávu % Lissabonu: zRevolucionáři vydali
manicst, v němž sdělují, žc při prvém útoku roya
listů (monarchistů) nrotl republice vyhodí veškeré
budovy přívrženců krále do povětří. Též strana
anarchistu sc rozhodla přidati se k této akci.«

Takový jesi tudíž utišující prostředek zednář
ský na rozechvění obyvatelstva, jemuž se vede
existenčné huře, než ped králem Manuelem. Ta
kovým rízaým prostředkem, hotovým hromadným
zeměrřesením se má zástašiti svobodný projev
lidu. Kdyz státní orgány ve Španělsku musily užiti
zbrojné moci proti surovým fanatikům, nebezpeč
ným majetku i hrdlu všech řádných občanu, »Čas

čisté ruce. A že vojsko obsadilo místa exponova
ná. že byli kraválisté zatýkání, že soudy zahájily
činnost, usoudil mondrý »Čas : »Tato methoda
jest společná všem tvranumn.« Bezpochyby praco
vití lidé měli čekati, až zahálčivé davy je budou
bestiálně vražditi jako v Barceloně.

Nyní marně naše veřejnost čeká, kdy odsoudí
pokrokáři mnethodutyran portugalských, kteří si
ce dávají velikou volnost anarchistum, ale monar
chisty hledí zastrašiti metodou, která již není ty
ranskou, nýbrž katanskou. | v Portugalsku místo
zdárných reforem stoupá hromadné zatýkání. To
už snad není užívání hrubé moci?

Tolik se vysmivali volnomyšlenkářští tyrán
kové i tvrani. jak se prů“ katolictvo spolehá na 0
chranit bodáků. Kdo pak ten »pokrok« hájí nyní
v Portuwalsku, kde žaláře pro monarchisty a di
stoiníky věrné své přisaze nestačí?

X věta o >vnitřaín, nepříteli tak dobře by
přilehlá na vládnoucí zednáře! A co se týče vel
kýci slov o svobodě, demokracii atd., podívejte
se. pánové, do Francic) Tam ty fráse zklamaly
nadobro -- a zvláště dermokracii. Více ušlechtilých
a praktických činů, než bombastických vět, zvláště
vycházetí-li tvto z úst přebarvených, vypočíta
vých bvrokrati!

Politický přehled.
Porady bar. Ganische s předáky klubů konaly

se před zahájením říšské rady. Nejprve přijat ně
mecký svaz. pak přišli na řadu Čechové. Baron
Gautsch žádal od české delegace oběti a častoval
ji množstvím slibu. Zástupci Čechů přednesli také
svá přání. Bar. Gautsch chce, aby německo-naci
onální svaz bví jádrem, kolem něhož by se sesku
pily ostatní strany většiny. Ovšem pak by se mu
sel postarat, aby nm Němci odhlasovali vše, jak
si přeje.

Bouřlivé zahájení říšské rady 5. t. m. Čeští ro
dičové vídeňští se svými dětmi počtem 300 přišli
se na lidovémparlamentudomáhatprávaa spra
vedlnosti pro své školství. Policejní stráž zamezila
čes. lidem vstup do sněmovny. Z toho pak vinou
Němcu strhla se veliká pranice a na konec jen
pětičlenná deputace předvedena k bar. Gautschovi,
který ji ujistil, že rozhodnutí stane se v duchu plat
ných zákonu.-- Odpoledne pak zahřměly výstřely
sněmovnou mířené sociáiním demokratem Vavra
kein na ministry. To vstup k jednání sněmovny,
jaký se v jejích síních dosid nestal.

Státní rozpočet na rok 1912. Ve druhé schůzi
v pátek předložil ministr financí dr. Meyer sně
movně rozpočet, který vykazuje celkovou potřebu
2.916.685.263 K a celkovou úhradu 2.916,990.344 K,
tudíž přebytek činí 305.081 K, který jest ovšem je
nom na papíře. V příimech i vydáních jest rozpo
čet skoro 0 100 rnil. K větši než rozpočet na letošní
rok. Na zvýšení tom mají podíl všechny druhy
příjmu. Položka »Ministerská radar potřebuje o
355.300 K více -——na úředníky. Ministerstvo vnitra
vyžaduje 56,187.270 K, c 2.008.310 K více. Mini
sterstvo zeměbranv žádá 101.507.310K, o 44 mil.
K více. Ministerstvo kultu a vyučování má potře
bu 113,373.687 K, více o 7,752.698 K (z čehož vyža
dují vysoké školy © 3.239.436 K více, střední ško
ly o 2.095.076 K. obecné školství o 505.868 K.) Mi
nisterstvo financí potřebuje 866,527.065 K, o
i0,959.762 K více. na kterémžto zvýšení má hlavní
podíl položka »>Státní dluh a správa státního dlu
hur, která stoupla o 7,148.869 K. Potřeba minjster
řejných prací 113.225.240 K (více o 12,654.270 K).
více, z čehož připadá na »Poštovní a telegrafní ú
řad 10,160(10 K. což podmíněno jest jednak zvý
šením platu, rozmnoženíin personálu atd. Rozpočet
ministerstva železnic vykazuje potřebu 762,184.710
K, o 12.407.820K více, ministerstvo orby 61,467.307
K (vice o 2.122.283 K), ministerstvo spravedlnosti
89,338.286 K 'o 1,024.319 K více), ministerstvo ve
řejných prací 113,225.240 K (více o 12,654.270 K),
Při titulu >Výslužné« jest potřeba o 9.4 mil. K vyš
ší. Na společná vydání jest určeno 346,187.937 K,
na pense 120,520.044 K. pro parlament 4,140.343 K,
na stavby 26.201.564 K. Vláda doufá, že skutečný
výnos všude dosáhne rozpočtěných obnosů, sa



ma však doznala. že prelimivované zvýšení nutno
považovati za maximum toho, co se dá očekávati
jako přirozené stoupnutí skutečných státních příj
mu

Nové daně. Vláda podala v poslanecké sně
movně osnovu zákona, jímž se zvyšují aktivní pří
davky státních úředníků od VI. hodnostní třídy
dolu. jakož i aktivní přídavky podůředníků a sluhů.
Tímto upravením platu stát. úředníku, železničních
zřízenec zvýší se státní výdaje o 33 mil. K. To jest

pole nastalo obsazení jeho vojskem italským, píše
se io jiných úspěších italských v Tripolsku, vojsko
turecké za městem Tripolem jest prý bez potravin

možové nabízejí sultátu vojsko a penize k vedení

větší výnos ožekává numistr financí zvýšením 0
sobní daně, ©.j. 15 mil. K. Zvýšení osobní daně z
oříjmí počíná u příhnu 10000 K a činí nejprve 27
procenta a sloupa < větším. příjmem do celkové
maxinálí daňové sazby ©a pul procenta, Naproti

sice se stanoví, avšak —--dle prolilášení vládního —
s dostatečnými zárukami pro poplatníky. — Doda
tečná daň pro akciové společnosti podrobena pro
nikavé reformě. kteráž přináší zostření dosavad
ních sazeb této dané. - Daň z tantiem převzata
byla z poslední vládní předlohy. — Poměrně neve
liký výnos získán bude z retormy dvou poplatků.
L. i. poplatků pojišťovacích a poplatků ze sázek u
totalisaterů a bookmakerů. — Podaná osnova zá
kona o domovní daní če!í k tomu, aby podporová
na byla stavební činnost. Zkrácení doby osvobo
zení od daní na b roku z současné zrušení dosa
vadní Sti procentní daně. jakož i snížení následu
jící na to berní sazby na 19 proc. jest přejato v 0

malýrm byty má sc pokročiti ještě dále a to dal
šíní saižením berní sazby na 17 procent. Při pře
stavbách má se zřetelem na stavební spekulaci.
projevující se v poslední době právě v tomto 0

Pokud jde o definici staveb s malými byty, jest
osnova zákona co možné přizpůsobena zákonu 0
státním fondu pro bytovou péči, aby bylo možno
používati obou zákonů na takové stavby.

Předsednictvo poslanecké sněmovny. Předse
dou zvolen dr. Syivestr 247 hlasy z odevzdaných
228 hlasi. Při volbě místopředsedů sněmovny ode
vzdáno 296 htasovacích lístků a zvoleni: posl. Con
ci 295 hlasy. posl. German 295, Jukel 268, Perner
storier 183, Pozačník 295, Romanczuk 295, Žďár
ský 295.

Drahotní otázka byla také 10. října v posla
necké sněmovně předmětem jednání. Bar. Gautsch
v řeči své několikrát obrátil se ostře proti soc.
demokratům, jimiž stále hlučně byl přerušován,
Vytýkal soc. demokratům. Že štvou dělnictvo a
poukázal, že mnohé třídy ahbvvatelstva žijí dnes
nad své poměry. Že jest u nás nedostatek masa,
o tom prý nikdo nechce pohybovat. Nyní se vy
jednává s Uhrami jak © dovozu zámořského masa,
tak o dovozu dobytka, při čemž ujistil, že žádný
životní náš zájem nebude obětován a že výsledky
vyjednávání musí býti takové, aby byly trvalé a
nepoškozovaly žádný stav. Ohledně masa argen
tinského prohlásil, že 20. srpna. zímstalo tohoto
masa ve Vídní 420 tun. aniž by bylo mohlo býti
vyprodáno. Také o kartelich se bar. Gautsch zmí
nil a oznámil, že je už vypracována osnova záko
na o kartelích. která se staví proti výstřelkům a
zneužívání karteiů. Ohledně úpravy platů státních
zřízenců a úředníků prohlásil. že dokud nebude
mít úhradu zvýšených platů. že ani od 1. ledna
1912státrím úředníkům platy se nezvýší. Řeč svou
skončil bar. Gautsch výzvot na poslance, aby dra

tomu, aby drahoty se znenžívalo k účelům stran
nickým. Ministr erby bar, Widmann vypočítával
co všecko učinilo ministerstvo orby na odčinění
drahoty. což ve skutečnosti tak málo ku zmírnění
drahoty přispívá.

Ve příčině zavření českých škol ve Vídni od
pověděl bar. Gantsch na dotaz Čes. poslanců »útě
chyplně-«, že bude nyní nadále úkolem vlády. aby
při všech instanéních rozhodnutích státních úřadů
starala se o to, aby k české národnosti patřící 0
byvatelé ve Vídm byli podle stávajících zákonů

brodiní elementárního vyučování, odpovídajícího
jejich jazykovým potřehán, soukromou obětavostí.

»Vyrovnávání« v Čechách. Dne 9. října svo
lána byla permanentní komise národně-politická
na půl 11. hod.. ale schůze začala teprve o 1. hod.
odpol. Němečtí členové komise nemohli se shod
nout, o čem se má komise napřed radit. A tak byla
první schůze této komise pouze formální.

Zdání klame!
Balíčky a bedničky přísady ke kávě, byť by
byly té chválně známé pravé Franckovce
z továrny pardubické svým zevnějškem
velmi podobny, ale nejsou označeny ká
vovým mlýnkem, neobsahují pravou
Franckovku, tu nejlepší přísadu ke kávě.

Proto pozor při nákupu!

se zprávy, že Turecko vyjednává o mír. Porta
pry žádá velmoci 2a sprostředkování míru a aby
se přičinly o bezodkladné zastavení nepřátelství.

Protirevoluce v Portugalsku, totiž monarchi
stická nerí dosud osvětlena. Zpráv z Portugalska
namále: dle jedněch vídce monarchistů Conceira
postupuje a získává posily ze všech stran, jiné
zprávy vyhlašují. že Couceira prchá z Portugal
ska.

Pamatujte na. všenárodní | nábožensky-záchranné

dilo katolický učitelský ústav v Bubenči!

Zprávy
organisač. a spolkové.

Libštát. katolická jednota zdejší pořádá dne 15. t. m.
ve vlastnící domě divadelní představení: Ztracený. ži
vor Drama o 3 jednáních od Fr. Rutha. Začátek v 7 hod.
Předprodej lístků na sedadla u pana pokladníka Josefa
Plichty.

Sv. Jiří a Chocně. Sdružení mládeže křesr. sociální
svolala na den 8 října schůzí K mládeži i dospělým

tu prominvila pozvaná řečnice slč. Lidunka
Kosařova slovy vřelými, hluboce procítěnými. Poukazo
vaku na nebezpečenství protináboženského směru ny
nějšího (obzvláště pro rládež). Řeč ta působila na pří
tomné hlubokým, neodolatelným kouzlem. Ozval se u

pí. Příhradská výraz přání, aby sdružená mládež při
jimuila svaté svátosti společně. To bylo od slečny feč
nice též velice vřele doporučeno, Ku konci poděkoval
řelnice srdečně vldp. farář Neumann, zůčastniv se této
schůze Fako horlivý přítel organisovaného hnutí mládeže
katolické. Jeho pečlivé snaze diržno děkovati, že osada
Sv. Jiří stojí na nejpevnějších základech organisačních.
Jsou zde zbudovány čilé organisace vzdělávací i hospo
dářské ve třech letech. Zdeř Bůh čilé, horlivé práci
úalší!

Úpěntivá prosba. Vyltaslé a mrtvé oči nevidomých

dívek prosi šlechetné dobrodince o dárek. Tak zvláště
na Dušičky své drahé zemřelé nejlépe uctíme. Milodary

přijímá -Útulna slepých dívek“ v Praze-lli. Kampa
č. 33 a adm. tI

Zprávy
místní a z kraje.

Instalace nového kapliolního děkana. Jeho Excel
tence ndp. biskup dr. Joseř Doubrava instaloval v neděli
dne R. října © kathedráiním ohránn nově zvoleného vsdp.
kapitolního děkana dra. Jana Soukupa. Slavnostní obřad
konal se timto pořadem: všdy. kap. děkan poprosit ndp.
arcipastýře, aby převzal instalaci. Nato J. E. vyzval
syndica kapitoly, dp. Iavera, aby přečetl potvrzující
bulu. papežskou. Po. přečtení těto vrchní pastýř ve
vzlemé řeči promluv o velice vážném úřadu, který

oslovencových. Odevzal cslavencí náprsní kříž a pečeť

Nato zanél Te Deuri Nový přednosta kapitoly noděko
val za instaHační obřad a sloužil v pomifikáliich slav
nou mší svatom Skivností se zúčastnili p. £

ních a jiní věřící. Přejeme novému vsdp. kapitolnímu
děkanovi hojnost Božího požehnání. Ad multos annos!

Městská rada v Hiraaci Králové učinila ve své schů

ním úřadem se sděli, že c. k. ckresní hejtmanství udělilo
p. Fr. Koimanoví, mistru zednickému, úřední Živno
stensko-policejní povolení ku používání dílny pro vý

zinu v domě čp. 496 p. Ur. Viktorinovi. — Povolteno bylo
p. J. Pavelkovi, obchadníku. postavení portálu před prů

Vzato bylo na vědomí,

že dáno bylo svolení obecním úřadem na Praž. Předmě

postavení transformační stanice v t. zv. »Chicagu.« —
Provede se provisorní osvětlení ulice Žerotinovy 0
bloukovými lampami na závěsech, upevněných na dře
věných sloupech a ulice Čelakovského žárovkami. 
140, Zálož. Úvěr. Ústavu, čp. 512 pí. F. Cardové a čp.
27 p. Lva Taussiga, a na účet p. J. Vápeníka zavede se
voda užitková do dojnu jeho čp. 421. — Zvýšena byla
jedna chudinská podpora, tři žádosti za zvýšení téže
byly zamítnuty.

Pro zmíruční bídy. Obec Královéhradecká, chtějíc
čeliti nynější neobvyklé drahotě, bude méně majetnému

ceny režijní. Fao by ledy nákup těchto věcí ehtěl u obce
si opatřit, nech uciní 1ředběžnou přihlášku s udáním
množství, na které by refitktoval, u obecního úřadu (v
kanzeláči policejním henussře) ihned -- nejdéle zítra.

Dary. ©Vsdp. kapiolní děkan Dr. Soukup daroval
Jednotě katol. tovarvoň 3 K, odbočce Všeodbor. Sdru
žení křest. dělnictva a Orln. po 2.50 K.

České kvarieio v Hradci Králové, Jak jsme jíž Do
sledně oznámili, bude koncert tohoto světového sdru
žení v městském hlicperově divadle ve středu 25. říj
na o půl <, hod, večer. Na proszramu je Dvořák, Beetho
ven a Schubejt, Není sad an zapotřebí naše hudby mi
fovné obecenstvo zvláště upozorňovati na tento koncert.
Vždyť. České kvartetto je známo jak u nás tak i v ce
té ostatní Evropě © výkony tohoto komorního sdružení
jsou všnle uznávány za nejvvěší stupeň dokonalosti. 
Předprodej lístků v knihkupectví F, Píší.

Nové lepení obaví. Veliký zájem, který vzbudil do
konaly vynález lepení obuví Arem- a „Rydolem.. ten
to nový způsob výroby obiví. © který v těžkém boji
proti konkurenci výroby tovární menším mistrům mohl
by přinésti značné výhedv, přiměl podepsané kurato
run aby i příslušníkům Živnosí obuvn. mmsejního ob
vodu untožnílo předvedení postepu výroby. Za tim úče
len pr. JJ. Nové a 1. RYdL, mistři obuvničtí z Libně, u
volili 46 aspořádatí přednášku i praktická cvičení v
lepení obuví Ivdolen zdokonaleným lisem systé
mu Hebký, v neděli dne 15. ření 1911 © 2 hod. odpol. v
čítárně musejní v budové ©. k. db. školy zámečnické.
Vstan do přednášky jest volný.

Obchodní premium v Hredcí Kráfové, Ve schůzi vý
boru greiiia obchodního dne 1" října schváleno podání
stížností do zastavování ulic. pří novostavbě. Záložního
úvěrníhoústava. K kronrádnémpojištění. povinného
ručení přihlásilo se 159 cxob ve 40 závodech. Pojistka
bude kontrahována u rrážské městské pojišťovny. Pi
lackého čítárně odhlasován obvyklý příspěvek. Nabídky
průmyslového musea ckuspořádání přednášek použije se
až v nové budově přistí rok. Určena pokuta jedné firmě
a zrevidovány difference v docházce do pokrač. Školy.
Zemské jednotě gremií pošle sv žádaný materiál nedo
statků na zdejší postě. Zakročí se proti jedné neopráv
něné. filiálce v Praskacee. Nabídka [Sporobanky ku
přednášce o žeku xe přílimů a bude jestě letos tato U
skutečněna. Vzáto na vědomí usnesení správ. soudního
dvora, že konsumy. podléhají Živnostenskému řádu a
zařídí se dle talo krakv. Podá se stížnost k ředitelství
post, by zde byl rozmnožen počet listonošů. Též podá
se stížnost ku dráze do pozdního avisování a doručování
zboží a špatného nakládání s ním a hlavně do zdlouhavé
expedice s rechlozbožím, rovněž by dráha spojena bylo
telefonicky s městem. Z nařízení hejtmanství svolá se
na 22. neb 20. října I. a 11. mimořádná valná hromada
s programem k volbě předsedy, místopředsedy, 2 ná
hradníků a revisora účtě. Agenda jednatele vykazuje
120) čísel.

Velký mráz. V noci z úterká na středu uhodil nový
silný mráz. Veplaia klesla někde až na 27 C pod nulu.
V Černilově v 6 hodin ráno teploměr ukazoval V"
V Divci a Libranticích byl místy leď až 33 mm silný.
Ovšem řepařěn tento mráz vhed nepřišel. Mnoho pod
zimních květin v nárciců pomrzlo.

Obecná kuchyně v Hradci Králové zahájila počát
kem toholo měsíce opětaě svou činnost a podává denně
(mimo neděle) dohré vydalné obědy za nepoměrně niz
kou cenu 40 jal. ve vlastních iistnostech vedle divadla.
Úžel její je ryze Lumánní a jistě. všeobecně uznávaný,
Má-li se to však plně dosíci. jes třeba, aby se mu vedle
podpory finanční Costalo i úcinné osobní POMOCÍSC Str
ny místní veřejnosti. V téia příčině apeluje výbor Obec
né kuchyně zvlášť na místní . T. dámy a slečny a 0
brací se k nini se snažnou prosbcu, aby si neobtěžovaly
převzíti jednou týdně v kuchvní dozor nad vařením jí

debě polední podávání jídel ná
větěvníkům Obecné kichyvně. Oběť, kterou tím přinesou

kuchyně aoulá, že nrosba jeho v této příčině nebude 0
slyšena. Laskavé přihlášky DP.T. paní a slečen učině
ny buďtež co tnožná jhned bď přímo v místnostech
Obecné kuchyně vedle divadlu neb u předsedkyně vý

Obchodní, živnostenská 4 průmyslová Ústředna Če
skýci interessentů komorního obvodu, libereckého M
Hradci Králové koiaka v neděli 8. tm. o 11. hod. dos
noledné v aule. obežodní akademie královéhradecké
svou první výroční valdou hromadu. Schůzí předsedal
starosta dr. Ulrich. jenž po uvítání přítomných a po
přečiení dmlivných ořipisuů vzromenul nejprve zemře
tého místopředsedy průmyslová sekce pana kom. rady
Frant. Knetka z Jičína, jehož Památka uctěna povstá
ním, načež v Kkrátkoscishrnot celoroční výsledky práce
Ústředny a poděkoval všem na ní zúčastněným činite
Jůn. K návrhu pana továrníka Červeného schváleny ú
čty a výboru uděleno absoiutorium. Na to proslovil se
kretář Ústředny pan dr. Jan Matys přednášku o refor
mě veřejné správy. Na to schválen návrh presidia na
rozpočet pro rok 1911 a provedena volba revisorů ú
čtů, jimiž zvolení pp. ©. r. Tučke, Hořice, velkoobchod
ník Svfiště, Dvůr Králové a speditér Habr, Žamberk.
K návrhu pana Korála uspořádány budou dne 19. listo
padu t. r. v Nové Pase kursy pro členy komisí pro daň
výdělkovou. 21. t. m. uspořádána bude přednáška řed.
Perutze z Vídnš o Brasilii. Poněvadž dalších volných
návrhů nebylo, ukončil předseda schůzi.

VII. hudební matinée pořádá konces. pěvecko-hu
dební a klavírní škola Ludv. a Ferd. Knepra v Králové
Hradci v neděli dne 22. října 1. r. ve dvoraně »Besedy«



Z družstevního Knihkupecéví,
P. T. pánům duchovním doporučujeme právě vyšlé

publikace:
Dr. Lang: Christentum und Naturwissenschaft,

brož. K 360, váz. 0.00
Dr. Adloff: Beichtvater und Seelenfiihrer,

brož. 312, váz. 456.
Erlemann: Die Elnheit in katholischen Kirchen

Hede ... . „ brož. K 3-78,váz. 0—.
Klug: Oottes Welt . . . brož. K 240, váz. 3:12.
Klug: Gottes Wort u. Gottes Sohn, brož. K 268, váz. 360.
Klug: Giottes Relch . brož. K 240, váz. 3-12.

Výhodné!! Příležitostné!!
Dr. Homel: Geschichte Babyloniens u. Assy

riens .. . „místo M 44— jen M I7—.
Album der oberitalienischen Seen, skvostně

vázáno, . místo M 350 jen M 259.
Album d. Schweitz, skv. váz. misto M 20— jen M i5—.
Album der Capri von Allers, skvostně váz.

místo M 30— jen M I7—.
Album Italien von Dr. Dcecke, skvostně váz.

misto M M— jen M B8—.
Dr. Daun: Die Kunst der 19. Jahrhunderts und

d. Oegenwart, skv. váz.. místo M 20— jen M I2—.
P. T. pány katechety upozorňujeme na nejnovější

Fričovy Biblické katechese pro I. a II. třídu obecnou za
K 350, které jsou stále ia skladě,

Objednávky vyřizuje
Družstevní knihkupectví v Hradci Král.,

Adalberlinum.

Na zábavní večírek posvicenský, spojený s věneč
kem pří hudbě c. a k. pěšího pluku č. j8, který pořádá
v neděli dne 15. t. m. v inistnostech »Besedy« zábavní
výbor »Českoslovanské Obchodnické Besedy« v Hrad
ci Králové, bylo zvaní tyto dny skončeno. Reklamace
přijímá p. Jar. Kirchner u fy. Průšek a Veselý. Pečlivě
sestavený program čísel hudebních, zpěvních, recitač
ních, ukázek z oboru salonní magie, antispiritismu a ku
pletů zaručuje účastníkům večírku velice pěknou, ani
movanou zábavu. Čistý výtěžek večírku věnován bude
účelůra humanním, pročež podnik tento zasluhuje příz
ně obecenstva.

Bankovní zprávy. vydávané Českou bankou, přiná
čeji ve svém říjnovém čísle následující články: Kartely
a trusty (dokončení), Cukerní trh, vývoj francuzského
bankovnictví, Místní dráhy a jich význam, a J. — Na
požádání zasilá se tento list zdarma.

Spořitelna králohradecká. V měsíci září bylo ulo
ženo K 249.443.51, bylo vybráno K 273.422.70, tudíž vy
bráno více o K 23.979.19. Stáv vkladů koncem září K
15,560.09.04. Na hypotéky bylo nově půjčeno K
200.166.98. Na hypotéky bylo splaceno K 29.743.36. Na
hyporškách koncem září 13,417.932.25,Zásoba cenných
papírů K 2.692.640.—. Uložené přebytky K 195.023.93.

Slam se zajímavými pohledy na hlavní město Bang
kok, jeho paláce. nádherné pagody, vodní stavby a či
lý ruch na řece Monamu a na velkolepý lov slonů u
Ajutme spatří návštěvník Panoramy Národní Jednoty
Severočeské v Hradci Králové v týdnu od 14. do 20.
října 191).

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc září
1911. Stav vkladů počátkem měsíce K 1,815.728.—, Vlo
ženo během měsíce K 110.018 vybráno K 120.960, stav
koncem měsíce K 1.844.786.—. Stav půjček počátkem
měsíce K. 3.078.463.—, půjčeno během měsíce K
393.422.—. splaceno K 406.109.—, stav koncem měsíce
K 3.065.686.25. Počet účtů 3990, reservní fondy K
203.897.—, závodní kapitály K 90.928.—, pokladní obrat
K 2,688.312.—..

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 7. října 1911. . hl.: pšenice K 20.— až 20.60, žita
K 1T.-- až 18.—, ječmene K 14.— až 14.60, ovsa K 9.90 až
1IL.—,hrachu K 0.-— až 32-—-. čočky K 40.—, jahele K
25.-- až 26.-. krup K 24.— až 48.—, brambor K K 7.60
až 8.--. jetelového semínka červ. K 140.— až 143—,
máka K 35.— až 40.--. 100 kg: žitných otrub 16.50,
pšeničných otrub K 16.-—.1 kg: másla čerstvého K 3.60
až 4.20, sádla vepřového K 2.40, tvarohu —.56 až —.60.
1 vejce —.8 až —.'0, 1 kopa: zelí K 10.— až 16.—, ka
pusty K 2.-—-až 5.--. 1 hl cibule K 12.— až 13.—, 1 kopa
drobné zeleniny K —-90 až 1.10, 1 kopa mrkve K 1—
až 1.40. 1 hl: jablek K 8.--- až 12.—, hrušek K 6— až
10.—, 1 bečka švesteke K 6.—- až 7.—, 1 košík švestek
-—60 až -—.70.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 7. října 1911
bylo přivezeno: hl: pšenice 241, žita 131 a půl, ječmene
162, ovsa 376, jetelového semínka 34 a čtvrt, kop: zelí
420, kapusty 175, cibule hl 62, drobné zeleniny 568, mrkve
278, brambor hl 213, jablek 290, hrušek 280, švestek be
ček i00, košíků 120, podsvinčat kusů 597.

Hořicko. Dne 1. října (t. r. zemřel náhle
v Cerekvici u Hořic c. a k. lesní správce, majitel zásluž
ného kříže s korunou a dvou dvorních jubil. medajil,
pan František Hlaváček. Byl velice oblíben pro svoji
svědomitost a vlídnou povahu.

Městské divadlo v Pardubicích. Již delší dobu dli
v Pardubicích divadelní společnost pod ředitelem Ant.
Frýdou. Musíme loyálně doznati, že členové této spo
lečnosti jak v činoherní lak zpěvní části jsou síly na
mnoze vynikající. Přes to však městské divadlo, ač není
tak rozsáhlé a celé město čítá přes 20.000 obyvatel a
má četné obyvatelstvo v nejbližším okolí, zelo při před
staveních prázdnotou. V poslední době dal pan ředitel
Frýda na rozích nalepiti vyhlášku. kdež ohlašuje pro ne

dostatek obecenstva T divadle svůj náhlý odchod z Par
dubíc — kdyby měla tute netečnost k divadlu dále po
trvati. Provoláná p. ředitele uese v Čele nápis »umění
milovnému občanstvu města Pardubic. Má to »umě
ni-mlilovnému« býti patrmě vtipný žert.

Okresní učítelské porady v Pardubicích konaly se
dne 6. a 7. října t r. Prvý den v sále dělníckého domu
pro všecky školy, druhý den pro měšťanské školy v
kreslírně staroměstské dívčí školy. Za inspektora pana
Frant. Svobody byla to první učitelská konference a
učitelstvo přirozeně bylo zvědavo zrovna tak jako u ji
ných inspektorů na první jeho inspekční referát, který
bývá obyčejně zrcadlem nového Inspekčního šéla. Pan
inspektor v delším statistickém referátu přistoupil k vla
stním reflexim o osobních. ctnostech a ;vadách sobě
svěřeného učitelstva. Bylo patrno, že sí dobře všími
bouřlivých vín, které zmítají myslí zvláště mladší učitel
ské generace. Předešlý jeden inspektor zvolal na témž
místě kdysi emfaticky: »Pánové, vy jste otáveni, o
trávení tiskem, tiskem štvavým jak po stránce politické,
tak i náboženské.« Nynější pan inspektor ve svém resu
mé neřekl totéž tak specificky, ale řekl to v jistém smy
slu také, on důrazně varoval před agitacemi nábožen
skými a politickými, které mají svůj zdroj ve štvavém
tisku. Kdyby pan inspektor měl jasněji se vyjádřiti o ná
boženských štvanicích, nemohl by nikterak přijíti do
rozpaků, protl kterému náboženství asi jistá Část uči
telstva na okresu štve. — Proti židovskému jistě ne,
neboť jen vysloviti slovo žid pcvažují volnomyšlenkář
ští učitelé za přestupek proti náboženské toleranci
a humanitě. Kdyby pan inspektor chtěl mluviti
»ad hominem«, musel by říci: »Poznal jsem některé u
učitele na svém okresu jako vášnivě zaujaté proti kato
lickému náboženství, nechci pátrati po důvodu tohoto
beztaktního jednání učitelů, kteří přece vyučují katoli
ckou mládež, ale mohu vám otevřeně říci, že to. není
žádný pokrok ale moderní barbarství.« Doslova to sice
tak nebylo, ale my jsme to tak aspoň vycítili. Po nad
šeném doslovyu pana inspektora Svobody následovaly
programové přednášky: 1. Pomocné školství na okresu
a ústavy je podporujicí. 2. O okrskových pokračova
cích školách hospodářských. S konferencí spojena byla
výstavka školních prací dětí slabomyslných z pomoc
né školy v Hradci Králové za vedení pana učitele Peli
kána. Pro měšťanské školy byly tyto přednášky: 1. O
zařízení kresliren. 2. Proč nedaří se jazykovému vy
učování na našich skolách.

Starožitné památky v Pardubicích. Pěkná starobylá
fasáda domu pana knihkupce Poláka, sahající původem
svým do nočátku 18. století, volala už dávno po dů
kladné opravě. Letos se tak stalo záslužnou péčí jed
noty pro zachování starých památek v Pardubicích.
Plastická výzdoba, představující biblický příběh, schá
tralosti hrozila sesutiim a bylo svrchovaně na čase ucho
piti se náležité restaurace této vzácné pardubské památ
ky, která byla ode dávna předmětem živé pozornosti
všech cizinců zavítavších do Pardubic. Původcem to
hoto poutavého relicfn jest Jakub Teplý, sochař v Par
dubicích z 18. století, kterf stopy svého umění zane
chal v innohých stavebníct památkách pardubských.
Oprava reliefu »Jonášova« s některými vedlejšími o
zdůbkami vykonána s odbornou svědomitostí sochařem
Bašenmz Pardubic. Náklad na tuto opravu převzalo za
tim město s najitelem domu, avšak centrální komise
pro zachování starých památek ve Vídni požádána zdejší
jednotou o subvenci, která se v nejbližší době očekává
spolu s příslušnou subvencí na naléhavou opravu Zelené
brány. Zároveň hodlá čilá jednota pro zachování staro
žitností v Pardubicích zachovati důkladnou opravou pa
mátný fasádní relief na domě pana Tlučhoře, představu
jící Pannu Marii.

Stavební a bytové družstvo v Pardubicích, které si
vzalo za úkol zaopatřiti v krátké době svým členům la
ciné a zdravé byty v Pardubicích. odhodlalo se koneč
ně letos ku stavbě nových třípatrových domů s byto
vými stavebními v nádvoří na projektovaném náměstí
u nádraží. Za tou příčinou koupilo tam stavební místa
od dědiců Doskočilových a chrudimské spořitelny v ú
hrnné cené 35.000 K a v nejbližší době započne se
stavbou. Družstvo čítá 50 členů a členem družstva s
nárokem na slušný byt stává se, kdo zaplatí 200 K v
měsíčních splátkách v obnosu 10 K. Jakmile bude upra
veno nábřeží Chrudimky, začne družstvo stavěti domy
na straně směrem ku »Kostelíčku.« Jest patrno, že druž
stvo vybralo si ku svým stavbám místa v městě právě
nejpřihodnější a že jakmile se vykáže dobrými úspěchy,
dojde uznání vstoupením do družstva všech, kteří re
flektují při bytové nouzí v Pardubicích na krásný a po
měrně laciný byt.

Jednota pro stavbu děkanského chrámu v Pardu
bicích vydala výroční zprávu své činnosti za účelem
rozšíření a opravy děkanského kostela sv. Bartoloměje
a nového děkanského chrámu v Pardubicích. Jednota
vzdáví díky všem svým příznivcům a slibuje, že při
kročí k zvláště úspěšné opravě chrámu sv. Bartolo
měje v čase nejkratším. Oprava tato má státi 86.000 K,
z čehož má uhraditi přiměřenou část c. k. ústřední pa
mátková komise ve Vídni. Pan patron baron Drasche
slíbil 5009 K. Plány vypracoval p. architekt B. Dvořák.
Co se týče příprav na stavbu nového děkanského kostela,
tu lze konstatovati, že slavná městská rada laskavě slí
bila přesně vymeziti vhodné místo stavební a J. E. pan
ministr Marek zaručil ku prosbě výboru velikomyslnou
účast a podporu při sdělání plánů kostelních. Stejně bla
hovolnou přízeň slíbil deputaci J. E. nejdp. biskup Dr.
Doubrava. Dne 9. října konána výroční valná hromada
Jednoty v 8 hodin večer v Měšťanské besedě, při níž
vedla se debata o další úspěšné činnosti Jednoty. Sta

noveno bezpodmínečně počíti s opravou: cimému ma zá
kladě zhotovených již pláná 1. března 1912 a požádati
slavnou městskou spořitelnu o přiměřený příspěvek, zvlá
ště vzhledem k toru. že okolí chrámové:« nejbližší do
bě má býti vkusně upraveno, včemž by owšem překážel
posad nevzhlednýzevnějšekchrámový. no stavbu no
véhokostelajestzaručenomísto.na.budaucímrozich
lém náměstí u nádraží.

Veliké pronásledování učilele od: kádeikátů v Poté
chách. Jaký houževnatý systém v beragimém tisku a
grárním panuje pří líčení uašinců jako, netvorů, násliní
ků, k tomu máme zvlášť křiklavý doklad ve »Venkově«
ze dne 6. srpna, kde jest tolo prolhané Hčení: Z Čá
slavska. (Přepaden klerikály.) V obci: P. má najatý do
mek učitel — pracovník agrární — od zarytého kleri
kála, s nímž má | společný dvůr. Nedávmou neděli měli
klerikálové svůj tábor. Přišel domácí k nájemníku a
Zádal jej o vyvěšení praporu najeho bytě. Týž mu však
odřeki. Na to v neděli ráno asi o 5: hodině byla probu
zena rodina učitele hiomozen: na půdě. Učitel rozčilen
již vykřikováním nadávek na agrámiky a učitele, ři
noucích se téměř denně z úst členů podiny a chtěje do
kázati své právo, sundal klidně. prapor se své půdy a
nesl jej domů. V tom přilítne za hlučných nadávek že
na domácího se starším synem. chytnou za prapor a tá
hnou. Přepadený stoje ve dveřích, do nichž vedou tři
stupně a nechtěje, aby táhnoucí upadií, klidně chtěl věc
vyřiditi slovy. Ale jsa škrábnut db prstů levé ruky, pu
still tuto žerď, v druhé pak neudržeř prapor, a tak octli
se táhnoucí na zemi. Na to přiskočiř »domácí pán«, chtě
je se vrhnout na »svého poddaného«, jak se o svém
nájemníku vyladřoval. Jedině duehapřítomností učitele
lze děkovati. že nedošlo ke krveprolití, neboť rozzuření
klerikálové, otec a syn, tlačilí ma dvéře, jež »poddaný«
přivřel a musil silou téměř nadfidskou držeti, aby se
mu nedostali do síně a tam s ním dle methody štváčů
tlerikálních naložil — Takové nebe má učitel nekle
rlikál mezi klerikály vinou štváčů, píšících do »Venko
vana«, »Štítu«, »Selské Obrany« a j. To je »černý vděk«
za jeho tichou práci v obci, za četné služby prokázané
domácímu po 6 let, co u nich bydlí, za navádění obča
nů ku přátelskému spolužití bez Stvanic, za jeho svědo
mitou píli ve skole. Případ ten stane se předmětem soud
ního líčení. Klerikálové budon míti nového »mučední
ka« a postaví jej vedle »nevinných«: Kaňourka, Fikejzla
a j. Učitel pak, jako obyčejně, by to měl odnésti, neboť
celý dosti veliký tábor v B. se na něho chystal!! Běda
ma!! Choť jeho je z toho nemocná, neboť na ni bylo
také stále útočeno, zvláště od těch dob, kdy poprvé za
stala se strany agrární v minulých říšských volbách.
Od té doby byla zvláště vítaným zjevem, před nímž
všechna špína klerikálního štvaní byla slovy nehleda
nými vylévána. Učitel pak sám je z toho všeho ner
vosní a jen díky pevné jeho tělesné konstrukci, že ne
upadl v nemoc větší. Nadarmo se neříká: Čiň čertu do
bře, peklem se ti odmění.« — Celý tento článek snaží se
vylíčiti stoupence strany křesťansko sociální jako ná
silníky a nejhorší lidi pod sluncem. Nechtěli jsme se jím
ani zabývati, poněvacž je dostatečně známa všem »prav
dymilovnost a slušnost« agrárních tiskovin, ale poně
vadž článek ten dosud straší v hlavách našich »přítelí
čků< a hrubě dotýká se cti vážené rodiny, jsme nucení
drzé lži odraziti. Prozradíme, že obec P. jsou Potěchy
a »mučený« od klerikálů učitel je pan Šatoplet. Pan Ša
toplet — takto agrární pracovník — má najatý byt (a
ne domek, jak píše »Venkov-) od p. Fr. Vrdského, ob
chodníka a váženého souseda v Potěchách. Při táboru
strany křesťansko sociální v Bračicích vyvěsil pan
Vrdský na svůj dům národní prapor. To rozčililo pana
učitele agrárníka. Se sekerou v ruce vyběhl na půdu,
ačkoliv ji prouajatou nemá a prapor srazil a nesl domů.
Setkal se však s paní domácí. která žádala, aby ji její
prapor vydal, což pan učitel nechtěl učiniti. Když paní
uchopila žerď praporu, zalomcoval ji tak, že padla na
zem. Na křik její teprve přiběhl pan domácí a syn a vi
douce paní na zeml, ovšem nemičeli, ale že by se byli
na pana učitele dobývali, je sprostá lež. Proto pan u
čitel dvéře s +nadlidskou« silou držeti nemusel a ke
»krveprolití< by bylo sotva došlo, poněvadž kromě pana
učitele, který držel v ruce sekerku, žádný nic v ruce
neměl a rozzuřen kromě pana učitele také nikdo nebyl,
spíše bylo rozhořčení nad jeho jednáním. Jaké pak prá
vo měl pan učitel na půdu, kam domácí si dává obilí?
Asi právo másllalka! Pěkný to vychovatel mládeže! A
ještě se domnívá, že se mu děje křivda. Chtěl pana do
mácího žalovat a vyzval ho advokátem, aby mu dal za
dostiučinění. Pan Vrdský ovšem; nelenil a vzal si na
Pomoc také právníka a pan učitel, vida, že koudel hoří,
přišel i s paní a žádal o sinír. na který pan Vrdský,
jako dobrák, přistoupil. Pam učitel zaplatil oběma práv
níkům a ujednáno prostředalctvím pana učitele Tučka,
že se na vše, co se stalo, zapomene na obou stranách,
žádná strana že o tom v movlnách se nebude šířit. Ale
tu se musí znáti pravá povaha kovaných agrárníků. So
tva, že nebezpečí soudu zažehnáno, již objevil se ve
»Venkovu« surový článek, ve kterém se rodina pana
Vrdského hanobí. Je to charakterní jednání? K tomu
již jest potřebí hodná porce drzosti. Dopisovatel »Ven
kova« naříká na klerikály, jak panu učiteli ubližují. Zvlá
ště ten pan domácí. A přece u něho zůstává již 6 let.
Když se má někdo někde špatně, hledí, aby se dostal
pryč. A pan učitel se drží jako klíště, věda, že by tak
laciného bytu se vším pohodlím ani v celých Potěchách
nedostal. Co se týče toho nářku na »černý vděk« za »tl
chou« práci v obci, můžeme jen připomenouti, že nedělá
nic zadarmo a že by tu práci Jiný zastal také, a tl štvá
či lidu najdou se jislě v nejbližším okolí a mezi přáteli
pana učitele. kterém on zadarmo pomáhá | se svou paní,



která by si zdraví hodně ušetřila, kdyby »klerikály«
nechala na pokoji. Že by cely tábor bračický se na pa
na učitele chystal, je opravdu k smíchu. Tábor měl do
cela jiné zájmy, než aby se staral o zbrklé kousky pana
učitele. Že je odsuzovali všichni, je ovšem pravda. Co
se lýče nervosy pana učitele, pomůže si jistě od ní,
když zanechá štvaní klidných občanů, kteří chtí žíti v
míru s každým i s ním. My ovšem všichni víme dobře,
odkud vítr věje. A co se týče té špíny klerikálního štva
ní, tu by musil pisatel článku ve »Venkově« teprve do
kázati, na které straně je té špíny více. Kdo čte »Ven
kov< nebo »Cep«, pozná to hned. Panu učitell, jenž dle
článku »Venkova« je sílné konstrukce a něco vydrží,
přejeme hodně zdraví a dobrého zažít. Čekáme jen
stále na to soudní líčení, jinž vc »Venkovu« vyhrožuje
a nemůžeme se do"kat. Jsme od toho čekání skoro již ta
ké nervosní. Jest snad katolík ve vlastním domě už ta
kovým nevolníkení. aby musil ustupovati fanatismu
každého?

Slasti trutnovské memžisy. Trutnovští Čechové o
bracejí se s otevřeným listein na místodržitele kn. Thuna,
pravice: »Vynesením c. k. zemské rady ze dne 29. listo
padu 1907 č. 60.900 zřízena byla při české veřejné ško

dy dvě místa zatimních učitelů na čas potřeby. Odcho
dem jednoho z nich uprázdněné místo nebylo však do
Sud znovu obsazeno, ač potřeba výše zmíněná i na dále
trvá. Byloť zapsáno letošního roku do školy 232 dětí.
Následkem úbytku jedné učitelské síly bylo nutno slou
čiti 2. oddělení 1. tř. a 1. II. třídy, čítající dohromady
95 dětí, pod vedení jednoho učitele. Učebna, v níž umí
stěn tento zákonu odporující pečet dětí, stačí vška potize
pro 58 dětí. Zatim do této malé místnosti vtlačeno 95
dětí. Jaká může býti práce učitele při nedostatku ná
řadí a místa, kdy děti nemohou naprosto psáti, je na
bílední. Mluví tedy již příkaz lidskosti ve »století dí
těte« pro to, aby děti nebyly ve škole tělesně mrzačeny
a olupovány © inožnost nabýti řádného vzdělání.« —
Jelikož však dosud anl nejvážnější kroky nepřinesly ná
pravy. prohlašují čeští rodiče krátce, že nebudou tak
dlouho svých dětí do školy posílat, dokud nebude zá
konným a oprávněným jejich přáním vyhověno.

Olešnice. | Mimořádná valná hromada včelařského
spolku koná se 15. října v hostinci pana Martinka v O
lešnici o 2. hodině odpol. Jednání: 1. Volba volitele de
legáta do zemědělské rady. 2. Zpráva jednatele o ne
zdaněném cukru. 3. Včelařský rok. 4. Organisace včela
řů. 5. Volné návrhy. Přítomnost všech členů nutna. —
"Vstup volný.

Různé zprávy.
Nový probošt u Všech Svatých. Dne 11. t. m. slav

nostně installován Jeho Milost papežský prelát, c. k.
dvorní rada a professor Msgre. Fr. X. Kryštůfek 'u
Všech Svatých na hradě Pražském za probošta. Slav
nostnímu aktu bylo přítomno mnoho kněží i vynikají
cích laiků, kteří vzdali slovutnému učenci zaslouženou
poctu. Nový probost cd roku 1867 do 1891 učil církevní
historii na theologickém ústavě v Hradci Králové a
jest stále agilním přítelem našeho Politického družstva
tiskového. I my srdečně gratulujeme a voláme: Ad mul
tos annos!

Jediná spása lidu v — poslancích soc. demokratic
kých. Tak dlouho se znali, pokud se nerozdělili na au
tonomisty a centralísty — a přece táhli vytrvale za je
diný rudý provaz, druh druha do nebe vychvalujíce.
Nyní ovšem jinak, když se sváří pánové v zájmu osob
ního blahobytu o plné mísy. V centralístickém »Pro
letáři« vyjíždí sl soudruh Knoflíček na Vlastimila Tu
sara, říšského poslance a člena zem. škol. rady, mimo
jiné těmito slovy: »Na základě přísežné výpovědi paní
Tusarové byl jsem ve smyslu znění litery občanského
zákona odsouzen k otcovství a placení aliment. Pan
Tusar si po čase dítě vzal k sobě a já musil platit. To
ještě panu Tusarovi bylo málo. On ve své podlé povaze
se musil mstít. Byl však ve své ničemnosti tak opatr
ným, že jednal s každým mezi čtyřma očima a beze
svědků. Pokoušel se mne ze zaměstnání vyštvat již
tehdy, když otevřena byla tiskárna »Rovnosti«. Když
se mu to nepodařilo, docílili alespoň toho, že jsem byl
dosazen na hůře placené místo. Vzniknutím sporů ve
straně naskytla se mu vítaná příležitost mým přesvěd
čením, jíž využili a já vyletěl. Postřehl jsem hned, že
to nebyl na žalobě podepsaný poručník Pelíšek, který
by měl v úmyslu neoprávněně cestou exekuční na mně
vydírat: peníze, on byl pouze nástrojem, jak zákon for
málně žádá, a jak se to také počestnému panu poslanci
hodilc do krámu, ale z tohoto podplsu se na mne škle
blla šeredná, ďábelská tvář pana Tusara, podobná tvář,
jak mně dodnes utkvěla v paměti, když jsem ho potkal
poprvé na schodech v tiskárně po mé výpovědi. Li
šáctví a podskočnost poznal jsem, když nosil teprve v
Šest hodin večer rukopisy, na nichž mnohdy jsme
měli až do 9 hodin co sázet; ač dopoledne jsme stáli a
list zápolil s deficitem, přece se musilo připlácet na ho
diny přes čas, aby pan Tusar měl volné pole pro zá
lety. Utrhačnost a pomlouvačnost jsem poznal, když
mne pan Tusar ostouzel lživě v rodině té, s níž za mý
mi zády se scházel. Přetvářku a pochlebenství v jed

nání, chtěl-li někoho obelstít. Mstivost a | stihomam,
chtěl-li někoho zakčit. Intrikářství a bezcharakternost,
chtěl-li udělat kariéru (viz aféru Junger). Syčáctví a
nadvýšenost. kde se cítil v sedle. Zbabělost a podlíza
vost, kde cítil, že visí nebezpečí ve vzduchu.« | —
Týž adlerovský »Proletář« vytýká poslanci Prokšoví
(autonomistovi), jak často trval při kartách, i když tím
schůze zanedbával. A hrává Prokeš dlouho i s měšťáky.
Dne 7. září t. r. se spoluhráči se dal do hádky, až ple
skaly rány, až poslanec musil před hněvem jiných pr
chno::ti. Chce-li hodně při kartách Prokeš vyhrat nebo
prohrat, jest to jeho věcí. Ale ať nelže lidu do očí, že
jeho největší starostí jest péče o proletáře a že žádný
jiný poslanec by se tak pro blaho lidu neobětoval jako
on. Pak se divme, že při spatření takových »zástupců
lidu« židovský kapitalista jen se směje — a že cinkot
peněz často mění jako kouzelný proutek rudé zásady
a kroky. ,

Podvody agrárníků se subvencemi. »Selské Hlasy«
píší: »Agrárnický podvod se subvencemi vylezl na svě
tlo denní v procesu agrárníka Kuchaříka kontra posl.
P. Tvarůžek Posl. Tvarůžek byl žalován agrárníkem
Kuchaříkeim, že řekl na schůzi ve Vel. Děšově, že agr.
strana finguje členy ve svých družstevních podnicích
a pak že jednotlivci strčí výtěžek do kapsy. Na tato slo
va zakřikl uč. Roupec o důkaz. P. Tvarůžek označil
p. Kuchaříka. Ten podal žalobu. Ale co vylezlo? Posl.
Tvarůžek dokázal, že zemský inspektor zeměděl. rady
p. Pavelka psal p. Voldánoví do Nové Říše, že agrárníci
čieny družstev fingovali (lstivě předstírali). Dle toho se
tidili rolníci v kraji vodoneckém. Pan Kuchařík měl z
rolníků družtvo, vybíral subvence, ale rolníci o člen
ství ničeho nevěděli! Pan Kuchařík sbíral subvence za
členy papírové, kteří o tom neměli tušení. Vzdor tomu,
že posl. Tvarůžek pravdu svých tvrzení dokázal, což
doznal i zástupce žalobcův, byl odsouzen k pokutě a
k náhradě útrat!! | Agrárnický tisk jásá; divíme se,
že zemědělská rada odepřela pověděti členy lihovaru
vodonského za rok 1906, 1907, 1908, 1909, 1910. Inu, ne
ni členů, jak je může zemědělská rada říci! Agrár
nický podvod zas jednou vylezll« — Tak zacházejí a
grárníci se subvencemi, na které musí platit každý po
platník. Je na čase, aby zemský sněm moravský dostal
právo dohledu na hospodářství Zemědělské rady se sub
vencemi.

Průzračná povaha moderní svobodomyslnosti. Žá
dost za odstranění faráře Dostála z Prostějova způso
bila úžas u těch, kteří posud nezapomněli, co vlastně
znamená slovo »občanská svoboda«. A poněvadž de
nunciační manévr volnomyšlenkářských obecních zá

| =—

nám dodávati.

mnmmů

-—
m (Politické družstvo tiskové

Závod tento zásobili jsme

veškerou literaturou českou,

vydanou vposledních 20 letech,
tak že můžeme otěnému obe

censtvu ihned posloužiti kte
roukoliv žádanou knihou.

v Hradci Králové, © E



stupců selhal, jejich orgán -Filasy z Hané. ulevují si
fanatickým hněvem, V č. 107. píší, že žaloba na faráře
jest projev vážny a po několika poradách členy měst
ské rady schválený,- K tomuto chytrému tvrzení po
znamenává »Ječmínen:: »Proč tedy nebyl dán na pro
gram nbecního výboru? Proč jej nepodal člen méstské
rady, nýbrž -prof.« Kýr, národní socialista, který se v
obecnín: výboru dosud ani pořádně neohřál? Proč schá
zeli pn. 17. Perek a Dr. Přikryl? Styděli se za své dí
lo? Proč byl k sezení vyčíhán okamžik, kdy Dr. Vrtal
dlel mimo. Rakousko? To. všechno, nasvědčuje tomu
(kromě. obsahit onoho pamfletu), že se zde jednalo o
zákeřné přepadení a že podavatelé měli zlé svědomí pro
nekalé úmysly. -Hlasy z Hané“ nadávají. a aby
upozornily různá individua, jaká zbraň jest ještě proti
neposkisrému tarářis v zásobě, píší o faráři s prů

hlednou tendencí. »Bojí se chodit po ulici sám, neboť
mw svědomí (2) připomíná, že by se v tom jeho Ko
vourkově přec mohia najíti ruka spravedlnosti (!!), kte
rá by hu na ulici veřejně odsoudila. Jak takové slovo
působí na fanatický dav, to ovšem „Hl. z H. samy nej
lépe vědí a proto také takovou rvavou poznámku
přičinily. Jak píše orgán radnice! Předsedou družstva
toho. listu jest sám prostějovský starosta, A proti faráři
se útočí proto, že chtěl uplatniti aspoň takovou vlastní
občanskou svobodu. jakou pokrokáři beze všeho rep
tání dovolují i taFovému soc. demokratovi, který byl
trestán Žalářem pro krádež.

Zápalky podražily. Veškeré továrny na zápalky zvý
sily ceny svých vyrobků a ohlašují, že další zdražení
lze ještě cčekávati. Po zavedení monopolu bude stát
L krabička 4 jtal. Proto upozorňujeme znova organisace
naše, raiffcisenk,v, besídky, potravní spolky atd., zásobte
se zavčas zápalkaaní. Objednejte si zápalky Matice Cy
rillo-Methodějské, které se prodávají franko bedna, fran
ko kterékoli nádraží za 96 K, (proti dřívější ceně 90 K).
Stojí tudiž sto krabiček 96 hal. Nejmenší objednávka,
již lze odeslati, jest bedna 25 balíků. Objednejte ihned,
neboť nízká cena tato dlouho nepotrvá. Objednávky
řiďte na sekretariát Matice Cyrillo-Methodějské v O
lomouci.

Českostovanská záložna v Fraze. Výkaz za měsíc
září: Vloženo vklalů K 113.212.17, vybráno vkladů K
106.432.21. poskytnuto zápůjček K 65.900, splaceno zá
půjček 39.338, obrat penčz za září 1911. K 666.010.17.
Stav koncem měsíce: Počet členů 237, podílů členských
691, vklady K 377.287. zapůjčky K 620.527, reservní fon
dy K 1.742, vlastní cenné paríry K 6.000, přebytky
K 29.049, splacené závodní podíly K 35.203, výpůičky K
61.620, pokladní hotovost K 5.809.57.

Vstupenky s českým národním kolkem vydala prá
vě Národní rada české. Jsou opatřeny novým kolkem
s pohledem na Hradčany a jsou tištěny ve třech růz
ných barvách dle ceny vtištěného kolku po 2, 6 a 10
kaléřích. K účelům kontrolním volena u každého druhu
vstupenky dvojí barva papíru. Vstupenky rozesllají se
právě všem pražským prodejnám národního kolku a
okresním odborům Národní rady české při okresních
výborech zřízených a jejich prostřednictvím lze vstu
penk; zakoupiti v blocích po 100 kusech za cenu kolku,
na vstupence vtišténého Důvěřujeme pevně, že vstu
penek bude hojně používáno při různých slavnostech
vlasteneckými a dobročinnými spolky pořádaných.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů kon
ceii měsíce září činí K 16,844.175.47, tudiž o K 68.748.42
více než v iněsíci předešlém.

V dobré, spořivě vedené kuchyni má jméno Maggi
dobrý zvuk. Stejně jako Maggiho koření, které již po
dvě desetiletí se osvědčuje, získaly si Maggiho kostky
(hovězí polévka) po 5 hal. rychle přízně našich ho
spodyněk. Kostky ty jsou vyrobeny s nejlepším, maso
vým výtažkem, obsahují také všechny potřebné pří
davky a dají, polity vařící vodou, okamžitě nejchut
nější hovězí polévkukrásné: jasné barvy. Při nákupu
nutno vždy dbáti jména Maggi a ochranné známky kří
žové hvězdy.

Pochod +Orla.« Všechny tělocvičné odbory +Orla«
měly by svému členstvu zaopatřiti pochod :Orla.« Re
dakce »Našince v Olomouci. zasílá pochod © Orla«
ext s nápěvem) t exemplář za 10 hal. Při větším počtu
sleva. Tatéž redakce má na skladě pochod -Orla« pro
smyčcový crchestr (15 partů) za 1 K 50 hal. Objedná
vejte texty i parly nástrojové zejména nyní, kdy se blí
ži sesona vénečků, večerních zábav a později plesů.

Z cest života. Povídky od Petra Kopala. Cena 1 K
30 hal., paštou i K40 hal. V Praze. Nákladem Cyrillo
Methodějskéno knihkupectví Gustav Francl. Náš Kopal
jest jako věkovitá lípa... roste. —.. stárne: a pořáde
vyráží nové a nové haluzky, lístečky. I při vysokém
věku svém novými a novými pracemi literární náš Nestor
obohacuje knihovny naše. Nejnovějším toho dokladem
je jmenovaný spis. Zuhmaávý to spist V obraze prvním:
"Krásná Apolenka anebo Prokletý hrad« mimoděk vzpo
mínáme sobě na literární produkce kolem roku 1840.
Tenkráte pro lid vydávány spisy jako: »Meluzina, Ma
gelona, Velmi pěkná a pohnutelná čtení hodná historie
o nevinně soužené sv. pfalchraběnce Genovéfě« atd.
V slohu tom sepsán první obraz -—-lidová to četba! Po
dobně druhý obraz: »Blíženky«. — Obraz třetí: »Jak se
socialista napravil«, je docela moderní, sytými barvami
podaný! Šiřme všude. — K. Procházka.

Wšude rozšiřujte
a podporujte

katolický tisk!

Josef Štěpán,

a přezlacování

k opravě pomníků, železných

zlacení písma a různých předmětů venku se nale

Plány a rozpočty zhotovuji úp loě. bezplatně a

žínoho pochvalných uznaní po
státní medailie z výstavy v
ORP- Závod založen r. 1

race a hronzová
Vardabicích.
898. Az

zhotovení ko

(balda

a td.

Páně.
sasílá

Duch
katolické

Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.

zajímavá, populární to četba pro vzdělané i

národě velikou sensaci; nijak
raly, naopak jsou stále svěžím

dosud nezasta
zřídlem poučení

Stran 722. Cena 4 K

Račle si psátí o vzorky
írmě ———=

Tkalcovské výrobní společenstvo
EE „„Wzájemnost““ mm
ae“ v Hronově Číe. 186. "08

Vývoz lněného a modního zboží. —
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, obrusy, ručníky ZefÍmy na košile,
— — šaty atd., překrásných modních vzorů. —
m9“Výbavy pro nevěsty "08
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po
chralných u.nání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 mzbytků vkusně rozdružených——— za18K. =
Obdržíte to nejlepší! | Křesť.sociál. podnik!
gap“ | V podniku tomto lze tež bezpečněuložiti "NG
vklady proti 8%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Českého
———-.: %ZemskéhoSvaza.| LL
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

BOOL

070 TYLEZE.GLI"
Továrna na cottagová americká u

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrd spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Videň, Budapest.

Podálová harmonie :
obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu = :i kucvičení. Es.

— 2
Cenníky zdarma a E MĚL

franko. a BE

Na splátky od 10 E. 4%- ME
P. T. duchovenstvu : c
zvláštui výhody

u

Rozšiřujte
důležitou úvahu, jež vyšla jako 5. a 6. číslo

- „Časových Úvah“ pod titulem:

== Obrana==
školy katolické.

SepsalP. František Blaťák C. Ss. R.
Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci

náboženství v téže, pokrokářských proudech
školních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má se

rozvíjeti.
Stran 64. — Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna.v Hradci Králové.



Křesťan. sociální
O zpěvník C
má míti kašdý křesťan. aoviál.
Oorahoje veškoré křest. sociál.
písně české, Orelská a národní.
C-na výrobní bsz voštsvného
34 n, a vkusně váraný D4 hal.
objednati lze za hotové u

J. Poláka v Hradol Král. Adalbertinum.

s WMešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské ©konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.

| Prodávám pak a zasílám v soudkách od
| 25 litrů výše: Lissánská,uherskáa rakouská©

vína za 1 litr po 72, 80,90, 96, K 110
a výše |

ALOIS ČÍŽEK,
, velkoobchod vínem

sz V HUMPOLCI. :
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Objednejte si. dokud čas,

Nejlepší česky kapesní kalendář na rok 1912

lest

Křesťanský
organisátor

Kalendář obsahuje velice poučné články
politické, vzdělávací, praktické pomůcky, zá
kony, a vše od našich pracovníků, jako:
vsdp. Dra Šulce, vsdp. Dr. Fr. Reyla, pp.:
Fr. Šupky, J. Hradeckého. Předči svým pe
strým obsahem veškeré kalendáře dřívější.

Podobizny jsou tu: J. Eminence kardiná
la Skrbenského a vsdp. Dra Horského.

Vázan jest elegantně v celoplátně.
Cena 70 hal. při hromadných objednávkách.
Jednotlivý 80 hal., poštou 90 hal. Na jedno

"livý může se zaslati obnos | ve známkách.

Žádáme. by objednávky činěny byly co
mejdříve a každý zavčas sl kalendář zaopa

„dřít

Objednávky přijímá JOSEF POLÁK v Hrad
ci Králové, Adalbertinum „redakce tohoto li
stu neb Biskupská knihtiskárna v Hradci

Králové.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném
s četnými illnstracemi, s řečmi všech řečsíků,
větěineu dle stenografických protokolů podanými,

. — v rozsahu 35 tiskových archů velké 8* —460 str.
nabízíve výrobní ceněE 3 — fraako(PSO

Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantaí úpravě o 259 atr.Cena 2 K 60 h.
: Objednávejte u —::

Biskapské knihtiskárny v Hradci Králové.
>

Pp, sklanařům a zahradníkům
nabízímeskle tebulové do pařenišťat, jakož | sta
vwebaí za ceny nejlevnější.— Výborný fermež. tme
sklonářeký, sklenářské zaručeně vyzkoušené
dlamaaty kue S K dodáme na každou stanici želez

niční franko.— Sklady tmbulovéh o ekla.

K. V.Skuhorský,“25.2"
Mrades Králové, výhradně v torárně.

Konkurs.
Okresní výbor v Hradci Králové zadá

ofertním řízením

dláždění silnic
a) Svobodné Dvory - Stěžerské
nákladem rozpočteným na obnos

K 101950—

b) Pražsko-Předměstské
nákladem rozpočteným na obnos

K 26.190—

Plány, rozpočty, soutěžní a technické
podmínky vyloženy jsou v úřadovně okresní
k volnému nahlédnutí.

Nabídky opatřené vadiem 10%, roz
počtených cen podány buďtež podepsanému
okresnímu výboru do dne 21. října 1911.

Okresní výbor v Hradci úrálové,
dne 6. října 1911.

Okresní starosta:
Hynek Srdínko.

C. k. místodrž. konces.

informační “Um
www“kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i v Škeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Založeno r. 18450.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovonstvu
doporučuje se

první s nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
| v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
etelních nádob ze stříbro.
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejekvostně:

šibo provedení, v kušdém
vrorku a ryze církevním slohu

Vše přelně, čistě a důkladná
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojuému du
chovenstvu práci trvalou 4
aměleckou za ceny příméřené

Teškeré vzerky jsou Jebc
Blsknpskou Milesti revido
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
ziatím sa ceny velice levné

Veškeré opravy nádob ko
selvích £c rys le, řádné »
levné vyřizují,

Vše zasílám jen posvécené
Vsorky, rvzpečty, nákresy|

. hotovézbusíně kázku franuc
* se zašlou.

Chudělm kostelum možno splácet bez přirášek.

PRE“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. ji
„Prosím veiedůstojné duchovenstvoo laskavoupřise*

u důvéru závodudomácímu.
Opolkůmdoporučují rychlé a levné proveden

odznaků spolkových atd.

LET Cee 006
Paramenta.

Jgeáce V, Neškudla Syn
(protokoloraná irmaj

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
21 (bratr P, J. Noškndly, faráře ro Týpraoktisleh) |

E doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

spolkových praporů a kovového náčiníj
MCesníky, vserky i roucha hotová na ukázka
$ 00 na požádání franko zašlou.

UTTLIUOTLIE LIENEE

DRAŽBA
w obecní zastavárně

Královéhradecké
v čísle 230. (u semináře)

odbývati se bude v sobotu dne 21. října
1911, začátek o 9. hodině ranní

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků
zlatých, stříbrných atd., rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,
obuvi, kol, šících strojů, atd., které do

konce srpna 1911propadly.
Veškeré do dražby propadlé zástavy

lze nejdéledo čtvrtka před dražbou
buďto zůročiti aneb vyplatiti. Po čtrnáct
dní před dražbou účtuje se dražební po
platek mimo úrok a sice 2 haléře z jedné
koruny. — V pátek před dražbou
se vůbec neúřaduje.

V případu. že by se všechny. zástavy
neprodaly, odbývá se dražba nová v sobotu
28. října 1911.

Ze nprávního odbora
obecní zastavárny Královéhradecké.

Mřeséíná listy
ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupská. knibtiskárna.

W
Uzouný za nejvýhodnější a nejlevnější ua

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
HLovového máčiní ve výrobnách nejetaršího
zavodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměsteké režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny s o 30, než všude jinde.
Jaubil 100 les. trvání a 40 Jet. vlasímí činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syr vec, nástupce)

odborný

— uměleckýzávod —| í

roMmálby Z
okan, kostolních, S A"

PRAHA-I, sál "č. 165 st., Malá Karlova a) (6„čís. 3 é blíže M1 O7 n

léhonáměvu,dřívepře: pa SXSŘA roků na Malém uá- K h

městípod loubím)dopo- ©; 2L V
ručaje se

ku dodání okem chrá- U

mových od nejjednoduš- T
šího až k bohatému fi- a
guralnímu provedení a Ý

sice i se delesnýmě
rámy, sítéma, všazeními.
Vefkeré rospočty, tkizey | odborná rada bezplatně, boze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORY*Nosdetnáveřejnái písemnépochvalnéusna . "aj

Založeno roku 1368.



Nejlepší šicí stroje na světě.

Čí JNGERŮ
Pronajmou se

od 1. listopadu nebo hned
dva pokoje s kuchyní, předsíní pod jedním
uzavřením, prádelnou, zahrádkou a s ostat
ním příslušenstvím ve vilce »Růži« na

Pražském Předměstí č. 294.
Pro méněčlennou rodinu zvlášť levná cena.

Slečna, industriální učitelka
české i německé řečí mocná, prosí o

misto společnice ku starší dámě
nebo za prěstounku

dě)

jar-sorjiš (Sznaodop

NOT9Z

129)

DOMAWšicí stroje
pro všechny možné druhy šití. cPacie!»

ipoufinwnyjodsufyuag

JAOIMVUVNI3GYUM

TOT73

O"TIGIAWVJ

EL

NÁM

DNO2UDAOS!Kupujte jen v naších krámech neb
prostřednictvím našich jednatelů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje
HRADEC KRÁLOVÉ, u labského mostu, 279.

2

+ bb Hřotět běh S 6radnědokatolickérodiny.Adresu

Vklady na knížky : “ —*
44 : © o»

sro £|| J.F. Langhans,
x . a k. dror.a kom. fotograf

Městská spořite na ve Vy S. Mý tě i VHradciKrál, Adalbertinum
za niž ručČi: -E ře p

L oboso nné oetaay. roservnílomů i o Ečroeíko itopstsj JULIARUSSA
+ v Hradci Královébpp ři hřiotitřět fotografickýzávod.|

G8 XG8DMG6DJEGODXGPBX Rozšiřujte VADATBEPTINU.

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

i
X

dle roční salsomy kolleko!

R

XODM

nejmovějších druhů pravých
vlněných látekII

SBEEa

důst. duchovenstvasvědčío poctivéob- šli álka

X

Velojemnélátky na taléry. i

vwHoře Kutné,

(sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za i .

v Hradci Králové
Též na splátky bez zvýšení cen! (©

závod sochařský a řezbářský,

své vlastní výroby, Jabok i tu- i cizo

dobu více než třice'iletého působení.

VCB8PX SD XEBDX GD X G8BX přijímá

dovoluje si uctivě nabídnouti 1své uměleckypracované oltáře,

kasatelny, kří
žové cesty, —

ŽJanHorák,*Úasovéúvahy!!ee

Absolvent©.k.odbornéškoly vklady na knížky a

sochy23

soukenník

Senec a|[ | ČESKÁBANKA

BOHUMILBEK pokl. poukázky na

Lurdskos,— na běžné účty dle Ihůty vý

m křiže povědníi na úrokvyšší.

Doporučujeme= amM l ki ik kul„našímrodinám NOins ou ci OF! ul
Wajitel:FolioMéSruktkveazoráv rod Králové—Vydasalnia a EL RT RANČ Enza a kaáánny vBradaKl



Besídka.
TRAMPOTY TLOUŠTÍKOVY.

l.

Vasík KRybnikářův Lyl narozen na nešťastné pla

netě. Byl synkem uzenáfe, který měl zároveň hostinec
a kus hospodářství. Tudíž to nebylo právě chybou, že
si vybral otev tak uodře situovaného, ale osudnějším se
mu stalo to, že rostl a tlaustl víc než Herkules. Již když
byl chován na loktech »tarostiví matky jako nemluvně,
všecky tetky souhlasily, že takového několikaměsíčního
cvalika ještě neviděly. »Matko. z toho hocha snad bude
kralevie Marko nebo docela krakonoš, řekla jednou
Rybnikářce teta Kavkové.

A dítě sililo při dobré stravě podivuhodně. Rybní
kář měl u sebc starého, zimomřivého otce, který přex
svou sedidesátku nechtěl spát jinde, než v navlhlé po
stranní světničce, kan se ukládaly rozličné požívatiny.
Když mu sin domlovval, odpověděl stařec zhurta: »Do
nejdelší smrti se nerozloučím s místem, ve kterém jsem
byl z mládí vychován. V přístavbě jsem si dosud ne
zvykl.«

Aby se tedy dědečkovi lépe spalo v teplých peři
nách, vždycky v zimě a na jaře se učinil zcela jedno
duchý prostředek. Čtyřletý Vašík vždy půl hodiny před
tím, než se stařec k spánku uložil, byl přenesen ze své
postýlky do peřin dědečkových. Hošík měl spaní tak
tvrdé. že nikdy ani vecer nezpozoroval, kdy začíná jeho
kočovný nocieb. Tělíčko se mu těžkým spánkem tak ro
zehřálo. že se pak starci leželo jako v nejteplejším hníz
dečku. Byla-li noc příliš virazivá, hřál Vašík dědečko
vy peřiny celou noc. A když do domácnosti přibyl ještě
otec hostinské, pak zahiíval Vašík v noci peřiny dvoje
líp, než starodávný měšec s horkou vodou. Teplo z ho
cha přímo sálalo.

Pacholátko nejevilo ninoho smyslu pro dětské hry.
Raději si tiše posedělo s nějakým dobrým soustem, pro
tože pro svou neohrabanost při hře trpělo mnoho po
směchu. :
= A kdy Vašík začal choditi do skoly, teprve pro
něha nastaly veliké svízele. Jevil povahu celkem neteč
nou, ale ři tom dobráckou.

Takové vlastnosti jsou vítanou kůstkou pro drob=
né poštěváčky, kterých neodráží od svévole přiměřený
branný odpor. Vašík sc sotva vešel do lavičky. Když už
byl ve třetí třídě, říkali někteří lidé šelmovsky: »Že se
nestydi“ cňoditi s takovou drobotinou! Vždyť by ti mo
hli ti mali kaspárkové už chodit pro tabák.«

Vasíkovi se líbilo vsecko potěšení, při kterém mohl

—L.—————u——————

kladla. Když si obecenstvo sedalo, hodila principálka
Šelmevsky bradou a dokládala: »Ale ty bys, hochu, měl
vlastné platit lístky dva. Jsi těžší, než tří bečky brani
borů. A sední si pěkně tam, kde je štandlík, abys nebyl
zas poražen jako Švejda u I*ražského mostu.«

A už. představení po. panice zas pokračovalo:
»Jestliže, Mezistaníl, ve. všen1 akorát neposlechneš a
mé vůli ve všem folkovati nemíníš, votýpky z písku ti
vázati poručím. 4 budeš-li se kót ještě dále na tvé kram
fleky vzdorovitě stavěti, vezmu můj štuc a do tvé černé
damy. mermomocí ti páliti budu.«

»Fauste, Fauste, čtyfi sta kolegů ti sloužíme a ob
vloužit tě nemůžeme.«

Již skončeno tragi-konické drama. Loutkař ozna
moval: —Zejtra dáváme sensační představení »Straši
dla u Černé věže, neboližto Dobrodinec lidu českého«.
Ka kterémuž znamenitému kusu všecko obecenstvo u
měnímilovné co nejuctivěji zvu © Nejčkot pak vinšuju
všem šťastném, veselou a dobrou noc a libého oddechu.
A vy, analí chlapci, taky. dobrou noc.«

„Nejsníe tady všichni malí,- křikl zlomyslný Ferda.
„Tuhle Rybníkář převáží dva krejčovské tovaryše. Po
slouchej, Vasíku, chtěl bys taky letět s tim Mezistauf
lem? To by tě musili nést čtyři. A ten komediant by
musil mít misto spagátů Femeny.«

-Nechej ho, vejsklibo,- Gzval se za Ferdou rázný
hlas statné Rybnikářkv, která s šla podívat za synkem.
"Nie tí nás hoch neubližuje 4 proto táhni po svých. Z
tebe, Hladolete. zas by každý mohl prodat jen kosti.
Kůži máš od samých rvaček mec potrhanou na samém
obličejí.«

m Ghcefe se výhodněošaliti 9?
Vyžádejte si ihned vzory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vzorlátky vPalmirac
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ. =
Prrní český zasílatelský zdrod

zal. r. 1876.
soukenného| zbozí

Kdo na Náchodskudrancoval?
Rozhodně io nebyli lidé ti, jimž od mládí byl vští

pen respekt k soukromému majetku. Vyčkali jsme, až
bude určitěji zjištěno. které vlastně straně náležejí pu
stosinelé, kteří se na ničení cizího majetku připravili pře

čka loutkové divadlo, Pned synáček prosil tatínka o krej
cary, aby vytříbil poněkud své dramatické názory. Do
stavil se k prvnímu představení poněkud pozdě. Drobo
tina již seděla na třech prknech jako brambory v řád

primitivní lávku a usedal právě. když »Mezistaufl« vi
sel nad jevištěm s Faustem, poučuje ho »s oblaků«: »Ta
ouzká země, Fauste, která se právě pod námi vynachází,
jest Portekálie, ta vedle, mockrát širší, jest Išpahánie.«

„A co za tou velkou vodou se vynachází?: ptal se
zlého ducha Faust. ©

Milý Fauste, toť Egyptrlant v doživotní velikosti.<
Obě figurky se snesly na jeviště a letem zmámený

Faust k vůli orientaci znovu vyzvídal:
Můj věrný služebníče Mezistaufl, kde jsme se to

nejčkot ocitli?«
»Teď jsme, Fauste, v Klůnově na rynku zrovna ve

dle červotočivé pumpy.«
Tohle byl pro drobotinu tak veliký vtip, že se v

přivalu smíchu div s laviček neskácela. Vašík sám byl

liti pustoúitele nemohou, ale snaží se je zuby nehty ob

orgán (ti vydrancovaní rolníci a selky na trzích přece
veřejnými orgány nebvlit) k volání lidu budila podráž
děnost (kterou iněli moudří nadsoudruzi jasným pouče
nim udržeti v příslušných mezích a dáti jí správný směr),
která se brzo na to vybíjela na trzích, na objektech
nejbližších, třeba i někdy nepravých ..... výjevy na
trhu v Náchodě byly. namířeny především proti pru
ským překupníků .. . S nimi odnesli to ovšem také

pod velikou tíží břmotně prasklo, což hned telegrafoval
hlásek synka prinopálova za oponu. Starý principál se
náhlou zlostí velice rozechvěl a překříčel nastalý hluk
vysokým třesavým hlasein: Už dlouho cestujeme Širo
ko a dalcko, ale takovou ksindl pakáž posud jsme ne
spatřili, aby fošna skoro tři palce tlustá mermomocí a
justament se prolomila. Vezmu-li svoji pružnou fišpan
ku... Stará, jdi a zaveď protckol!«

Všecky oči upřeny na tlustého Vašíka, který stál
jako zařezaný. »To tuhle Rybníkář, on je tolik tlustý,
on sebou hodil a tak to prasklo,« s gustem sděloval pá
lený uličník Ferda Konopásků.

»Ty kluku zbojnická. standlíku nadívaná, můžeš si
poškodit svými líbeznostmi a untrholty nějakého slepé
ho komedianta. Alecna nás pořádné a vážené umělcové
nestačíš,« repetila žena principálova v rychlém tempu.

»Necheojte ho, nechejte! To on sotva asi naschvál.
Vždyť jeho tatík může jednou rukou zaplatit tisíc tako
vých prken.« :

To se dotklo bedlivého ucha principálova tak mile,
že hned kázal: »Ustaňte již od všelikého pronásledo
vání pacholíka nezkušeného. Osvědčujte lásku k bližní
mu svému a ty, staré, honem vytáhní z vozu pígibret,
ať si mají ta nevinná, hodná robátka nač sednout. A
hezky friško, ať velevážená společnost z gruntu se upo
kojí a s libým pozorem dalším uměleckým aktům na
slouchál«

Vašík si utřel hojný pot, usmál se nesměle. »Nic se
neboj, pacholátko,« klídnila dušičku před okamžikem u
strašenou žena umělcova, když na soudky nové prkno

vin- Prý ani v Bělovsí ani v Babí a ve Zbečníku ne
bylo to tak hrozné, jak líčí »Venkove. » . . . demonstra
ce v Babí a Hčlovsí minula bez jakékoliv vážnější pří
hody a ve Zbečníku byla celkem u osmi usedlostí rozbita
okna a vniknuvšími ('*) do světnice předměty poškozen
snad (!) částečně nábytek, obrazy a nádobí... My
neschvalujeme vytloukání oken a pod. (co jste dělali za
vřavy v Rusku a v Borceloně?), protože víme, že tako
výmto znůsobem. dělnicivo cxistenci sobě nezlepší, ba
spiše zhorší, ale nedivírre se, když ono vykořisťované

Co udělala kdy obec
Zbečnická pro chudý lid? Nic!... Tak nízko ani de

Venková“.
Tak a podovygč jsou Lójení demonstranti, kteří pá

chali barbarství zcela bezcitné. Kdyby tito lidé byli
protivníky soc. demokratů, hoj, to by si je rudý orgán
podal!

Nyní však slyšme hlasy jiné, upřímnější, které ne
jsou soudci ve vlastní při! Dlc křesť. soc. -České Strá
že« dne 25. září již ráno se trousily pověsti, že půjdou
soc. demokraté na ztečnické sedláky. Rolníci sainl po
věsti slyšeli, ale nebrali je vážně a proto se na útok
nepřipravili. Demonstranti táhli od továrny »Hirch č
Lówenbach<« přes celé město za zpěvu rudých písní,
odtud pak se šlo k »Padolí« a kol »Veselky« do Zbeč
nika. Před usedlostí rolníka Draboně provolána hanba,
okna roztříšična kamením a »vniknuvšími« klacky, jež
si demonstranti nesli s sebou. Pak za zpěvu revolučních
plsní slo se k usedlosti Kubíkově, kde nastalo pustošení
ještě větší. Podobným řáděním postiženy usedlosti rol
niků Innerta, Víta, Havlíka, Hanušea dvou Denigrů.
Nebylo litováno ani nemocných ani dítek, odpočívajících
na lůžkách! Pustošení usedlostí trvalo od půl 8. hodiny
večer "až do 9 hodin. U Č. Denlgra ploty rozlámány,
stromky přeráženy, všecka okna vytlučena, rámy o
kenní vytrhány, hlavní dvéře domovní rozbity, rozláma
né židle hozeny na dvůr atd. Po tomto díle zkázy křiče
no: »A nyní ještě na Maršíka a Jiráskal« Jiní zase: »Do
Poříče!l« Ale po poplašném sdělení, že četníci se blíží,

vracel se dav k »Veselce«, kdež jeden soudruh ještě na
rychlo promluvil o vykonané demonstraci, kterou na
zval »důstojným a mohutným projevem citů<. Ať prý v
tovarně se o vserí mnoho nemluví! Ale ať se hojně
přistupuje k organisaci!

Poněvadž v ckolních cbcích mnohým rolníkům by
ly zaslány pfipisy,. Ze bedou jejich stavení vydranco
vána a zapálena, byly ustánoveny zvláštní vojenské
hlídky pro Pojíč. Žďárka, Rokytník, Dřevíč a Žabo
krky. -

Ať již vyílo Ilavní komando odkudkoliv, tolik jest
jisto, že do Zbečníka tállí páchar násilí soc. demokraté
a jiní Jidé, zfinatisovaní rudcu četbou. Ani tisk agrár
ní aní náš proti rojnictvu restval a národní sociálové
chovali se ve svých projevech tiskových také dosti zdr
želivě. Ruda školt tu dokázala, k jaké vyšší kultuře
vychovávala. Axrární poslance Rydlo pak se nenadál,
že za S měsíce po říšské volbě protí vlastním voličům
bude volati čeinictvo.

A pokrokový úsn. Iavitě lituje zatčených demon
strantů jak videňských. ták ne Náchodsku a sice tak,
jako by to byla nesčástná neviňátka, Drobní rolníci však
mohou dále tirěti. Hlasy Venkova- dne 6. října zcela
vprávně přirovnávají: Trcstanci v pracovnách 14 zlo
činci v Žalářích jsou chránění před tyranstvím a od
pykávají za svoje těžké zločiny tak, jak novodobá lid
skost a humanito kéže.- Ale rolníci? V noci jsou vyru
šení divokým rvkem 4 trestání jako nejhorší zločinci
beze všeho soudu.

Prý také pustošili Ikřesť. sociálové.

Ale ku konci nutno poukázati na nepoctivý trik. a
grárníků pražských, kteří -kospodaříce“ na dlažbě vel
koměstských ulic, místo k uklidnění všech trpících vr
stev přidávají nakvap páry du své politické lokomotivy.
Ani v okamžicích tak hrozných nezapomenou agenti vy
ždímati ze všeho nepoctivostmi pro »jedině spasitelnou
kliku- vrchních velmožů agrárních, kteří bídu venkov
ského života nikdy nepocitili.

V příloze »Venkova“ (Věstníku Dorostu“) ze dne
1. října jest vytištěna delší úpiklční úvaha proti jiným
polidekým Stramum. v níž čteme: -Socialisté všech od
stínů přepadejí Ženy domkářů a chalupníků na trzích...
Tedy stejně sociální demokraté městští i národní a kře
sťanstí sociálové z měst zúčastňují se násilností a vý
padů proti venkovanům. Socialisté. městští, ať demo
kraté nebo národní či křesťanští bez rozdílu přes
všecky protivy spořili se, přepadávalia terrorisovali
nebohé venkovany . . „kfesťanstí sociálové nechali kře
sťanskou lásku a snáselivost doma .. . Poslední událo
sti poučily nás, že soc. demokraté i národní socialisté
a stejně klerikálové jsou stran především městské, kte
ré proti venkovu neštítí se užíti i násilí . . Strana a

„. pečuje

Tak a podobně lže a Li fácně několikrát opakuje
fanatický článck.

A pořád a venkovu < venkovu“ Jako by právě na
Náchodsku některé venkovské obce neměly. převahu
dělnictva, jakoby venkov vesměs znamenal ohraničený
tábor rolnictva!

A tvrzení o -organisovaných« násilnostech křesť.
sociálů jest hezectnou lží. Jaké má důkazy ona »Přilo
ka Dorostu<? Odvalává se na te. že +Právo Lidu“ zvě
stovalo, že orgamsované akce rroti drahotě se účastní
všecky tři sociální strany. A z toho již chytrácký dema
gogický tisk odvozuje: Tedy stejně ... zúčastňují se
násilností.. .« Tedy u agrární demagogie značí proti
drahotní skce již drancování, pustošení. Není nad chy
rost agrárních sgentů pro klik Švehlovu!

Celi veřejnost vidi, že právě naše akce měla ráz
utišující, že nájila malorolnictvo. ukazujíc na pravá zří
dla veliké drahory. Načinci musill s náporem všech sil
háliti rolníky před hněvem, který se | proti nevinným
úomkářám obracel pro štvávou « pyšnou činnost vel
koagrárních pohlavarů, kleří třebas nikdy pole neorali.
Právě agrární agenti, kturým práce polní nikdy k srdci
nepřirostla, rozeštvávali rolnicéva podporou soc. demo
kratů proti rolníkům katolickým. V zájmu svého »kultur«
ního programu. chtěli nfevracet venkovský konserva«
tivní Život na ruby za pomoci rudých spojenců a Volné
Myslenky, takže tam snadne zečínaly poměry městské.
Pronásledovali naše rolníky jako největší zločince,
i četníky na pouhé kolportéry naše přivolávali. Vnesll to
lik velkoměst. bahna do konservat. vísek, že se v něm
dusí nyní skutečný rolník jak agr. tak náš. K vůli pomstě
nad našinci trpělivě dávali pardon portugalským a bar
celonským řečem soc. demokratů. Proč agrární klice ne
pomohla Volná Myšlenna nyní. když v červnu tolik se
starala o vítězství ográrníků nad námi? Když ten -kul
turní program. rudý vycenil dravé zubv, honem hlavní
pokrokáři agrární jako poplašené slepice hledají dvířka,
jimiž by proletěli před spravedlivým hněvem dranco
vaných rolníků. Bezeciná pomluva o organisovaném
pustošení našinců má býti tonoveim hrdinům stéblem, a
by se zachránili z vln cbecného selského rozhořčení.

Cesta k uklidnění venkova.

»Soclalisté křesťanští přepadávali a terrorisovali!«
Pánové, věříme vám, že byste zajásali hlasem velikým,
kdybyste tak mohli strčíti rudé řádění na našince! Za
vděčili byste se svým spojencům a vyrazili byste proti
našim lidem se vší fanatickou zlobou, až by se vám po
dařilo udělati z rudt barvy černou. Kdybyste měli dů



kazy ku svému tvrzení, povykovali byste proti »Čer
ným zákořníkum: celé měsíce. Zprávy o násilnících ka
tolických byste si roztřihali na drobno, abyste podávali
štvavou Stravu po soustech rolnictvu celý rok.

K takovému systematickému pustošení přece jest .
potřebí jisté školy. Všimněte si školy rudé, čtěte v li
stecit jejích. jak často jsou tam násilnosti schvalovány!
Rozoomeňte se, jak rudý tisk štval proti rolnictvu již
od voleb pro drahotu -- aby dělové rány litaly přes
hlavy skutečných obilních lichvářů na lopotící se rol
nictva!

A na druhé straně uvážujte o tisku našem, o ře
cech prolidrahotních, která proresli našinci! Naše listy,
určené specielně pro rolnictvo, bojovaly se všech sil pro
ti demaxogii soc. demokratické. A specielní list křesť.
soc. dělnictva českého »Práce: nepustil se ani jednou
do fanatického štvaní. Dři hájení zájmů dělnických na- |
opak poukazoval poctivě na lichváře, karteláře a jiné,
kteří utisktjí jak dělníky, tak rolníky.

To že jest poctivá práce prc rolnictvo, jestliže tak

bezohledně pomlouváte skutečné ochrance rolnictva, |
kteří se tolik přičinili o zmírnění sociálních protiv na
venkově?

Jestliže nyní tlučete na agitační buben proti »Stra
nám městským«, dejte jen pozci. abyste se neposekali
břitvou vlastní! Kdo pak to žije v Praze a ve Vídni způ
sobem velkoměstským, víc než kavalírským? Rolnictvo
nemůže zapomenouti na velkopanské vystupování Prá
skovo, Zázvorkovo atd. Mohla by se tedy vaše zbraň
obrátiti lehce proti skutečným velkoměšťákům agrár
nim, proti Svehlům, Žďárským, Dvořákům, kteří si po
Ččínají nadutějí než hrabala.

Našinci však maji upřímnou soustrast jak s domkáři
agrárními tax našimi. Dovedou ocenití pernou lopotu
rolníků skutečně pracujících, a“ již se tito hlásí k straně
kterékoliv. Na ochranu rolnictva nemá patent toliko a
grární agent, který přeběhl od jiných stran k agrární
kům jen proto, že mu zde kyne větší plat. Naši dělníci
jsou z veliké části svnky domkářů, někteří z nich sami
sí drží kus polička. A proto vidí lopotu rolnickou z blíz
ka. A jestliže tolik razeštvaii konsérvativní venkov zelení
spojenci sec. demokratů. budou našinci dále hleděti k to
mu, aby se mnírnil boj mezi dělnictvem a rolnictvem a
přičiní se také, aby nastalo klidné soužití mezi rolníky
najími a agrárnimi, ktefí skutečně na poli pracují. Jed
rá se zde o společný zájem l:ospodářský, který byl tolik
protržen a zmaten právě agrárními pohlaváry, když ti
to s „Havlíčkem“ © kapse chválili »kulturní program«
sociální demokracie.

Sami rozvážní agrárníci stále hlasitěji uznávají,
jak se chybilo společným tažením se soc. demokraty
proti našincům. A netoliko že se řady uvážlivých agrár
níků množí, ale nadto samy některé listy agrární již pí
ší daleko tozumněji, smířlivěji než dříve, protože každý
vidí, jak barcelonský »kulturní program« by rolnictvo
ubil. A není daleka doba, kdy agrární rolnictvo svrh
ne se své šíje různé zištné parasity, aby si zvolilo k své
ochraně inuže práce nejvážnější. Pak po politické ho
režce nastane těsnější sblížení mezi skutečným rolni
ctvem. A pak teprve na základě zdravého, osvíceného
konservatismu může se státi z venkova jedna rodina.

Již jen krátký čas ©
o výprodej

v modním a galanterním obchodě fy

Fejelá Byčiště
Hradec Králové, Jiříkova třída.

Kněžské koláry
značně levnější!

Prodají se velmi levně 2 plynové dvou
hořákové lampy skříňové, jakož i niklové

zařízení a skla do skříní!

Kulturní jiskry.
Nové obohacení jazykozpytu. Katoličtí mis

sionáři ze řádu sv. Františka, působící v Arizoně,
v missii sv. Michata vydali veliký slovník řeči In
diánu Návaho. Toto dílo, které bude míti velikou
důležitost zvláště pro jazykozpytce, bylo uvítáno
s velíkou pochvalou a uznáním ode všech povola
ných učenců, S tíni však se snaživí Františkání ne
spokojili a připravili do tisku slovník návaho-angli
cký a anglicko-návahoský, jehož vydání řídí P.
Anselm Weber, O. F. M.. a hterý co nevidět vyjde.
Katoličtí missionáři si vůbec dobyli nesmrtelných
zásluh o zeměpis cizích končin světa, o národopis,
jazykozpyt, přírodopis a jiné obory lidských věd.
Nejen že Hledí si dokonale osvojiti řeč tohoto ná
rodu, jémiž hlůsají víru křesťanskou, ale oni tu řeč
také pěstují, li sí váží a hledí ji zachovati. V té vě
ci podstatně sc ší od různých bohatě placených
protestantských kazatelů a kazatelek, kteří jsou

vysání mezi divochy od různých americkýchsekt.
Zvláštní zájem o národní velikány. Jen dobře

pozorujte, jak se jeví nyní v kruzích pokrokář
ských láska k národnímu celku. Tito lidé oslavují
výhradně takové muže, kteří svornostv Čechách
trhali, národ uváděli do občanských bojů. A i při
těchto oslavách lze snadno poznati falešný tón
jejich řeči. Obyčejně si vzpomenou na vynikající
ho nekatolíha tehdy, když jeho osoby potřebují k
úpornému boji proti katolíkům. Zneužívá se tolika
významných jmen k palitické agitaci, až se děje
někdy na účet dávno zesnulých velikánů přímo
strannický obchod, z něhož chtějí politické strany
protikatolické vytěžiti co nejvíce. A tito lidé velice
se rozčilují nad tíin, Že naše strana šíři a prohlu
buje oslavy svatého Vaclava.

Imputují nám takový sobecký účel, jaký na př.
sleduji sami při oslavách Husových. | Ale sami
vzdalovali se oslav katolických největších dobro
dincu našeho národa tak dlouho, až v zájmu vše
národní cti aspoň strana naše musila převzíti po
vinnost od jiných lidí tak dlouho zanedbávanou.

Ba »neklerikálove« zabředli ještě dále. I po
vydání Kalouskovy stkvělé obrany svatého kníže
te objevovaly se v tisku pokrokářském a zvláště
soc. demokratickém neidrzejší pomluvy tohoto dů
myslného zachovatele národa českého. V tisku ru
dém bylo psáno o sv. Václavu tak surově, s tako
vým posměchem, že z toho jímal hnus každého (i
jinověrce), v něniž doutnala aspoň jiskřička vlaste
neckého citu. Tu měli patentovaní vlastenci příleži
tost a vážnou povinnost zastati se památky šle=
chetného a rytířského knížete v zájmu národní cti.
Vždyť sami cizinci se musí diviti, jaký hyenismus
dovede páchati český tisk na mrtvolách českých
velikánu, které jejích současníci tolik ctili a —

Nuže, stalo se něco proti takovému řádění a
matení historie od těch, kteří kárajíce katolíky z
nevlastenectví, osobují si výhradní kontrolu nad
všemi zjevy národnostnímirŤ Odpovědí na cynický
posměch bylo hhiboké mlčení. Ti, kteří se báli 0
zvati se rázně proti ruděmu hanobení samého Ha
vlíčka a i'alackého, ovšem zalezli tím spíše jako
syslové, když měli promluviti něco ve prospěch
katolického knížete. Tak dalcko jsme tedy došli!
A pak nemělo aspoň katolictvo spláceti památce
Václavově čestný dluh!

Ani zde nemluvíme o tom, že tuctový vlaste
nec český raději by provolával celé měsíce slávu
cizímu zákeřníkovi Ferrerovi, než by na veřejném
shromáždění pronesl několik vět k pochvale Otce
vlasti a Arnošta z Pardubic. jichž široce založená
národní politika budila svou důmyslností úžas v
celé Evropě. Dosud cizina má důkladnější spísy
o těchto velikánech než země naše. Tedy moderně
vlastenecké panstvo buď zúmyslně na Škodu ná
rodnostní zpruhy zamlčuje zdárné a pro národní
celek úspěšné číny slavných tvůrců české historie
— anebo se vší bezcitností hází na ně zrovna tak
kamenen: potupy. jako hodil kámen do okna Rie
grova zfanatisovaný student

A když tedy aspoň katolík se chystá napra
vitie nejčernější nevděk, pak se zase podkládají
úmysly sobecké.

Tážeme se tedy: Kdy pak moderní lvové u
spořádali důstojnou národní oslavu Svatováclav
skou, Karlovu, Arnoštovu, Tomáše Štítného, Dob
nera, Sušila, Vilóma z Pernštejna, Antonína Brusa
z Mohelnice atd.?

Před těmito jmény nemusí s pověrečnou hrů
zou prchati ani největší pokrokář. Vždyť tito mu
žové síly národní rcrozpty!lovali, ale důmyslně spo
jovali, nebyli žádnými katany lidí jinak smýšlejí
cích, náležejí tudiž národu celému.
Ale tu právě se ukazuje vlastenecká tvář těch,
kteří raději všude vystrkují na odiv činy mužů,
kteří zřejně nadržovali jedné straně, národ tříštili,
než aby aspoň jedenkráte vzali zasloužilé jednoti
tele národa na svůj vyparáděný štít.

»Hus jest národním mučedníkem«, tak se křičí
na mnoha stranach každý rok. Též se provolává
sláva Jeronymu Pražskému a jiným oposičníkům
katolické církevní moci, Jestliže však dle samého
úsudku našich protivníků zaslóuži si nekatoličtí
mužové úcty za nezdolnou a mukami provázenou
obranu svého přesvědčení, hned se naskytá otázka,
zda také-nezaslouží samozřejmě veliké cti ti ka
tolici, kteří v Čechách a na Moravě byli umučení
od jinověrců způsobem daleko krutějším než Hus.
Ale u pokrokářů dostane patent na jméno trpitele
jen člověk protikatolický, i kdyby trpěl za bludy
takové, které sami pokrokáři zatracují.

Ty tisíce kněží i laiků, které na př. v době hu
sitské z čistého idealismu tak Ipěly na svém kato
lickém přesvědčení, že se raději dávaly upalovati
a topiti již nejsou n pokrokářů ničím — nanejvýš
tvrdošiinými zpátečníky. kteří jako národní plevel
zasloužili trest ještě větší.

Tak se pěstuje nestrannost při posuzování těch
Čechů, kteří před staletími tolik trpěli. A proto
zase jest povinností českých katolíků často upo
zorňovati, že katolíci trpěli od husitů daleko hor
ší muka, než jaká byla připravena Husovi. A kdo
chce velebiti statečnost Husovu, ať má stále na

tuzemských katolíků.

Řostolní práce
pozlacovačské a řezbářské,

saovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Cetná usnámí od vld. úřadů duchov. k disposici.

Neustálé chvalořečení stálosti Husovy vybízí
přímo křiklavě k rozvážnému.a spravedlivému po
rovnání, provokuje k obranám, protože jinak by
mezi Čechy zavládl žalostně úzký, tupě jedno
stranný názor na dějiny naší vlasti.

Jak naši osvícení velikáni tak i prostí mu
čednívi katoličtí musí sc těšiti zvýšené pozorno
sti našeho národa. A ti lide. kteří protestují proti
našim oslavárn sv. Václava, kteří docela se odva
žuji při své podivné logice volati, že si pro sebe
zabíráme takové muže nespravedlivě, dávají si
sami nejsmutnější vysvědčení. Vždyť se přece mo
hli hlásit! k těm vynikajícím mužům sami již dáv
no, daleko dříve, než vznikla naše strana politická.

Ačkoli jména stále opěvovaná od pokrokářů
nesou více méně značku národního rozvratu, pře
ce my katolíci sami často projevujeme své uznání
vynikajícím vlastnostem Husovým, Komenského,
Žižky, Chelčického.

Ale panstvo za odměnu této snášelivosti sta
rá se ze všecň sil, aby o znamenitých vlastnostech
vynikajících mužů katolických buď se národ ne
dozvěděl nic, anebo aby se mu předložily o nich
historické padělky.

Lákají nás tito lidé k společné práci tím, že se
vší drsnosti nám dávají na jevo, že se o naše sym
paticek Palackému, Šafaříkovi atd. neprosi. Odrá
žeji nás hrubým zpusobem od společných oslav
vynikajících Čechu.

Proto přes všecku nepřízeň těch, kteří svými
ustavičnými útoky se starají o rozeštvání nejšir

vynikající katolíky české, kteří přinesli národu
všemu veliká dobrodiní! Jestliže jest zmateným
Čechům milejší usvědčený zákeřník a podvodník
Ferrer než všichni vvnikajicí čeští katolíci dávných
dob, pěstujme zdrave vlastenectví aspoň my!

Národ:hospodářská hlídka.
Z Hospodářského Sdružení českých křesť. ze

mědělců. Účet pokladniční za měsíc září 1911. Má
dátí (přijato pro): účet peněžních ústavů K 1.581.99,
účet c. k „poštovní spořitelny K 42.173.23, účet vě
řitelu K 111.649.45, účet dlužníku K 63.961.92, ú
čet zboží K 115.522.44, účet správních výloh —.—,
účet různého K 445.99, úhrn K 335.335.02. Dal
(vydáno pro): účet peněžních ústavů K 4.239.08,
účet c. k. pošt. spoř. K54.726.70, účet věřitelů K
40.208.93. účet dlužníků K 120.875.05, účet zboží
K 113.931.05, účel správ. výloh K 1.346.21,účet růz
ného K 58.-—,úhrn 335.335.02. Obrat pokladniční za
měsíc září 1911 K 670.670.04.

Naše hospodářská korporace, jak patrno z
pouhé pokladniční uzávěrky jediného měsíce, utě.
šeně zkvétá a se rozvíjí. Docílení v jediném mě
síci více jak pulmilionového obratu dosvědčuje, ja
kého velikého pochopení dočkala se již mezi ven
kovským lidem. Dosavadní utěšený rozvoj našeho
podniku bude jistě pobídkou k práci těm, kdož do
spoďářské korporace nedovedli oceniti. Jest do
sud stáli v ústraní a důležitost a význam této ho
sud mnohe míst, kde Hospodářské Sdružení svoji
odbočku teště nemá 4 proto jest povinností každé
ho upřímného stoupence křesť. sociálního hnutí, aby
pracoval na doplnění « utužení organisační sítě
Hospodářského Sdružení, kde se přihlásí aspoň 5
členů, ustaví se skupina, kde nejméně 15 členů,
tam založí se odbočka. Sekretariát vysílá na po
žádání na vlastní útraty řečníky za účelem Za
kládání odboček. Sekretariát | Hospodářského
Sdružení svým odbočkám a členům obstarává
nákup hospodářských potřeb, zvláště: ledku chil
ského, strusky Thomasovy, hnojiva k zelenině,
superfosfátu, kostních mouček, hnojiv složitých a
i. v cenách mírných pod zárukou jakosti. Dále na
blzí osvědčené stroje žací i secí na obilí i trávu,
mlátičky čisticí a pohřabovače všech soustav, mlý
nky na obilí, trieury, pluhy, vozy, brány, pumpy
na vodu a močůvku, váhy mostní a desetinné, pleč
ky, ledkovače atd., vápno pícní, stavební a hno
jivé, lepenku na střechy. dehet, karbolin, oleje,
petrolej, vaselin, mazadla na vozy za ceny tovární.

Dáte sprostředkuje nákur všech domácích. po
třeb za ceny výtobní (cřkorii,kávu atd.), jakož i

otazy, rady (pokyny ochotně podáHospodářské

Praha-ll., Spálená ulice 9.



Otruby erární. Ct. odbočkám a Raiffeisenkám,
jež nás žádaly o sprostředkování koupě otrub z
vojenských zásobáren, oznamujeme „po došlé nás
odpovědi od vojenských zásobáren, že toho času
otruby ze zmíněných zásobáren nelze obdržeti,
ježto s mletím pro c. k. zásobárny bude započato
teprve koncem listopadu. Hospodářské Sdružení
čes. křesť. zemědělců.

Bez dělnostl českého miěmu žádná říšeká ra
da! Takové heslo dryácnicky rozkřikovali agrární
poslanci na všecky strany. aby -aspoň jazykem
přesvědčili národ © své rázné, radikální povaze.
Nynější český sněm dělným nebyl a docela nevy
řídil nic, co by podepřelo aspoň trochu zájmy rol
nictva. Učitelstvo vymohlo si permanentní komisi,
která má pracovatl k zlepšení učitelské existence,
ale rolnictvo, které mí na sněmu tolik agrárních
zástupců, nevymohlo si ani komisi pro nouzovou
akci. A páni agrárníci zapomněli náhle na svou
hrozbu zrovna tak. jako zapomněli na heslo, že
zemský poslanec nemá byti zároveň říšským a
a pak ještě i na slib, že zemští poslanci, zvolení
letos do říšské rady. zemských mandátů se vzdají.
Má ten uboi.ý venkov na svou ochranu rytíře —
velmi »statečné a důsledné.<

V232sněmu Švehla místo proti agilní a účinné
obstrukci německé spouštěl stavidla proti soc. de
mokratům. ačkoli tito v zemském sněmu zastoupe
ni nejsou a naopak pomohli agrárníkům k zem
ským mandátů proti křesť. sociálům.

Nouzové návrhy budou projednávati nyní ve
zvláštním komitétu advokát dr. Škarda, politik
Urban, politik K. Adámek, hrabě Schónborn. Před
sedou tohoto komitétu zvolen posl. G. Žďárský,
který jižnyní přece jest úplně přetížen velice váž
nými funkcemi jinými, takže se nemůže cele vě
novatu s plnou důkladností ani jediné. Jest přece
poslancem zemským i říšským, hodnostářem v A

bě podzimní inusí méškati ve Vídni. Proč s tak

ponechali osud nouzové akce lidem jiným? Bez
pochyby vědí, že positivní hospodářská práce jest
obtížnější a méně vděčná nežli štvavá agitace při
volbácn. Agráinici sanu svým útěkem z nouzových
debat prozradili, jak si váží svého talentu. Ovšem
jiní provedou za ně pernou práci daleko zručněji
a ochotněji, a to zvláště proto, že se jim ani Žďár
ský příliš do cesty plěsti nebude. Nejvýše že by
tento místopředseda říšské rady odjížděl jednou
nebo dvakrát týdně7 Vídně.

ten pomoci bližnímu i člověk, který se drží svých
peněz tak pevně jako klíště těla. Samostatný agrár.
list >Hlas Venkova« dne 7. t. m. píše: »Intervenují
— ale nepomáhají! Krvavyých událostí v Náchodě
a úžasného drancování ve Zbečníku použili vždy
pro takové účely pohotoví nynější poslanci agrár
ni k agitaci pro sehe a stranické cíle. Tučnými pí
smeny oznamoval >Venkov«, jak | intervenovali
na místodržitelství »důrazrě« pohlaváři agrární v
záležitosti poškozených, ano zničených rodin zbeč
nickýcih .... O osud, « následky intervence se
ovšem páni už nestarali, Alt nejen to. Dostalo se
nám zpráv ze Zhečníka samého o rozhořčení, jež
tam mezi těžce zkoušenými rolníky zavládlo ...

nesáhl do kapsy, aby aspoň pro první chvíli zbeč
nickým z největší nouze pomohl, a právě tak za
chovaly se i veliké, bohaté ústavy agrární strany.
Prostě konstatujeme!<

Což o to! C křik u agrárníků nikdy veliká nou
ze není. Ti dovedou velice chytře zakrývati ne
tečnost k obtížné práci prospěšné velikým hlukem
a povykem. abv sc aspoň na chvíli zdálo, jak »cí
sí upřímně: s chudýrni lidrni. Jaký humbug na př.
tropili agrárnici s protesty proti argentinskému
masu, ačkoli se vědělo, že sami dělníci o tu »po
choutku« nestojí. A kdyby i stáli, těžko by se tím
ublížilo dobytkářství českému. Vždyť přece když
maso argentinské j» uměle vyvolaném povyku za
čalo nejvice agrárníky strašitli, cena masa domácí
ho stoupla. Jistou obranu proti přívozu cizího ma
sa nesmí bráti rolníkům nikdo vé zlě. Ale tolik agi
tačního humbuku, tolik lrozných svárů neustále
se opakujících Býti nemusilo. Samá intervence, sa
mé hlučné protesty, křiky proti třídám jiným —
a pak hezky za větrení cpou se důkladně posla
necké peněženky.

Cukrovary severních a středních Čech se do
hodly, že zvýší cenu za řepu svým kontrahen
tům. Už i v lesč cenu zvýšily a zvyšují ji znovu,
aby ztrátu řepařům nahradily aspoň poněkud.
Také za. semeno. za něž se řepa neodvede či
edvode v-nedostatečnémmmnožství, nebudou žádatí
náhrady. Celkem zvýšení ceny i s touto výhodou
činí od jara 25 až 35-haléřň.na metrák řepy. Ve
východních Čechách se na řepu dělaly kontrakty
většinou podle ceny cukru — a tedy samo sebou
se zvýší. Na Moravě cukrovary poukazují na to,
že pohroma sucheia není taková jako v Čechách a
že tedy není pro řepaře těch ztrát jako tam. A o
nějakém zvláštním výdělku cukrovary nechtějí
slyčet.

Celkový hospodářský stav Rakouska je dle
páteční řeči ministra financí dra Mayera asi ten
to: »Nepříznivý ráz obchodní bilance je pařalyso

ván zvětšením úhrnného obratu (v posledních osmi
měsících proti lonskému soudobí plus 145.6 mil.).
Pravidelný a vydatný vzrůst obchodu cedulové
banky svědči o intensivním rozvoji našeho náro
dohospodářskél:o života. Vlastní prostředky mo
bilních bank zvýšily sc od loňska o 300 milionů.
Cizi kapitálv, bankám svěřené, převýšily několí
kanásobně tento obnos. Spořitelní vklady zvýšily
se v prvních sedmi tučsících roku o 150 mil. Též
spořitelny a společenstva se příznivě vyvíjejí. Ze
mědělství docílilo sklizně. jež kromě kukuřice vy
kazuje nadprostřední kvalifikaci, oproti tomu, jak
známo, kukuřice, pícniny. brambory a cukrovka
značně zklamaly. Hospodářské saldo obou těch
to vzájemných položek zustane však přes to přece
jestě aktivním. Průmyslu nedaří se celkem špat
ně. Ve čtyřech kartelových druzích železářského
prumyslu je produkce v prvých (osmi měsících
roku o 7 procent více. než v soudobí loňském. Ve
stavebním průmysiu je v posledních dvou letech
značný rozmach. Na textilním trhu je poněkud lé
pe. Průmysl cementářský, cukerní, lihový a petro
tejářský kartelováníim sesílily svou ekonomickou
základnu. Zabrániti zneužití moci spočívající v kar
telech je velmi těžkým problémem, vláda však,
jak s kompetentní strany co nejdříve uslyšíte, ne
chce se mu vyinouti. Financování podniků a emise
akcii v oboru průmysiu velmi silně vzrostly. Ne
má proto ministr důvodu. proč klesati na mysli a
nepřistupovati k luštění velkých úkolů států.«
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ZÁLOŽNA V HRADCI KRÁLOVÉ
ZÚROKUJE VKLADY
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Skolský obzor.
Jako o té červené karkulce spřádají pokroká

ři vytrvale pohádky o přerovském, smutně pokro
vém paedagogiu. Kdy),v v zájmu skutečné osvěty
pánové skutečné křiklavé chyby uznali, nemusilo
se tak dlouho debatovati. Byli by si ušetřili komi

zor« zbytečně znovu rozvinul rozhovor 0 ignoranci
ubohých maturantek přerovských. Snaží se totiž
dokazovati, že hlavrím vinníkem smutného vý
sledku maturity lest zem. inspektor Ouředníček.
Tedy tento inspektor mohl za to, že kandidátky
prozradily úžasnou neznalost pouček, jež se pří
mě vyžaduje od žákvě 4. třídy obecné školy. V
argumentaci své však »l'ozor“ sám se zamotává
do vlastních vláken. Přiznává: »Faktem je, že žá
kyně IV. ročníku bviy skutečně slabé, třeba že ne
tak. jak by sc zdálo podle výsledku maturit.« A
dále: »Rovrěž je fakter. Že na přerovském peda
gogin pusobily některé slabší síly učitelské, a že
jedna z nich. hlavně uč. J. B. K. letošním ro
kem ústav nedobrovolné opustila.«

Ejhle, tedy! Dříve přece dle Žižky byly po
krokové žákyně pokrakových rodičů velice schop
né, učitelský sbor bvi znamenitý! A nyní jédna
učitelská síla dostala výpověď. Ale přes to všech
no jest zde hlavním vinníkem Ouředníček. Snad
právě ze strachu před ním v písemných pracech
kandidátky prozrádily i úžasnou neznalost pravo
pisu. Pokrokář zkrátka jest v obraně i v útoku
hotovým nezmareni, domnívá se, že se vůbec ani
mýliti nemůže. Všecko zlo páchají pouze příčiny
zevnější, »pokrok« jest isolován proti všem sla
bostein. Odehrává se tu něco podobného, jako v
Praze zoufalá tahanice © nešťastnou »Psychologii«
dra. Krejčího. Než by se přiznala v zájmu řádného
skorčení debaty průzrační nelogičnost a poplete
nost úsudků, pokračují Šroubované výkruty a hází
se veřejnosti do očí písek dále.

Račí oočhod osvícenosti středoškolské. Zvlá
štní, že pokrokáři, kteří zdůrazňují potřebu, nej
širšího vzdělání ihned, dá-li se z jejich filipiky u
plést karabáč na záda +klerikální«, tak hladce pro
pustili nové *eformy středoškolské, Vždyť přece
jest víc, než patrno, že na základě nové methody
žák se naučí méně, odnaučuje se samostatně pra
covati, ale za to-tíin větší »samostatnost« jeví vů
či učiteli, k čemuž jest mu dána velice lákavá pří
ležitost. |

Nyní v »Přehledu« dne 29. září a 6. října čtou
se velice zdravá, kritická slova, jež tlumočí i pře
svědčení iMtetigehte KdRservativní.

Slyšme! »Bylo by pštrosí politikou nepřizna
ti si povážlivé faktur, že se střední škola zňehod
nocuje, neboť její intellektuální úroveň klesá, a
vycházejí z ní siále prostřednější a chábější gene
race... v únoru 1909vydány nové předpisy ma
turitní, kterými tato tozkřičená zkouška >2ralosti
duševní« ulchčena, aby nevyžadovala u nikoho

nými slovy o nutnosti všeobecných věďomostí, o
nabytí duševního obzoru a vyškolení ducha, šikož
te o předpokladech studií vědeckých na vysoké

škole. Proto by autory reforem jistě zarazilo, kdy
by se mohli na vlastní oči a uši přesvědčiti, jak se
praktikuje ona blahovůle, znovu průvodními před
pisy zemské školní rady examinátorům na srdce
vložená. Vede totiž k úžasné laxnosti a demorali
sující shovívavosti. | Jestliže většinou hlasů do
sáhnou aprobace 1 lenoši nebo slaboši, ústy spolu
žáků předem odsouzení, nepřispivá to jistě vážnosti
střední školy ... K dalším změnám došlo v červ
nu téhož toku. když vyšlo nové nařízení o zkou
šení a klassifikování. Jehn duch se dá charakteri
Sovati často opakovanými slovy: zjednodušení a
blahovule. V textu samém vyslovuje se opět velmi
krásné očekávání, že prováděním ustanovení v
jejich smyslu »zejména zájem žáku bude zase od
ved2a «d známek ku přednětum, že bude povzne
sena jejich samočinnost a jejich pocit zodpověd
nosti... ©Ale ministerstvu asi nebylo při tom
známo, že jedinou vedoucí snahou mnohých pánů
ředitelu je zalíbiti se znalioře« za každou cenu ...
Nenadálo se ministerstvo při své dobré vůlí, že
ředitelé doženou onu blahovůli ad absurdum, zná
silňujíce někdy lovšem v mezích služební působ
nosti') třeba nejspravedlivější úsudky odborných
učiteli, soustřeďujíce všechnu snahu »paedagogi
ckou-« na jediný, dobře se vyplácející výsledek
školního roku: co nejmenší procento neprospívají
cích. V tomto znamení koná se každoročně veliké
množství zkoušek postupných a opravných, aby
se při nich na honce všecko slevilo, nač se již ně
kteří ypočitaví také-studenti těší a spoléhají. Tak
to se ovšem dá snadno vvykázati >zlepšení« pro
spěchu žacíva -- na papíře, ale proti závěrům Z
podobné statistiky nutno předem protestovati, pro
tože v pravdě nestranný pozorovatel musí s líto
stí doznati úpadek 2:le, svědomitosti, soustavnosti
práce, zmenšení vědomostí a vzrůst povrchnosti,
polovičatosti a netečnosti. konečně hrozící zánik
ctižádosti a vytrvalosti u studentstva. Ale i kdy
by nedošlo k takovému zkáarikování a k tak pře
hnané ústužnosti k nejhoršímu materiálu na jedné
a k prohánění svědomitých učitelů na druhé straně,
nové předpisy obsahují jedno ustanovení, schopné
poškoditi opravdové studium a šířiti nevážnost pří
mo cynickou, která zrrpěuje učiteli jeho působení.
Je to novota, že může býti uznán způsobilým po
stoupiti do vyšší třídy i žák, jenž v jednom před
mětě nevyhověl. (U nás platí to — a sice jen jed
nou pro lýž předmět -- toliko na nižším oddělení
gymnasií.) Že se na lakovétlo falešné milosrden
ství může povážlivě hřešiti, netřeba při charakte
ru některých -studentů< šíře dokládati. Že pak s
jídlem roste chuť, ukazuje názorně projev z obe
censtva, uveřejněný v únoru t. r. v »>Čase«, kde
se praví: »Bylo by vhodné, kdyby i na středních
školách mohl postoupiti žák do vyšší třídy, nepro
spěl-li v jazyku francouzském (latině, řečtině) neb
některém jiném předmětě, jenž není pro praktický
život tak důležitý.« — Věru, těžko říci, který před
mět by ještě obstál při takovém utilitaristickéni
kriteriti; jah se při tom pohlíží na cenu duševního
vzdělání, je patrno. A mimo to přezírají se zde
naprosto didaktické obtíže při »práci« s takový
mito také postupujícími žáky, na něž si zle stěžují
již dávno učitelé nepovinné němčiny! Jestliže se
takto chce snad pomoci žákům, kteří při jedno
strannén nadání vynikají skutečně v některém
oboru, pak by bylo lépe sleviti jim raději docház
ku na předmět, na nčiž stačiti nemohou, a zřizo
vati pro ně zvláštní kurs“ pro pěstění jejich talen
tů. To by bylo pravé šetření individuality, kdežto
takto je to zvrácená »Inunánnoste.

Táž nešťastná tendence projevila se i v no
vých osnovách učebných,. které byly vydány v
březnu a dubnu 1909. Ačkoli ve mnohém směru
znamenají pokrok a vyhovují zvláště lepším roz
dělením látky, čteme v nich nepokrytě toto do
znaní: -Hlavně bylo usilovati také o úlevu žákům,
opětovně a naléhavě žádanou. (Zajisté výmluvný
dodatek, ukazující jaksi s oinluvou, odkud nátlak
vyšel!) Pro vysoký počet hodin a veliký počet
předmětů ve všech třídách (rozuměj na reálkách)
nikterak se nesmí příliš tinoho ponechati pro do
mácí práci, má-li býti pravidelné, poctivé studium
možné i pro žáky středního nadání bez poškození
jejich duševních a tělesných sil. Ještě důrazněji
omezení domácího studia na nejmenší míru poža
duje ministr Stůrgkh v oběžníku ředitelům, jedna
jícím o tělesné výchově: »Je nezbytno ..., aby
pro tělesná cvičení mimo tělocvik vyhrazena byla
v týdnu dvě odpoledne prostá vyučování a úloh.
Rozumí se, že se pří tom nesmějí posunovati úlo
hy na jiné dny .. .« Tudíž?

Rozumí se, že nejsme stoupenci nějaké hrůzo
vlády ve třídě a že nevoláme po návratu těch pe
dantických typů professorských, které, pověstným
notesem odpor a hrůzu vzbuzovaly. Ale varovatí
nutno před tím, aby bylo vikláno věcnou přísností
požadavků a aby bvia niládež zchoulostivována
stálým litováním, jak mnoha musí »dříti«, neboť je
v tom jednak znehodnocování dušév Í práce a zle

novavší. Jistého, přímého nebo nepřímého, spíše

všude, ležíť to v psýChologii a pováze člověka a

a jen z lásky ke škole nebo k tomu onomu před



mětu učila. to by zajisté by! naivní a falešný před
poklad. Tak ideální materiál studentský není ani
na vysoké škole, a tíin je oprávněna již existence
nutného zla -- klassifikace a zkoušek, zvláště při
hromadném vvučování, kde běží o spravedlivý
úsudek o Scnopnostech a vědomostech každého
žáka... Rovněž tak musíme zavrhnouti apriori
stický názor, uplatňující se v nynější středoškol
ské methodice, jako by si každý žák měl vše od
něsti 2 hodín vvučovacích a doma již opakovati
a připravovati se příliš nemusil. Je-li toto ideálem
školní působnosti, vyplývají z toho takové důsled
ký: učitel nemůže přestati na jasném výkladu no
vé látky a vysvětlujících pokynech, nýbrž musí s
velikou spotřebou času se sám namáhati, aby se
jeho žáci nemusili již nic namáhati. Zkrátka, dává
im - již dospělejšim — na kaši rozžvýkanou po
travu přímo do úst. Celov látku předem připraví
a pak ji zase zopakuje, všecko sám napřed poví a
žáci jen napodobí a reprodukují. Je patrno, jaké
následky takový to postup má na žactvo: poněvadž
se téměř nic neponechává za úkol, upadá samo
statnost a koubinační schopnost, vše se inechani
suje, neboť není třeba se namáhati, vzniká bezmy
šlenkovitost, únavnost. nuda, která ničí hlavního
činitele pří vyučování: zájem o věc, radost z ob
jevů a dop'ňků -. vzniká pravý circulus vitiosus.
K tomu přistupuje přikázané úsilí. věnovati se nej
slabším a nejnedbateišín Žákům, k vůli nim se s
místa nehýbati. následkem čehož lepší a probudi
lejší otupují debo pomýšlejí na allotria. Jedním slo
vem podporuje se prostřednost a ubíjejí talenty;
ideálem stává sc vědění « vmění »dostatečné«. Při
myslete si třídy o velkém počtu žactva (neboť pa
rallelkv se nerady povolují za nynějšího Sparsy
stemu!) a máte dosti ponirý obraz středoškolské
ho systému.:

Tedv za tak uboltých okolností mají se utvá
řeti moderní intellicenti, lepší než bývalí. Jako by
střední školy byly výhradně k vůli hmotnému za
opatření. Jako by to byly humánní ústavy pro
slabonyslné, nebo dokonce špitály! Byrokratické
nové řády těžce nese každý, komu jde o opravdo
vý duševní pokrok žactva. Ale »pokrok« buď prote
stuje velice slabě, nebo ještě schvaluje tolik úlev —
ve vědě a v samostatném myšlení.

Řeholnice a školství. Ze strany tak zv. po
krokových a liberálních živlů stále se prohlašuje,
že řeholnice isou neužitečnými tvory lidské spo
lečnosti. Jak pravdivým jest toto tvrzení, doka
zuje několik jen číslic. V Rakousku vydržují ře
holnice 3 dívčí pymnasia. 31 ústavů pro učitelky,
8 vyších dívčích lycei, 4 obchodní školy, 178 vy
chovávacích ústavů. 108 dívčích ;pensionátů, 50
škol měšťanských. 571 škol obecných. Mimo to
vyučují na 143 veřejných školách obecných, na
512 školách průmyslových, na 6 ústavech pro in
dustriální učitelky, ra 5 ústavech pro vychova
telky mateřských škol, na J9 kuchařských školách,
na 373 dětských školách, na 64 pokračovacích ško
lách, na zelé řadě asvlů atd. A připamatujeme-lí si
charitativní činnost řeholnic, v nemocnicích, sirot
čincích, chudobincích, chorobincích, sanatoriích, je
slích atd., atd., vidíme, jak nekonečných zásluh o
lidstvo získávají si tak zvaným pokrokovým svě
tem nenáviděné katolické ielolnice.

Sociální besídka.
Nářek v boliztém Israeli — na nespravedlivost

daní. Volnomyšlenkářsko-židovská »Neue Freie
„Presse: pracuje s >proletářským: ústředním orgá
nem soc. demokravic rakouské společně na vývoji
kapitalismu Židovského. Oba listy si pracují do
ruky. takže rudí -Arbeiler-Žeitung“ velice ráda k
vuli židovským bankéřů zapomínala na svou
protiněšťáckou nenávist. Ale teď najednou ani ru
dá hradba nepomohla proti větším daním, uvale
ným na kapitalisty voinomyšlenkářské. Přítelkyně
soc. demokracie »Neue Freic Presse« velice se
rozčiluje, proč prý Gautsch hodlá opatřiti všecku
potřebu na zlepšení platů státních úředníků a zří
zenců výhradně z kapes mněšťanstva. Zvýšení da
ně z ročních příjmů 10.000 K a zavedení dodateč
né daně z většího zisku akciových společností i z
tantiem, dále zvýšení pojišťovacích poplatků a že
lezničních sazeb postihne výhradně vrstvy mě
šťanské. A právě toto se volnomyšlenkářské »Neue
Fr. Presse“ velice nelíbí, protože každý lehce u
hodne. že došlo konečně aspoň trochu také na
žokv velkokapitalistů. Těch se výhradně týkají
slova o akciových společnostech, tantiemách, po
jišťovacích společnostech, příjmech nad 10.000 K.
Kdyby se nové daně uvalily na inaloživnostnictvo,
pak by židovský denník byl úplně spokojen s da
ňovým zatížením »kruhů měšťanských«. Ale —
bankéři, velkotovárníci a obilní lichváři, dle všeho
chudáci. nových daní neunesou. Dle logiky >N. F.
P.« tedy bv měli na státní potřeby přispívati větší
mi daněnii rolníci a dělníci. Zvláštní věru jest ta
aliance socialisticko-židovskál

Názory Gautschovy o protidrahotní akci. Dne
10. t. m. ministerský předseda Gautsch konstato
val, že hovězího dobytka v Rakousku v posledním
desítiletí ubylo skoro o 4 pro. chov vepřového
však vzrostl o 37 a půl proc. Také počet drůbeže

se rozmnožil. Pies to však pro obyvatelstvo této
říše jest masa nedostatek. Dovoz zahraničního ma
sa lze upra.ítí toliko ve shodě s Uhrami. Dne 24.
srpna t. r. bylo udáno, že argentinské maso jest
ve Vídni úplně vyprodáno. Ale — 5 dní potom
nalezeno ve skladišti ještě 8 tun (8000 kg). Přes to
však (Gautsch myslí. že by dovoz argentinského
masa znamenal pro městské obyvatelstvo pod
statnou výlodu. Otázka překupnictví závisí dosud
výhradně na samých producentech. Kartely dle
Gautsche jsou do jisté míry věcí dobrou. Podpo
rují dělnictvo tím, že výrobní cena různých pro
duktů jest udržována na takové výši, aby Se mo
hlo platiti dělníkum slusně. Přes to však nutno za
kročiti nroti výstřelkům kartelářským, což se sta
ne novým zákonem, který jest již vypracován. I
vláda se starala o potření drahotní kalamity. Vy
pracovala osnovu zákona na zvýšení platu niž
šínu úřednictvu a státním sluhům. V záležitosti
bytové učiní vláda. seč bude. Ku konci pravil:
>Drahotě dá se, nechť jest kdokoli na tomto místě,
čeliti jen skutečnou součinnosti vlády a pařlamen
tu. zemnía obcí, korporací a každého jednotlivce.«

Z úst samého Gautsche tudíž lze seznati, že vlá
da proti drahotě postupovala velice liknavě.

Veledůstojní páni pracující ve škole
lračte hojně rozšířovati

gb“ Kvítky
obrázkový časopis školní mládeže pro kře
sťanské d'tky; vychází desetkrát ročně ve vý
dání bez obálky a ve vyd. s harev. obálkou.

Ročnípředplatné:
1. na vydání = barevnou obálkou:
1 výlisk s kalendáříkem . K —460
5 výtisků (po 65 hs kalendářikem » 32

10 výtisků s jedenáctým zdarma
(po 64 h) s kalendáříkem . . . + 6—

2. na vydání bez obálky:
1 výtisk s kalendaříikem. . K —09
5 výlisků (po 55 h) skalendáříkem + 2%

10 výtisků s jedenáctým zdarma
(po 50 h) s kalendáříikem . . . » 3—

Všichni předplutitelé obdrží zdarmu
kulendářík. Wředplatitelům vydání
u barevnoa obálkou, rozlosováno bude
onm stříbrných hodinek. —Veledůst.
páni rozšiřovatelé »Kvitků«majiveliké
výhody při náknpau obrázků ssutých.
1. číslo »Kvítků« bude v polovici září roze
sláno zdurmau všem veledůst. pánům.

Dále jeu nu objednávku!
O hojné rozšiřování na všech farnostech

uctivě prosí
P. František Svatek, 8

dolicient a redaktor »IKvítků« v Praze-II.,
Lipová ulice č. 5.

L

Lovecké pušky
flobertky,
kulovničky,
vaduchovky,
browning

a Jj.opak. i flobert. pistole,
nejlepší jakosti a vyzkourevolvery šenédodává v ceně

nejlevnější

ALOIS SCHIER,
JABLONNÉ n. Orl.

Ga" Cenníkna požádánízdarmaa franko.fil

»—————————>
Atelier pro církovní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Pra! a— Krá!.Vinohrady
Puchmejerova ul. 68.,

dopcročuje veledůst. ducho
venstva

oltářní obrazy, kříž. eesty
atd. na plátně, plechu v oměleckém provedení,

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

Veledůstojnému
duchovenstvo a

slavným patronátním
úřadům sovolnje si depo

raějtí veškeré kostelní nádoby a
načini a to: mo rence, halichy
cibáře, nádobky, © nky, pacifikály,
svícny, Jampy, kaditelnice,kro enky
atd, své vlastní výroby, předpisům
církero:m vyhovující. Staré před
mět, opravuje v původní intenci A
v obni aletí a stříbti nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
Dředměty neb výkresy zasílá na 0.
kázku franko bes závoznosti koupě
Vše se posíld posvěcené. Práce ruční.

Sklad vaškorýchstotých a stříbrných klenotů,jako: te dsůMadonek,ktizků, prstýnků, náramků atd.:: Motářské
prsteny, tabatěrky jídelní nášiní xestříbrapravého

i čtuského vždy na skladě.

Mare zleto, stříbro a drahokamy kupuje na nejvyšší ceu)

JAN STANĚK,
pasié a ciselour

ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.Praha |.

Koberce| JAN ZáclonySTOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky — Plášťě do deště.
Přikrývk

Ilanelové, ze ereti velbloudí;

Pokrývky
na stoly a lůžka.

|

| Župany v každé velík sti. VDeštníky. — — — Žejemý nábytek. |

v bohatém Zbytky koberců v cenách ©
. výběru anižné e-nv, nejlevnějších,

Šeob, úvěrní Společnost,
Ziaavé společenstvo 8 ručením obrmezeným.

v Hradci Králové,
(proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky

za 4k0o až 59o
úrok a to dle výpovědi.

SB“ Složní lístky na požádání zdarma. “W

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. +————"
Girový účet u Ústř. banky Účet pošt spoř.

čes. spořitelen. č. 111.510.

Českoslovanská záložna v Praze,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným,

Spálená ul. č. 9. li.

Zúrokuje vklady 41,/,—4*,9/, dlevýpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zspůjčujesvojestřádanky úplněbezplatněa vklady na ně učiněné úročí 5*/, bez vý
vědí.

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání aložní listy pošt. spořiteloy. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 30. září 191l K 580.000'—.

Poskytuje zápůjčky na směnky8ručiteli
(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskootuje
faktury, obstarává nákup zboží pro avé členy,
koupi a prodej cenných papírů sa hotové i
na splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uechovává v bespečném tresoru bezplatné.

Záložna podléhá povinné revini Jedaoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od 1/,3—6.



Příloha
Pokrokářský boj proti Hlinkovi.

Pokrokáři ztěžka snažili se zatajiti fanatický hněv,
který v nich vzkypěl z té příčiny, že Hlinka o
značil židy na Slovensku žijící za 'nejochotnější,
vypočítavé nástroje mmaďarisace. Maďaři židům
povolují nové kořaleční výčepy za tím účelem, aby
měli vždy pohotové špicly a denuncianty. A dle vy
jádření Hlinkova židé na Slovensku šmahem jsou
ve službách maďarisace.

Toto konstatování slvšeli židé na tolika mí
stech v Čechách a na Moravě! Ovšem Hlinka ne
lhal. Smutným svědectvím pro nejvlivnější volno
myšlenkářské kapitalisty židovské jest chytrá tak
tika, s jakou volnomyšlenkáři v kritickém čase se
vynasnažili, aby dobrodiní“ volnomyšlenkářského
sjezdu užila místo Buda-Pešti Praha.

Kdyby tolik židů začalo mluviti o volnosti a
bratrství v pověstných Uhrách, bývalo by to pří
mo komedii. která bv byla vyvolala spoustu věc
ných kritik. Hlavní semitští zednáři by musili v
Uhrách na vlastní uši slyšeti, že existenční práva
národu malých sarni násiině podvracejí. Kdyby u
heršti židé radikálně zriěnili své chování k náro
dům nemaďarským, rázem by se pyšní magnáti
ocitli při svém boji proti >panuslávům« na suchu.

A jak jenom důkladně zbičovali Hlinku, že řekl
pravdu o soudruzích a spolupracovnících volno
myšlenkáři českých a vídeňských?

Konečně padla semitůri a jejich sluhům do
klína vítaná záminka k zchlazení žáhy. Ve dnech
24. a 25. srpna tohoto roku došlo v Ružomberku
k biřmování, které vykonai biskup Párvy. Byla
to záležitost čistě církevní. Ale ti lidé, kteří křičí
neustále, že politika nepatří do náboženství, ani
náboženství do politiky, snažili se ze všech sil, aby
se z církevní visitace stala záležitost nejvýš poli
tická. Aby se překazil klidný průběh církevního
úkonu, slovenský pokrokářský »Týždenník« již
měsíc před tím psal různé články a poznámky
proti Párvymu. Tendence byla zřejmá. Redakce si
po tichu chytře řekla: >My všecko pohodlně za
zeleným stolem poštveme a Hlinka nechť to osobně
se svými kollaturníky zase odnese. Nezabouří-li
proti Párvymu, zmrskáme ho my. Jestliže však
zavzní jeho alarm proti biskupovi, tím hůře pro
něho a katolickou věc.« Mnuli si spokojeně ruce
jako ti farizeové, kteří přišli Krista vychytrale
pokoušet otázkou, sluší-li dávati daň císaři. A
přece Párvy tentokrát nepřišel do Ružomberka a
ní kortešovat, ani se zastávat některého poslance,
župana, nebo »slůžného« (okresního hejtmana).
Hlinka nv přivítal jedině jakc církevního katoli
ckého hodnostáře, Vždyť i nejpokrokovější úřed
níci, professoři a učitelé vítají se vší zevnější ucti
vostí své presidenty, inspektory a jiné představe
né, o kterých se píše v pokrokovém tisku, že jsou
velicí byrokrati.

Ale teď se zacaly sypati na hlavu Hlinkovu
pokrokářské výčitky ze všech stran, kde jsou po
krokáři. Psalo se o shanebné zradě Hlinkově«, o
jeho pokrytectví, hlasitě se křičelo, že jest člově
kem bezcharakterním.

Hlinkovi žalobci.

Kteří lidé dorážejí na Hlinku nejvíce? Jsou to
ti, kteří by měli nejdříve napraviti to, co na ná
rodě spáchali sami pod rouškou honosného vlaste
nectví. Pokrokáf dr. Šrobár stavěl se do přední
řady slovenských l:arcovníků. —Jest spolužák
Hlinkovým z gymnasia. Když kandidoval jako ná
rodní kandidát, Hlinka z lásky k národnímu celku
tak horlivě se přičiňoval ©jeho zvolení, až byl pro
agitaci »proti maďarské národnosti« odsouzen do
žaláře.

Jak se již tenk:4te Šrobár zachoval k Hlinko
vi, budí hnus u všech soudných lidí.

V zLudových Novinách: nyní Hlinka odkrý
vá sobecké předivo Šrobárovo důkladně. Pouka
zuje na obsah soudního protokolu, kdy byl Hlinka
souzen společně se Šrobárem. Praví toto: »Bylo
to 25. července 1906, kdy mč předvolal vyšetřují
cí soudce. Šel jsem za doprovodu bodáků, měsíč
ním vězením zlonien na dobro. Soudce se táže:
»Jest pravda, že vás Šrobár varoval, abyste ne
bouřil a neagitoval?«

Hlinka: »Šrobár to povědět nemohl, neboťji
nak by byl nepříčetným člověkem a zbabělcem.
Já v první fadě jsem arcitoval pro něho a teprve
potom za síranu. Nevěřím nikdy, že by to Šrobár
řekl.c Dráb dovede Šrobára, jenž posadil se na
pohovku proti soudci, nikoli na lavici obžalova
ných a vypovídá: >Když byl Hlinka v Ružom
berku za faráře zvolen, vystříhal jsem ho, aby se
nepouštěl na politické pole, zazlíval jsem mu, že
neučínil všude potřebnou návštěvu, ani na př. pa
na předsedu soudné stolice nenavštívil. Moje zná
most s Hlinkou datuje se od druhé třídy gymna
sijní a jsem s ním v důvěrném přátelství. Prame
nem přátelství jest osobní úcta, nikoli následování
Jeho národnostních ambicí. Co se týká chování
Hlinkova, tedy mu je zazlívám.« Dále vypravuje

pan kandidát poslanectví, že sice nemůže dokázat,
že Hlinka má na vzpouře v Bílém Potoce viny,
ale on prý se ustavičně s lidem stýká a má proto
tisíc způsobů. Šrobár prý tari byl, ale jen za ne
mocným (je lékař). nikoli na agitaci (krásný kan
didat!). Dále napovídá panu soudci, že slyšel, že
Slováci američtí pošlou ra volby 70 tisíc (snad, a
by je úřady skonfiskovaly?),

Soudce se táže Hlinky: Co tomu říkáte?« —
Hlinka: »>Nato nemám slova, se Šrobárom som na
čistom.«.

Hlinku odvedli do žaláře a jeho »přítele« pu
stili na svobodu.

Nezasmáli se z plných plic Maďaronitakovým
zaječím kličkám a bezcitným denunciacím člověka,
který se stavěl v čelo národovců v okrese? Jak
bylo Hlinkovi, když viděl, že člověk od něho pod
porovaný škodí mu více, než sto židů a žandarmů!

Vaké nynější redaktor »Denníka« Štefánik,
který byl dříve zaměstnán u »Ludových Novin<,
zle se kasá na Hlinku a jeho přátele. »Ludové No
viny« dne 13. října praví, že na noviny a různé
podpory slovenských trpite'ů došly různé podpory.
A hneu se táží, komu z těch peněz složil účty a
kde že jsou kvitance. »I-udové Noviny« slibují, že
se budou tázati dále, jakmilt začne Štefánik od
povídati.

Také proti Hlinkovcím vystupuje jako přísný
soudce advokát cr. Ráth. Ten jako úředník při
»Ludových Novinách= kradl a staral se i jinak, jak
by na účet novinářského společenstva toho dobře
se poměl. Národní pracovník kněz Tománek však
Švindle Ráthovy odkryl. Na prosbu defraudantovu
zachovali ti, kteří nyní sobectví Ráthovo prohlédli,
mlčení — z ohledu na jeho ženu a děti. Část zpro
nevěřených peněz nahradil, část mu byla odpuště

Šlesinger s Náthanom, Andahárym a celou koalí
cou. Hodili do »magyar papirgyáru« 4 milióny, a
nemáme z toho nič. kakovsky je skoro každoden
nym hosťom p. Makovického. Úverná banka vy
volila p. Bellu za výbornika (za výbora), trebárs
(ačkoli) všte ani rebol v Ružomberku, kdežto Hlin
ku, ačprávě mal (měl) 150 účastin (akcií), nestihli
do výboru vyvoliť ... Do výboru >magyar pa
pireyáru« Slováka nevzali, leč nepriatel'ov Slová
kov: Zboraj, Rakovsky, Biheller, Schlesinger.
Baltíka slávně (slavně) a maďarsky vítať volno:
brány mu stavať (stavět) sa shoduje s pokrokár
stvom pánov od -Výždenníka“« a »>Slov.Denníka«,
ale biskupa katolického, to je hriech.«

A tací >neochvějní hrdinové« vyrukovali na
jednou docela se žalobov, že »Ludovým Novinám«
slíben úplatek 10.000 K jako >subvence« a že již
2500 K bylo jini vyplaceno. Redakce odmítá rázně
toto hrozné podezření, a ukazuje na kalné prame
ny takové pomluvy. Hlinka na základě přezkou
mání knih >Lud. Novin< prohlašuje, že žádné tako
vé podpory list neobdržel. Kdo tvrdí opak, jest
buď podvedený nebo zlomyslný. Podobně energi
cky se ohražují jiní národní předáci katoličtí. Ale
pomluva se vleče dále, český soc. demokratický a
pokrokářský tisk přizvukuje tak často, přijímá ne
dokázaná tvrzení s takovým chvatem za bernou

pokrokáři neustanou, pokud kodně slovenskou spo
lečnou věc nepoškodí.

Sami uvážliví evangelíci dávají průchod svojí
nevoli nad rafinovaným tažením proti Hlinkovcům.

»Čas« již vyplýtval mnoho místa na pomluvy

Leč dr. Rátl. když měl čestné slovo o mlčení v
kapse, začal roztrušovati o milosrdných Hlinkov
cích pomluvy. Nyní si vzpomíná Juriga, jak při
své důvěře a mnohých starostech podepsal mu

de kvitance. A najednou v »Denníku« vyšla obža
loba tohoto Rátha, jak prý >Ludové Noviny< byly

léř několikanásobně vsvědčený jenom dělal?

Jak uepřátelé Hlinkovi pracují.

Vedou si přesač dle vzoru volnomyšlenkářů
pražských, aby se zaiíbili uherským židům. Tytéž
schválné kroky, tytéž nedůslednosti. Šrobár k vů
li pomatení věřících Slováků se chlubí, že svého
Krista ctí. Když potřeboval Hlinkovy pomoci, žá
dal revisi civilního manželství. odstranění civil
níců matrik, potřebu konfessijní školy. Vydával se
za nábožného křesťana a přijal Hlinkův program.
Řekl Ilinkovi ještě v červnu t. r.: >Vezmi si za

noduchý šniok. napíše, čo rozkážeš. Akby si (kdy
bys) toho nechcel, prenes časopis do Ružomberka,
budem ho ja redirovať dl'a tvojho ducha.«

Leč v »Lud. Novinách« dne 6. t. m. Juraj Gre

z Prešpurka. Šrobár pravil, že Kristus nebyl syn
Boží, nečinl zázraků, nevstal z mrtvých, nevstou
pil na nebesa a nečinil ličem žádného dobrodiní.
A ještě takové urážky proii jménu Kristovu vyslo
vil, že by' si jich nedal libit žádný sluha. Takový
tedy charakter chtěl plnou rukou nabírati z mísy,
kterou Hlinka pracně za cenu hrozných útrap na
plnil. —

Podobně se dělo ovšem v době probuzenské
v Čechách. Pokud z vlastenectví kynula odměna
nejvýše v žaláři, vypočítaví advokáti a jinf po
nechávali práci národní ochotně kněžím. Když
však bylo již připraveno teplé a často i výnosné
hnízdečko, usadily se v něra liberální kukačky a
kněze ostentativně vyhodily, jako by tito pracov
níci ani nepatřili k národu, Tak se nyní děje syste
misovaný útok proti Hlinkovi, Jurigovi, Tomán
kovi a jiným katolickým pracovníkům slovenským.
Štefánik provádí výboj se Šrobárem v jedné linii.
Ten, jehož nazval Šrobár šmokem, stává se na
jednou velikým hrdinou.

Pokrokářům, seskupeným kol >Týždenníkae
sděluje veřejným listem ze dne 3. t. m.: »Jeden
slovenský pravotár si práve dnes pod číslom
1316-9111dal od Chudovského nasůdiť za prácu při
černovskom processe cd chudobných Černovcov
750 korůn. S týmto výrokom nešli Černovci k pá
nom redaktorom do Pešte, ani k dopisovatelom,
ale ku mne. Ani nejdů úbohf háreštanti (trestanci)
žiadať do Pešte do 150—200 korůn za žalár .a na
pravotára, ale i o to sa musím starať ja. Ani ne
dali páni od >Týždenníka« na 30.000 korůn dlh
(dluh) kostola haliera (haléře) -- ale súdiť, rekri
minovať, to ovšem ide.<

A ještě jiná ukázka. Dne 1. října píší »Ludové
Novíny«e<na adresu nynější pokrokářské oposice:
>Roku 1906,keď (když) bo'i naší prví V'udiapo ža
lároch, pán V. Makovicky sc spojil s Rakovskym,

pro Slovensko svou energií a mukami více, než ce
lý tábor pražských pokrokářů.

Místo, co by »Čas« odsoudil bezcharakterní
vášnivce, kterým jest Lczzásadnost, zráda a vý
dělkářství zcela dokázáno, rozmazává pomluvy od
takových lidí šířené. Jak spravedlivě váží oběma
stranám, vysvítá na př. z úvodníku ze dne 18. říj
na. Ví nyní dokonale, jakým charakterem jest dr.
Ráth, ale píše: >Jakou úlohu hrál dr. Ráth, teprv se
ukáže.« Ale o Elinkovcích? -Není pochyby, že kle
rikální »Ludové Noviny« dostaly peníze.« Vždyť
prý vládní subvence se nezapisují do knih. Taková
jest tedy důkazná logika listu, kierý tak často vo
lá, aby jiní samostatně myslili a se přesvědčovali.

Jestliže se vládní subvence nezapisují do knih
(jak židovské listy dobře vědí). jest tím již podán
důkaz, že skutečně nějaké peníze »Lud. Noviny«
obdržely? A jak měl Hlinka najednou odpověděti
na utrhačnou zprávu? Dokazovati mají přece po
vinnost ti, kteří pronesli žalobu. Na ty ať se »Čas«
obrátí, od těh nechť žádá důkazů! Jinak by mohl
každý podvodník pouhým pokřikováním »podáva
ti důkaz. hned. O Ráthovi »Čas« tedy ještě jasno
nemá, ale o úplatku ano —-protože o něm hovoří
na Slovenskuindividua,' která by pro svou beze
ctnost a nepoctivost zasloužila okamžitě kriminál.
A na základě těch povedených zpráv »Čas« ještě
dokládá: >... není příklad takové špíny, jaká
se na Slovensku provaluje.< Punctum! Kde ta špí
na vězí? Na bedrech muže. který 42 měsíců seděl
pro svou vlast v žaláři, anebo na těch, kteří v do
bě Hlinkova utrpení lapali tučná sousta, lhali a k

Hlinka ani v době neiheršího pronásledování
nezpronevěřil se zásadám katolickým. K nim se
manifestačně hlásil, když po Čechách v klerice jez
dil, kladl na ně důraz před Párvym i za trvání pro
cessu v Římě, ze žaláře psal články, v nichž se
vyslovil rázně proti proudům pokrokářským. Při
své jízdě po Čechách osvědčoval, že k obraně lidu
slovenského ho nevede nenávist protí národu ma
ďarskému, bránil se statečně proti domnění, jako
by on byl příčinou černovského krveprolití. Tudíž
pouze fanatik může mluviti o nějaké nápadné změ“
ně v Hlinkově povaze. © svých zásadách konser
vativních neponechával H!inka v pochybnosti ni
koho, ani tehdy, když čekali pokrokáři s lačnými
ústy, že se stane z mučedníka moderní Hus. K vy
znání evangelickému choval se velice tolerantně

dové Novinv« nenesly ani stín nějakého klerikalis
mu, protože výhradně psaly o společné obraně ná
rodní proti nolitivké despocii maďarské. A za to
všecko byly proti němu podniknuty útoky tolik
nenávistné, tak že teprve v posledních nedělích
byly >Ludové Noviny« nesnesitelnou rvavostf po
krokářskou vyprovokovány k energické obraně
katolické víry, kterou přátelé pokrokářů, maďar
ští židé, mají v tak veliké nenávisti. Kdo se má ta
ké v přední řadě víry ujmouti než kněží?

A nejlépe charakterisuie ploché duše pokrokář
ské podezřívání, že Hlinka čeká nějakou hmotnou
odměnu. Kdyby byl o ni stál, nemusil si ji přece
vysloužiti tříletým těžkým žalářem. Mohl lehce
prchnouti do Ameriky. Vždyť mu byly nabízeny
veliké peníze od národovců —. ale Hlinka nepřijal.
A v Americe mohl nyní tráviti jako kněz daleko
lépe situovaný než v chudé vlasti. Tím spíše by



Amerika lákala srdce toužící po klidném blaho
bytu, že by se Hlinka navždy vymanil ze spárů
maďarských a žc by též byl prost surových úto
ků vlastních krajanů.

Dobře věděl, co b bylo následovalo, kdyby
se byl postavil proti státně uznanému církevnímu
právu biskupovu. Byl by zavinil takové rozeštvá
ní, takové nové národní pohromy, že by je potom
nenapravily celé pluky pokrokářů, i kdyby smý
šlely s lidem poctivěji, než jak se ukazuje nyní.
Moudrá politika neznamená bezúčelnou rvavost,
musí s nastřádanou energií národní nakládati ho
spodárně, nesmí podávaci nepříteli do rukou ostré
nože, její povinností jest dobře odvážiti sílu, která
čeli nepříteli, nedlivě zkoumati, co a kde tato síla
zmůže. Hlinka dle všeho měl znovu okrvaviti čela
Černovanů a způsohiti žal celým davům justamen
tem, který by byl maďaronům nejvhodnější zá
minkou k stavění šibenic! A přátelé Šrobárovi?
Ti by se byli zase rychle schovali, jak to dělávají
kousavé lasičky, když se k nim přiblíží jezevčík.

Óhcefe = výměnvai. 29
Vyšádejte si ihned vsory pánských látek
knahlédnutí. (Zvláště vzor látky »Palmira«)
odfy = ED. DOSKOČILCHOCEŇ.=
Proní český sasílatelský usdvod| soukenného sdoší

sal. r. 1876.

Besídka.
TRAMPOTY TLOUŠTÍKOVY.

u.
Přijel do Klánova cirkus. k vůli reklamě vyjelo

šest umělců v křiklavých cárech na bujných koních i
herkách do hlavních ulic. Hlasatel vřeštivým hlasem
prorokoval, jaké neznámé a neslýchané divy spatří pod
obrovskou plachtou ti ideální mecenášové, kteří aspoň
dvoušestákem osvědčí rorozumění pro nejdokonalejší a
nepřekonatelné krasojezdce v Evropě. Štíhlá Esmeral
da, která měla na rukou a hrdle celou garnituru blýsk
navých cetek, uštědřovala při parádní jízdě vřelé po
hledy na všecky strany. Červeným paplrkem z cikor
ky zruměnila si líce, omladila se o deset let, takže by
byl málokdo hádal, že již před 27 lety začala chodit
do školy.

Vašík div že na průvodu očí nenechal. S úžasem
sledoval pestré kroje, které mu připomínaly jízdu krá
lovských poselství v zapadlých stoletích. Podobně to
aspoň vídal na cbrázcích ve dvou dějepisných knížkách.
Listoval v nich zamaštěným prstem často a tak dlouho,
až polovičku jedné knížky myši s velikým gustem roz
hlodaly a ztrávily. Mladým mozečkem táhla se úvaha:
»Tohle jsou jistě velicí páni! Mají oděv tak nádherný,
až jeden vyhlíží jako Václav II. Tady v Klánově i nej
větší páni mají šaty jen takové popelavé, černé nebo
hnědé. Ani zdejší purkmistr nevyšlapuje sl v takovém
královském oděvu, jako tihle rytíři. Však se také všich
ni klánovští obyvatelé diví, jakou čest jim vzácní ho
sté prokázali.«

Do těchto dětských myšlenek zaječela pomačkaná
trumpeta intrádami, které vyrazil »herold«, jemuž vlál
na zádech temně rudý plášť. A pak ústa chrlila v pře
kotném tempu dlouhý výklad o divech dosud nevída
ných. Poslední články dlouhého řetězu chřestily takto:
»Naše malá Desdemona jest nejhlavnějším miláčkem
všeho obecenstva. Ona na jejím dvanáct pěstí vysokém
pony při plném kalupu jak veverka poskakovati dove
de. Máme psa, který cígárko jako kavalír z Parýzu kou
řiti dovede, též také šprýmovného Augusta až z Lon
dýna, který se svými špásy k veliké radosti producíro
vatí bude a k tomu opičku, která na cvičeném prasátku
dokola šestkrát jako rytíf projede. Uvidíte u nás dresí
rovaného ajsbéra neboližto medvěda ledního, který po
zůstává ze severního nordpólu. Tato bílá hrozná šelma
od toho své jméno »lední« odtahuje, že nejradší po hlad
kém ledě Spacíruje a nikdá se nesmekne. Má-li hlad,
všecko trhá, ale u nás mušela zkrotnout jako malý ze
ťáček před velkou tchýní. Též také máme ukrutného si
láka Herkulesa až z Bengálie, protl kterému pět nejod
vážnějších mužů kór nic nesvede. Onť jedinou ranou pě
stí koně na zem porazí. Má pět vyznamenání od nejslav
nějších jenerálů, které při zápase porazil. Aby jeho sílu
a moc podržel, každý den osm kllo nejlepšího masa
ztráví. Máme zde nejprvnějšího krasojezdce Dona Ma
lagu, který na jeho šestnáct pěstí vysokém, divokém
koni Hamidu roztodivné kumšty provozovatl bude. Ten
kůň byl obštelován až z vnitřní divoké Arabie, kde ro
ste kadidlo a chodí velblondi, od jednoho mocného
mulaha.. .«

V tom právě se hnali ulicí dva chlapci jako diví s
paplrovým drakem. Kůň Dona Malagy byl obrácen proti
draku, právě když hlasatel dotvrzoval: »Náš Malaga,
který pozůstává až z Hišpánle, umí na tom nejdivočej
ším jednokopytníku seděti jako jedno slitý, takže nikdá
nespadne. A Hamid umí chodit po dvou, po třech, po
čtyřech, jak se mu poručí. .« Ještě ani poslední slovo
chvalořečníkovo nedoznělo, když kůň, který střihl ule
kaně ušima pří chřestění drakových pentliček, vzeplal
se na zadní nohy tak, div že se nezvrátil. Při tom se
na kopytech otočil a hodil je protí draku do takové
výšky, až nejzručnější krasojezdec vlétl do listí sou
sedního stromu, kdež se zachytíl za větev. Choval se

trochu nepozorně, ležérně, a proto ten nečekaný výlet
— dřív, než se vzpamatoval. Nejdivočejší jednokopyt
ník byl ihned chopen za uzdu od zázračného hlasatele.
Kůň se již neplašíl, ale na celém těle se posud chvěl.
Ozvaly se výkřiky děsu, ale v zápětí zvonil smích.
Taky kdosi prohodil jízlivl: To se dnes ten jezdec ně
jak špatně s koněm slepil, že se tak daleko odloupl.«

Vyvolavač však neztratil duchapřítomnost:, »Teď
akorát, velectěné obecenstvo. byla divokost a fortel
toho koně k spatření! Tady náš Don Malaga podal u
kázku svých fraikumštů, neboť divotvorným (skokem
obloukovým se producíroval. Hleďte, jak elegantně na
divokého čtvernožce s téhož stromu se přehoupl. Ném
lich tak nebezpečné, ba kór ještě krkolomnější kousky
v našem cirkuse provozovati bude. Máme též divokého
osla mladého, jehož hřbet jest tolik lochtivý, že on na
jeho zádech žádného člověka mimo Dona Malagu ne
strpí. Kdo by sl troufal a vinšoval z velectěného obe
eenstva na něm dvě minuty se udržeti, desítku odměny
v stříbře od nás obdrží. Také máme cvičenou sůvu noč
ní neboližto kulicha . . .«

Dál už Vašík neposlouchal. Malý poník s Desde
monou popojel ku předu, tak že mládež couvala. A když
parádní společnost se obrátila zpět, Vašík za ní. Vyvalo
val žádostivě prostomyslné, oči na malého koníčka, ja
kého ještě neviděl. Desdemona začala se za chvilku udi
veným očím Vašíkovým smát. »Ty bys taky rád na
takovém koníčku rajtoval?«

»Jo — moc rád, aspoň na chvilku,« kývl upřímně
chlapec.

Ale již se ozval šťastně zachráněný Dorf Malaga
zpívavým hlasem: »Jo — hochu. to bychme tě mušeli
naložit na toho pony na dvakrát. Pod takovým nákla
dem by ponymu praskl hřbet jake starý luk. S tebou
by se spotil hned i pivovarský valach.«

K večeru prosil snažně Vašík matku, aby mu dala
peníze do cirku.

Tentokrát -však narazil na tvrdý odpor. »Nikam
nepůjdeš, ještě by se ti stalo neštěstí. Mají tam prý osla,
který každého kope, konfčka, který chytá hubou děti
za límec. A dnes by byl prý zaplatil divokost jednoho
bláznivého janka sám nejlepší komediant životem. Bo
dejť — potřebuješ se na ty maškary dívat a na běhání
divokých valachů! Udělal bys líp, kdybys trochu víc
běhal sám. Chceš-li někam k večeru jít, můžeš navští
viti tetičku. Na tu koňskou komedii ani krejcaru nedám.«

Vašík zesmutněl. Jakmile nedala maminka, tatínek
ho odmrští tím spíše -- to věděl. Touha jeho měla však
tak mocná křídla, že přece jen po večeři proklouzl tiše
bez ohlášení na malé náměstí, kdc byl rozbít obrovský
stan. 

Tam se rozléhal veliký smích. Malý poník opravdu
klusal dokola kolem plachty. Který nezbeda se jí dotekl,
již rychle střídal nožky od stanu. protože poník za ním
pelášil jako divý. Když chlapce doběhl, chytil ho opatrně
zuby za límeček a položil ho na zem. Tohle bylo pro
mládež něco nevídaného, úžasného. Většina se bála, ale
tři kurážní hoši pokoušeli poníka se vší bujností, když
zpozorovali, že vlastně citelně netrestá.

Když se Vašík na náměstí objevil, ani nevěděl, proč
se děti tolik smějí. Dva uličníci začali mu domlouvati:
»Ty — Rybníkáři, poslouchej, jdi se podívat tamhle na
trženou plachtou dovnitř. Už jsme se dívali. Tohle mů
žeme. Tam ti je krása!«

Hoch se váhavě rozhlédl, ale když viděl, že jeden
z čiperných kloučků se tam již přiblížil, pomalu se bral
za ním. Sotva sáhl také na plachtu. již se poník, který
právě jednoho čtveráka prohnal, přiblížil, frkl mu za
zády a sevřel mohutnými zuby límeček. Hoch zbledl
jako stěna, chtěl se obrátit, ale již poník jím cloumal.
Váša se opřel nohou vší silou, koník frkl znovu, hocha
nechal a vrhl se na utlkajícího druhého.

Veliká salva smíchu zabouříla mezi dětmi školními
i učedníky. »Kde pak toho! To je postament, že by měl
i slon co dělat, než by ho k zemi srazill« ozval se jeden
hubený ševcovský panic.

Vašík se mračil, měnil barvu, ale už ho chlácholil
jeden hodnější spolužák: »To ten koníček jen tak jako
žertem! Hlídá plachtu — a kdo se mu namane, s tím se
honí. Povalí, ale neublíží. Jináč by se nesměl jen tak bez
čeledína venku prohánět. Policajt to povídal.«

Nabarvená Esmeralda, která vybírala vstupné, již
od vchodu zmizela. postoupivči své místo jednomu zří
zenci, který před tím několikrát homolovitou boudu ob
cházel a spouštěl hrůzu na nezvedence k plachtám se
tlačící. Poník odveden dovnitř k službě ušlechtilejší, pa
rádní. Začínalo představení. Pět nazelenalých trumpet
spustila divokou muziku; nástroje řádily, jakoby se sna
žily všecky nebožtíky probudit a všechněm přítomným
divákům uši provrtat. Před boudou v drobném obecen
stvu nastalo utišení. Jaké asi umělecké kousky ti ko
medlanti právě tropl? Do děsného přívalu rychle se
střídajících tónů mísilo se silné práskání bičem. Když
trombón praskl naposledy, bylo slyšeti tleskot.

Několik učedníků dráždila naplatá zvědavost tolik,
že se znovu přilípli k plachtě a to na těch místech pří
zemi, kde byla silně protržena. Znovu zavířily zvuky
rychlého kvapíku a hoši měli přímo očí na stopkách,
když zdarma pozorovali, jak Don Malaga jede na koni
hned v stoje, hned nohama vzhůru. Koňské umění líbilo
se jim tolik, že se div nepopraji, kdo se má dívati dříve.

plachta se odpárala skoro c decimetr. »Konkejte, kou
kejte, hoši, je to jako pavučina! Já to natrhnu Ještě

r — no, už to je — a teď se může dívati hned několik.akle -—

A když začal ve vnitř čtvrtý rej, volal Ferda na

Vašíka Rybníkářova: »Po;ď sem, ty tlustej, podívej se
taky trochul«

Ve Vašíkovi srdéčko poskočílo radosti, že ten Ferda

také jednou chová se k němu tolik přátelsky. Ostatní
odstoupili, Vašík si poklekl. Ale dříve, než hlavíčku dal
k otvoru, již ruka nešlechetná vzala mu klobouček a
vhodila jej do té široké trhliny. Vašík se dal do pláče,
uličníci se chechtali. »Co pak. že ti tam spadl? Snad ti
hlava moc vyrostla, že ti najednou klobouček vyskočil
tak daleko. To si musíš pro něj! Nic se nebojí Tam
stejně nikdo nestojí, nehlídá. Jen tam — no, však se
vejdešla

Vašík byl celý omámen. poslouchal jako automat.
V smrtelné bázní před domácím trestem vpěchoval své
zavalité tělo do otvoru a již sahal po kloboučku. Sotva
však jej sebral, již ho držel za vlasy August. Hoch
vzkřikl zoufale. »Já tě naučím, bouchoři buňatý, tři
krát přejedený! Na nás si nepřijdešt Dovedeme-li zdre
sírovat inedvěda, zkrotíme taky tebe. On si tu Jeze jako
jezevec, lirabe se tu jako nýlský kůň čili hroch a myslí,
že ho nespatříme.«

»Pane komediante, prosím vás ....« *
»Já ti dám komediantal My jsme umělci, komedian

ti jsoucikáni...
Obecenstvo vypuklo z počátku nad tou dvojicí v

hřmotný smích. Někteří se domnívali, že jde o veselý,
žertovný kousek. Ale již někteří vážnější z obecenstva
začali reptati: »Pusťte hol Co vám udělal? Ten hoch je
z dobrého rodu, ny ho známe. Tohle nejde, abyste zdej
ší děti mordovali, vy cizáci.«

Již přikvačil také principál a obhlédnuv bystře si
tuaci, zahnal Augusta a zavedl krátký výslech. »Tady,
velectěné obecenstvo, jen velkou mejikou stalo se malé
intermezzo.« A pohladiv hocha po hlavě, dodal: »Tento
milý princ lovil klobouk, kterýžto mu sebranka nezve
dená, kalená, princmetalová vší mocí pod plachtu ho
dila.. .«

Principál s velikou zálibcu se na cvalíka zadíval a
odvádéje ho ven, kroutil si vesele vousiska. Venku se
hocha ptal, jak se jmenuje a kde bydlí tatínek.

Řostolní práve
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKUL.EC,
umělecký závod v Hradei Králové. 

Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposicí.

Kulturní jiskry.
Věda se nemůže bez duše obejíti. Professor

vídeňské vysoké školy, techniky, známý přírodo
zpytec dr. Fr Strunz měl ve Vídni v sále Uranii
tři přednášky, v nichž -dokazoval dle nejmoderněj
ších výzkumů, že věda (hiologie) dospěla k tomu
poznání, že životní zjevy dějí se některé účelně,
to jest: za jistým účelem, a toto účelné jednání by
tostí živých zedá se nikrerak odvoditi jen z hmoty
dle zákonů fysických a chemických. Dosavadní u
čení, které dokazovalo, že život je jen chemický děj
(ovšem velice složitý), je nejnovějším bádáním tak
otřeseno, že se může pokládati již za pochované.

často i vědomým Švindlem. Život jest čímsi ducho
vým (etwas Geistiges), co se z hmoty a těla od
voditi nedá. Co je smrt, nevíme. V přírodě vzniká
ze smrti nový život. A to platí jistě i pro duši.

Pokračuje osvěta skuřečná? | Tolik ulehčení
spadlo do klína nynějšího středoškolského žactva!
Pokrokáři, kteří jindy tolik hartusili i proti zdán
livým, jalovým závadám pokroku, zachovávají
klid až příliš nápadný, ačkoli právě mladší profes
soři odchovaní Masarykem, z blízka vidí, jak úle
vami a mimořádnou podporou žáků velice slabých
trpí velice postup středoškolské kultury. To raději
pánové zaryjí do >klerikální< Eelgie, kde o rozvoj
skutečného mvšlenkového fondu mládeže jest da
leko lépe postaráno, než ve státech, jimž zcela lži
vě volnomyšlenkáři dávají název zemí pokroko
vých. Jest to již starou zkušeností, že soc. demo
kraté a s nimi kulturně spřízněné živly tím hlasi
těji křičí o »zpátečnictví a násilnosti«, čím více se
rozvíjí v příslušné zemi zdravá kultura a skuteč
ná občanská svoboda.

Nyní, kdy universitní professoři se přesvědči
li, jací nestateční, ubozí žáci s maturitním vysvěd
čením přicházejí na universitu. zcela vážně pomý
šlejí na to, aby se zavedla k zjištění skutečného
duševního fondu maturantů na fakultách zvláštní
přijímací zkouška dle toho, jaký obor chce si na

ský tisk již přiznal, -jak ©maturanti nevolí
si na. universitě © obor. dle svých | sku
tečných specielních schopností, ale šmahem se-vr
hají na to studium, které. slibuje nejlepší hmotné
zaopatření, třeba že právě v tom oboru řada aka
demiků již na střední škole nejhůře zápasila.

Ovšem takové ubohé dušičky reklamují plná
práva na akademickou svobodu, musí míti (jako



řádní jejich kollegové) větší volnost než profes
.soři, úředníci, inženýři, umělci. Rozhodují hromad
ně:o tom, co jest pokrokové, co zdržuje samostat
nou vědu, účastní se randálů proti zápovědi bro
Žury, jíž samostatně neprostudovali, a z části vů
bec nečetli. Kdy si vzpomenou, že velká akademi
cká svoboda jest právě údělem a dědictvím stře
dověku? Kdy jim napadne, že veliké výsady Ka
rel IV. universitnímu studenistvu zajistil proto, a
by poctěno bylo vědecké snažení a aby se mohl
akademik včnovati kulrurnímu snažení s plnou, ne
spoutanou energií.

Pozorujeme-li, jak často štěbetají pokrokáři
jako špačkové naučené fráse o zneužívání nábo
ženství, > klerikalismu, poznáme snadno nemyslivý
fanatisinus z toho, že jiin skoro ani nenapadne tro
chu přemýšleti o široce založeném, přímo fabri
ckém zneužívání slova pokroku. Nikdy duševní pí

. dimužci nezneužívali jako masky k zakrytí kultur
ních mezer slov >osvěty a pokroku« tolik, jako ny

ruhami, jeví největší radost, uchycuje-li se na
stromu pokroku tolik líných, nemyslících parasitů.

Svržený portugalský král Manuel byl dle sou
hlasného a smluveného pokřiku zednářských listů
slabochem a zhýralcem. Potupv dostoupily vrcholu,
když mu byl revolucí trůn odňal. Na př. židovská
»Zeit< s rafinovaně předstíraným soucitem hned vy
chrstla pomluvy o tom +ubohém, svedeném ho
chovi«. Nyní anglický list >The Rosary Magazine«
přináší z péra dobře zpraveného o Portugalsku
zprávy zcela jiné, pravdivé. Označuje zednářské
pomluvy jako lišácky sestrojené lži a docela do
kazuje. že i podobizny, které měly Manuela kom
promitovati, jsou zhotoveny od strůjců sensace u
měle. Manuel nastoupil trůn jako málo zkušený
mladík. Ale žádná z vládnoucích stran nepřispěla
mu ku pomoci a upřímné radě. Naopak jen se hod
ně křičelo od těch. kteří chtěli svrhnouti dynastii
za jakýchkoli okolností. Manuel byl obklopen úlis
nými zrádci, kteří se £ němu lísali tak dlouho, až
jeho plné důvěry získali. Když se jim takovým fa
risejským způsobem podařilo Manuelovu ostraži
tost seslabiti, pak se na něho vrhli. Báli se, že by
později při častých násilnostech volnomyšlenkář
ských poskytl ráznou obran. katolické církvi. Kdo
dobře sledoval celé kupy lží nynějších vítězných
tyranů portugalských o událostech v republice,
snadno pozná, že ve dnech revolučních rozesílány
do světa zprávy stejně nepoctivé.

Pomník Jesuitovi ve státu New-Yorském. K
návrhu historické společnosti bude postaven ve
státu New-Yorském pomník knězi Isáku Joguesovi
z řádu tovaryšstva Ježíšova, jenž též mučen byl
od Indiánů, tak že zchromeny mu byly prsty na
břehu jim objeveného Lake George blíže Saratogy.
Jezero toto, od ctihodného Isáka Joguesa objevené,
původně mělo název Lake of the Blessed Sacra
ment (jezero Nejsvětější Svátosti). Kněz Camp
bell vydal k té příležitosti krásné dějepisné pojed
nání pod názvem »Isac Jogues Discoverer of La
ke Georger. Z něho se dovídáme, jak strašná mu
ka Jogues zakusil ve státu New-Yorském, zvlá
ště v t. zv. Mohawk Valley. Mukám těm podrobil
se, aby netusil opustiti zajaté v boji Hurony, z
nichž mnozí byli křesťany. Jenom jednu příhodu
z jeho hrdinného života uvádíme: Jednoho dne v
Ossernenon byla zajatá Indiánka přinucena, aby
ostrou škeblí uřízla mu palec u ruky. Nerada tak
učinila, sama se bojíc muk a smrti. Když palec u
říznutý na zem padl, vzal jej Jogues druhou rukou
a pravil: »Obětuji Ti jej, Bože můj, z vděčnosti za
tu milost, že jsi mi popřál, abych sedm let směl
obětovati Nejsvětější Oběť mše svaté na Tvém ol
táři, a za náhradu nedostatku lásky a úcty, kdykoli
jsem držel v rukou Tvoje Nejsvětější Tělo.«< —
>Zahoďte jej rychle.« pravil mu jeho soudruh, svá
zaný jako on, »nebo vás přinutí, abyste jej snědl.«
Potom Jogues svůj palec cdhodil. V noci pak se
bavila mládež tím. že mu svázanému na zemi dá
vala na prsa zhavé uhlí a smála se, jak se snažil je
shoditi.

Již jen krátký čas ©
o výprodej

v modním a galanterním obchodě fy

Fejsl k Byčiště

Kněžské koláry
značně levnější!

Prodají se velmi levně 2 plynové dvou
hořákové lampy skříňové, jakož i niklové

zařízení a skla do skříní!

Sociální besídka.
Také pomoc dělnictvu. Zkrachovaná rudá pe

kárna v Kročehlavech, v níž přišli o tolik peněz jak
dělníci, tak i »vyděračníc dodavatelé, shání nyní
peníze, jak jen může. V době nynější drahoty u
pomíná dělníky s pohrůžkou o cestě soudní. A po
řádek byl při vedení kněh takový, že se posílají
omylem přípisy i — na našince. Jeden z nich zní:
»Jelikaž dopis náš ze dne zůstal nepo
všimnut, dovolujenie si Vám sděliti, že nebudete-li
svůj dluh v obnosu K 12— pravidelně spláceti,
předáme věc svému právnímu zástupci k soudní
mu vymáhání, čím; Vám vzejdou velké výlohy.
S úctou Výrobní družstvo Kladenské dělnické pe
kárny v Kročehlavech.« Tedv »byrokracie« i sou
druhům jest někdy velmi dobrá.

Zase jeden a to hodně chytrý. Soudruh F.
Kreitz, jenž byl pomocným úředníkem u hlavní
pokladny říšského svazu německých horníků od r.
1906, prchl tyto dny, ukradnuv asi 35.000 marek.
V nepřítomnosti hlavního pokladníka vybral na zá
kladě padělaných podpisů dva velké peněžní ob
nosy, jež si přivlastnil. Aby od sebe odvrátil po
dezření. udělal v kanceláři opatření, z nichž bylo
lze souditi na vloupání. Výše zpronevěřených ob
nosů byla vyzvěděna teprve delším zkoumáním,
ježto chytrý zloděj počínal si velmi obezřele. Svaz
horníků je okraden o 16.217 marek, o dalších 19
tisíc marek je okradena jistá banka, která byla
podvedena nejvýš rafinovaným paděláním poukáz
ky. Defrandantova milenka odvolala totiž hlavního
pokladníka svazu telegraficky k nemocnému prý
jeho synu do Cvikavy, aby Kreitz mohl nerušeně
krásti.

Nedali jsme se do vleku křesť. soclálů vídeň
ských a nynější události dokazují, jak naše dělni
ctvo české dobře učinilo. Že se vídeňská ústředna
namáhala zavésti centrální pokiadnu pro rakouské
křesť. soc. dělnictvo ve Vídni, že chtěla v českých
krajích loviti, to známo dobře z častých protestů a
výstrah našich listů. Němncinepochodili, protože
nám národní program jest příliš drahý, než aby

KOK KOKOOKOKOKOKOKOKOKOKUKU,

Veléváženému obecenstvu

dovoluji si uctivě oznámiti, že otevřel jsem
v sobotu dne 7. října t. r. pod firmou

Josef Pavelka
—první odborný-závod —

pánský m angl.

a prádlem "am
vlastní výroby.

Račte si laskavě prohlédnouti sklad závodu,
bez nucení ke koupi, jakož i výkladní skříně,

Hradec králové Palackéhotř. č 77.v domě pana Šolce,
———zlatníka. ——

KKK OKKOKORUKK,
(m 4

Národohospodářská hlídka.
Význam cel v dnešní drahotě, Známý agrární

poslanec štyrský ivtíř Pantz pronesl o dnešním
stavu našem v Rakousku velmi rozumný názor
pravě, že ochrannými cly jsme se až do r. 1917
vydali na milost a nemilost velkovýrobě a velko
kapitálu jak v průmyslu, tak v zemědělství. Jen
velkovýroba má něco z vysokých cel ochranných
a dovede jich využíti, zakládajíc všude napořád
kartely a monopolisujíc veškerý prodej denně po

mlýn.
Svědčí však věru o zůmyslné bezcharakter

nosti, o štvaní za každou cenu, že moravský po
krokářský tisk systematicky se vší neomaleností
vytýkal moravskému pracovníkovi Šrámkovi, že
křesť. soc. strana česká dělá vídeňské >»biřice«a
»nádenníkye a pod. O tom pánové nemohli přiné
sti nejmenšíúo dokladu, ale lhali a tupili jako zjed
naní dále.

'
i

|

cla obilní ničí chov dobytka a tím ničí i drobného
rolníka a pomáhají pouze velkostatkářům. Slevami
stát ani o haléř nezpůsobil slevu zboží nějakého,
jen zvýšil zisky obchodu na účet státu. Do roku
1917vázáni jsme dnešními cly a obchodními smlou
vami a inůžeme proto jen různými prostředky
zmírňovati jejich hrozné účinky, ale odstranit ú
činků těch naprosto nemůžeme. A zmírniti by se
daly tím, že povolí se dovoz ovsa, ječmene a ku

borového sjezdu křesť. sociálního, na němž by 0

no: Jsme odborově i politicky samostatnými a na
prosto neodvislými, naše organisace jsou úplně
svěprávné a zůstanou jimi. Jsme úplně samostat
nými, poněvadž jsme a zůstaneme organisací če
skou, národní. Nevěřilo se nám, poněvadž se nám
prostě věřiti nechtělo. Z Vídně sice se činily po
kusy, aby odborové organisace našeho křesť. soc.
dělnictva připojily se k odborovému Ústředí ví
deňskérnu. Pokusy byly zbytečné a marné, poně
vadž máme své české ústředí ve >Všeodborovém
sdružení« v Brně a ode dvou let svou »říšskou ko
missi odborovou českoslovanských organisací kř.
sociálních«, jíž podléhají všecky odborové organi
sace naše z Čech, Moravy, Slezska, Dolních a Hor
ních Rakous. Nikdy jsnic nedopustili, aby naše
organisace byly podřízeny vídeňskému ústředí,
byť toto slibovalo, že bude »mezinárodní.« Na me
zinárodnost se teprve nedáme chytit. A když ví
deňské ústředí, v němž hlavní slovo mají pp. Kure
a Krikava, soustřeďovalo české dělnictvo vídeň
ské do svých organisací, postaral se poslanec Šrá
mek velmi energicky a velmi brzo, aby soustředil
české křesť. sociály ve Vídni v českých, českému
Ústředí v Brně podřízených skupinách. Bylo proto
zle. Vídeňáci se zlobili. Jejich zlost nám byla ú
plně Ihostejnou, poněvadž nám jde o tu, abychom

Za to se pánové dali do boje proti posl. Šrámkovi,
jehož právem považovali za vlastního tvůrce če
ské odborové samostatné křesť. soc. organisace.
Již letos v říš. volbách vyhledali si p. Rippa, muže
»velkých slov<, ale slabé práce Ripp je znám. Ne
třeba o něm šířiti slov. Ripp snažil se dělnictvo v
okresu posl. Šrámka poštvati proti němu. Neví
me, pokud se mu to zdařilo. Po volbách se vídeň
ské kasy otevřely více -- a tak vznikl hanoplátek
>Odborový list«, věnovaný pouze nepříčetným ú
tokům na osobu posl. Šrámka. Nadávky Rippovy
jsou ovšem posl. Šrámkovi naprosto lhostejny. Ale
vydávání listu toho za peníze vídeňského ústředí
je nejlepším důkazem, že naše křesť. soc. organi
sace nejsou ani ve styku, neřku-li v odvislosti od
německých organisací křesť. soc. A jestli »Rov

listue s gustem cituje, pomáhá tím jen právdě, že
naše křesť. soc. organisace jsou od Vídně neod
vislé, k vítězství.c«

|

ka, dělníka a živnostníka s úředníkem, pomáhajíc
pouze velkokapitálu na jejich úkor. — Ale budou-li
se odstraňovati cla. pak ať napřed se odstraní
cla průmyslová, žádal vůdce českých agrárníků.

Nálada protikartelová zmohla se zase až na
ochotu rychle něco podniknout. Proto národoho
spodářský výbor sněmovní na návrh poslance Dra
Kreka, autora to před dvěma lety podaného záko
na protikartelového, usnesl se nesúčastniti se an
kety, jakou vláda míní svolati na projednání otáz
ky kartelové. Výbor odltodlán je neraditi se dlouho
o tom, co je dosti jasno, nedohodovati se zástupci
kartelářů samých, neboť ti by jednání nedali k ni
jakému konci dojíti; ale jednati rychle sám a po
dati sněmovně návrh příslušný.

Předloha o sociálním pojišťování znova, už po
třetí podána poslanecké sněmovně. Materiálu, jejiž
poskytla práce býv. výboru pro soc. pojišťování
a jeho subkomitétu, použila vláda Gautschova ku
přepracování předlohy. Kdežto stará předloha mě
la 325 paragrafů, nová jich má 362. V hlavních bo
deci: souhlasí nová předloha se zásadami dřívější
předlohy. Změny nejsou významné a netýkají se
zásad.

Průmyslníci textilní proti požadavkům dělni
ctva. Továrníci textilní na schůzi své 11. října v
Hradci Král. usnesli se. že požadavky vyslovené
dělnictvem textilním v severovýchodních Čechách
(zvláště zvýšení mzdy o 30 procent) jsou nepřija
telny.

Protidrahotní opatření v Praze. Na nároží ulic
objevily se právě vyhlášky, kterými magistrát,
hledě k nastalé drahoič životních potřeb nařizuje,
aby v drobném prodeji věcí, které náležejí k nez
bytným potřebám denní výživy, jakož i v živno
stech hostinských a výčepnických provedeno bylo
zjevné, zřetelné označení cen zboží dle množství a
jakosti, a to nejen ve stálých závodech obchod
ních, nýbrž i v trzích. Označení musí se díti v zá
konné měně. Přestupky této vyhlášky budou pří
sně trestány pokutami do 1000 K, po případě vě
zením do tří měsíců. —. Pro stavbu laciných děl
nických domků zřízeno zvláštní kuratorium a na
vržen pro ně fond 200.000 K. —. Akce proti neza
městnanosti na zimu opět už se připravuje. Vloni
vydala obec 110.000 K na práce nouzové.

Plzeň proti drahotě, Městská rada král. Plzně
objednala někoiik vagonů uhlí a brambor, aby oso

potřebným na vydání poukázky po 50 a
100 kg za nákupní ceny bylo prodáváno. Ustano



veno rovněž drahotě masa mezi jiným čeliti do
vozem mořských ryb a činnost obecních kuchyní
rozšířiti pokud možno nejvíce. Městská rada po
stará se o nákup i jiných potravin ve velkém, aby
aspoň ku zmírnění drahoty dle sil svých přispěla.

družstev konal se minulý týden v Praze. Z řečníků
dr. Lošťák referoval o otázce finanční v příčině
staveb družstevních. K úhradě nákladů výpůjček
doporučuje obrátit se na sirotčí pokladnu, která
dnes může poskytovati nejlacinější a nejklidnější
hypotéky na uplácení anuitami. Dále třeba vyjed
návati se spofitelnami často prostřednictvím obec
ního zastupitelstva, které irůže svůj vliv uplatniti,
aby spořitelna družstvu vyhověla, po případě i
úrok snížila. Dále vyličuje reierent součinnost zá
ložen a raiffeisenek, pak pojišťoven, zvláště děl
nické úrazovny, která byla místodržitelstvím již
poukázána, aby poskytovala zápůjčky až do %
procent, jakmile státní fond převezme garancii za
hypotéku druhou, dále na Ludoucí součinnost so
ciálních pojišťovacích ústavů. O druhé hypotéky,
pokud převyšují jistotu sirotčí, nechť se uchází
družstvo o záruku státního fondu, jakmile státní
příspěvek do stavby nedosahuje 50 procent. Činí-li
příspěvek 30 procent neb více, pak může družstvo
z pravidla stavba podniknouti bez dotčené garan
cie. Třeha se domáhati toho, aby z družstevních
domů, pokud jsou používány členy družstva a po
kud nebyla uzavřena skutečná smlouva nájemní,
nebyla předpisována daň činžovní, nýbrž jen daň
třídní. Z té příčiny navrhuje referent, aby se, ne
hledě k budoucí debatě o otázce daňové, již pro
správu družstevních domů přijala resoluce, dle kte
ré by měly berní úřady býti poučény o jakosti po
měru tuto naznačeného, tak aby se z domů druž
stevních, členy obývaných, vybírala vůbec jen daň
třídní. :

Opatrnosti
nikdy nezbývá!

Neračte zapomenouti na toto dobré přísloví
ani tenkráte, jdete li nakupovati „pravou pardu
bickou Franckovku“. — Mohla byste totiž

s kávovým mlýnkem výrobek jiný.
Abyste předešla podobné omyly, žádejte

při nákopu výslovně

»Franckovku s kávovým mlýnkem«
a trvejte na tom, by Vám byly dány pouze
bedničky neb balíčky s touto ochrannou známkou.

Jiné bedničky a balíčky nejsou „pravou
Franckovkou“, neobsahují tudíž v pravdě Dei
přednější jakost, na niž jste uvykla.

OX30G6X32626|X|0G0003GA
Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY š
dříve Ant. Ontl

v EKfutné Hloře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.

„x Práce v každém ohleda dokonalá alevná.
Závod založen roku 1868.
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Vyhláška.
Patronátní úřad ve Vilímově u Čáslavé

zadá

stavbu ohradních zdí
nově rozšířaného hřbitova v Klášteře

a vypisuje za tím účelem veřejné nabídkové
řízení.

Stavební plány, příslušoý výkaz prací a
hmot, jakož i stavební podmínky jsou až do
4. listopadu 1911 vyloženy k nahlédnutí u far
ního úřadu ve Vilímově.

Nabídky řádně dle podmínek vyhotovené
přijímá katolický farní úřad ve Vilímově až
do 6. listopadu 1911.

Z patronátního úřadu ve Vilímově,
16. října 1911.

Váolavw Lux m. p., Wilém Kojzlar,
patronátní komisař. farář.
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Záložna
v Hradci Králové

veškeré vklady na knížky

3 0
jk 0

ode dne vložení
do dne vybrání.

Důchodkovou daň platí
záložna sama ze svého.

Vklady na běžný účet dle
výše obnosu a výpovědní f
lhůty úrokují se co nejvý

hodněji.

Záložnajest členemJednoty
záložen v Praze s povinnou

revisí.

Lovecké pušky
ilobertky,
kulovničky,
svudachovky,
browning

a f. opak. i flobert. platole,
nejlepší jakosti a vyzkou

revolvery šenédodává v ceně
nejlevnější

ALOIS SCHIER,
JABLONE n. Orl.

GP Cenníkna požádánízdarmaa franko.ff)
V

Voledůstojní páni pracující vo šzolo

s račtehojněrozšitovati Zoae“ Kvítky
obrázkový časopis školní mládeže pro kře
stanské d.tky; vychází desetkrát ročně ve vy
dání bez obálky a ve vyd. s barev. obálkou.

Roční předplatné :
1. na vydáví u barovnou obálkou:
1 výtisk s kalendátikem . « K —80
5 výtisků (po 65 h- skalendářikem » 325

10 výtisků 8 jedenáclým zdarma
(po 6J h) 8 kalendáříkem . . . » 6—

2. na vydání bez obálky:
1 výtisk s kalendařikem. . „K-—0..
ó výlisků (po bb h) skalendářikem » 275

10 výtisků 8 jedenáctým zdarma
(po 50 h) 8 kalendáříkem . . . + 5—

Všichni předplatitelé obdrší zdarma
kalendářík. Předplatitelům vydání
w burovunon obálkou rozlosováno bude
osm stříbrných hodinek. —Veledůst.
páni rozšiřovatolé »ikvítků«majíveliké
výhody při nákupu obrásků svatých.
1. číslo »Kvítků« bude v polovici září roze
slánozdarma všem voledůst. pánům.

Dále jen na objednavka!
O hojné rozšiřování na všech farnostech

uctivě prosí
P. František Svatek,

deficient a redaktor »Kvitků« v Prasze-II.,
Lipová ulice č. 6.

| Wá

DRAŽBA

v čísle 230. (u semináře).
odbývati se bude v sobotu dne 21. Hjna:

1911, začátek o J. hodině ranní

NA ZÁSTAVY
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků:
zlatých, stříbrných atd., rovněž i ze
šatstva, prádla a rozličných druhů látek,
obuvi, kol, šicích strojů, atd, které do.

konce srpna 1911propadly.
Veškeré do dražby propadlé zástavy

lze nejdéledo čtvrtka před dražbou:
buďto zůročiti aneb vyplatiti. Po čtrnáct.
dní před dražbou účtuje se dražební po-
platek mimo úroka sice 2 haléřez jedné“
koruny. — V pátek před dražbou
se vůbec neúřaduje.

V případu, že by se všechny zástavy.
neprodaly, odbývá ge dražba nová v sobotu

Ze správsího odbora
oboení zastavárny Kiálovéhradecké.

Mřeséná lisév
rex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

Bosal, narameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců n
kovového máčlní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 30%, než všude jinde.
Jabil. 100 lot. trvání a 40 let. vlastní čímnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšpín,
(J. Sylraterův

synovec, nástupce;

odborný
— umělecký závod —

pro MAlĎu

oken kostelních.

PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova NĚ)
ul. čís. 20nové blíže Ma
lého náměstí, dříve pře:
60 roků na Malém ná

PA
městípod loubím)dopo- K% M P

n Ji k

ročujese DLANÍ v
dodání oken chrá- BSK LA VŠ

rámy, síťěma,vsaseními.
Veákeré rospočty, akizey | odborná rada bezplatné. veze

vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP"Nosčetná veřejná | písemná pochvalná uzus « "Bi

Založeno roku 1868.



ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CI| HRADECKRÁLOVÉ.(CCI

Zal r. 1868.| provádí vo

- | Přijímá Akc. ka: itál: škeré ban
K 15,000.000 kovn, směná

vklady na Res. fond renské a bur: . fondy: © [sovní obchody.
knížky vk'adní K 2500.00- í obch y

na úrok faktur.

4,4, FILIALKY: Směnárna.
k ě k b Praba, Uhlí, cement

Na účty dle Jičín, a cihly,
ujednání - Semiy, vápno,sádra,
! - Turmo, -| strojní oleje,

Chrudim, petrolej a cukr.
Slané.

Krakov.

„úklerikalisované“ poměry.
Zase se osvědčuje plnou měrou stará pravda,

že radikální, revolucí nebo atheistické živly tím
větší křik tropi Droti »útlaku«, čím více svobody
se jin dopřává. Podá-li se křiklounovi prst, hledí
tento netoliko uchvátiti, ale přímo utnout celou
ruku.

Živly, které podvracejí základní pilíře státní
ho pořádku, které dopřávají katolíkoví trochu svo
body jenom tam, kde cítí velké fysické překážky,
rozohnily se letos ještě více proti — útlaku. Lidé,
chválící zcela otevřeně surové násilnosti protika
tolických demagogů, vyžadují pro sebe nejvolnější
pole, na němž by mohli řáditi na účet svobody lidí
pokoiných. Ano -- právě ti, kteří beze všech frází
dopřávají svobodu liderii nepokojným, despotickým,
mají býti spoutáni otrokářským jhem moderních
plantážníků.

A jak se staví proti revolučním, fanatickým
záchvatům demagogů úřady? | sebe spravedlivěj
ší kritika některých výstředností živlu semitského
jest hned skonfiskována. A jsou to často lokálky,
které ani nejeví nějakého zásadního odporu vůči
národu židovskému.

Ale jak se měří živlům. kieré nosí ostentativ
ně znak protikatolický? Jest věru znamením času,
když konfiskaci nepropadl voinomyšlenkářský ča
sopis, který napsal proti monarchickému zřízení
štvavé věty, které končil srozumitelnými slovy:
»Ať Žije republikal« Takový výkřik snad utvrdí
svory monarchie?

A teď Adlerova >Arbeiter-Zeitung< přináší ta
to »mírumilovná a antimilitaristická« slova:

»Rozbořte okrášlené chrámy! Zničte síně lži!
Rozbořte tržnici slibů! Zapalte dílny čarodějů!
Zmořená naše. těla potřebují nemocnic a nikoli
mramorových chrámů! Lékaře potřebují krvavé
naše rány a nikoliv medově sladkých lží popův!
Potřebujeme chleba a nikoliv pozlacených oltářů!
Potřebujeme života a nikoliv jarmarečních kome
dií! Rozbořte pyšné věže! V prach roztlnčte chlad
ný mramor! V hadry roztrhejte hedvábná roucha!
V chleb proměňte zlato! Vzhůru na kostely! Vzhů
ru na ně se zbraní, s holou rukou, ohněm i krví!
Na ně i kdyby to státi mělo sto tisíc životů! Popel
kostelů vyváží svět: nový svět vzroste z popele
kostelů! Svět slávy, vítězství a pravdy! Vzhůru
na kostely!«

Potřebují snad. strážcové. státního pořádku k
slovům takovým vysvětlivek? Jest potřebf .ně
jakých >denunciací«, aby se poznalo, kam vlastně
směřuje strana, která se tak oftevřeně nadchla
»hrdinstvím« barcelonských. surovců?

Ovšem Adlerův orgán jest náhodou velice ne
šikovný. K čemu zde vyzývá, to se v podstatě již
stalo ve Francii a.v. Portugalsku. A kde tam jest
»světslávy, vítězství a pravdy<? Nejúčinnějším
trestem na hlavní rudé demagogy by bylo, kdyby
byli přinuceni se odstěhovati aspoň na dva roky do

toho světa >slávy a pravdy« a sdíleti tam truchli
vý los tamějších obalamucených soc. demokratů.
Anebo by se iněl tomu štvavému listu za trest u
ložiti úkol, aby pověděl, proč v tom světě »slávye
tolik dělnického srocení, proč ve světě »pravdy«
(zvláště v Portugaisku) sama vláda tak ničemně
lže, že jejím officielním telegramům ani židé již
věřiti nechtějí.

»Potřebujeme chleba a nikoliv pozlacených ol
tářuv volá licoměrně dobře placený rudý Žžurna

potřebí tedv chleba aspoň pro ty, kteří přísahají
na koran »Arbeiter-Zeitungu«, — nechť jim jenom
vůdcové upříruně povědí, že po rozbití pozlacených
oltářů by se zlato vřpytilo hojnější měrou na rukou
žen velkokapitalistů a chleba by bylo ještě méně.

Vždvť zde mluví dějiny konfiskace francouz
ské řeší příšernou. A ted následky lupu cítí repu
blika palčivě při státních rozpočtech. Z celé dlouhé
řady smutných dokladů uvádíme zde jeden zvlášť
zajímavý, který dozrál právě nyní jak červivé ja

obrovskou nemociici v St Laurent-du-Pont každo
ročnín: obrovským nákladem tří milionů franků.
Když však byli vypuzení ze země, čekalo se, kdo
nyní nemocnici bude vydržovat — zda republika
uchvatitelka nebo aspoň zbokatli likvidatoři. Sprá
va okresu Isére, kde nemocnice umístěna, marně
prosila o podporu. Když již nemocnici hrozil krach,
povolila vláda 500.000 frankiů. To ovšem na obrov
ský humanní ústav daleko nestačilo, a tak okres
musel dáti na zcela mimořádný účet poplatnictva
dva miliony sám. To však jest hotovou kapkou do
jezera, protože laická obsluha jest nejméně dva
krát dražší než ošetřování od jeptišek. A tak nyní
schyluje se ke kravku znovu. Takovým tedy způ
sobem se staraií o nemocné pustošitelé pozlace
ných oltářů.

Mniši z Chartreuse dávno zavedli mezi veli
kým počtem vlastních dělníků to, oč pokrokářské
státy teprve »usilují a usilují«. Vypláceli totiž děl
nictvu značné výslužné. Když byli tito šlechetní
praktičtí sociologové vvhnáni. myslilo se, že ubozi
dělníci stanou sc obětí hladu. Leč ze Španělska,
kam se mniši vchýlili, docházejí příspěvky starým
dělníkům pravidelně každý měsíc dále. Který vy
puzený rudý fabrikant by se tak pečlivě staral o
veterány práce, kterých už k rozmnožení vlastní
ho jmění nepotřebuje? Tu zajisté jest zcela zřejmý
skutečný poměr oltáře ku chlebu.

A jestliže sám soc. dem. tisk tak často v po
sledním čase pronášel veliké stesky na zednářské
francouzské vládce. nemá nyní obratem ruky ba
lamutit své čtenářstvo tak okatě frázemi, kterých
zkušenost dosud v žádném státě nepotvrdila.

Jaký zhlad< pudí tak mnohého pustošitele k
politickým a protiktolickým rejdům, patrno z této
scenérie. V Nýřanech a Zbuchu dobře placení soc.
dem. řečníci na »protidrahotních« schůzích štvali
proti katolickému světovému názoru. Po skončení
fanatických schůzí celá řada křížů byla rozbita
nebo pokálena v okolí nýřanském mezi Zbuchem a
Uherci. Ve svobodné Americe by se netoliko ne
kázání do příslušných kolejí i ti, kteří by se odvá
trpěl takový vandalismus, ale byli by důkladně od
žili rozeštvávati lid do té míry, až dochází k ta
kým surovostem.

Na brusselský rozkaz »Volné Myšlenky« musí
volnomyšlenkáři všech zemí pořádati každoroční 0
slavu usvědčeného podvodníka a strůjce hromad
ného vraždění Ferrera. Co taková oslava zname
ná. to patrno z toho, že na sjezdu brusselském
zcela upřímně a otevřeně velebil Ferrera delegát
Chapelicr jako anarchistu, a pověstný Furnémont
docela řekl o panovnické moci: >Našipřátelé vědí,
co činiti, aby panství této moci bylo zničeno.« To
hle nemusil Furnémont ovšem ani připomínati. Vol
nomyšlenkáfi evropští přece nezapřeli a také nyní
nezaprou. svých bratří v Barceloně a Portugal
sku. To by se mezinárodnost Volné Myšlenky tr
hala hned.

Ale zde se. jedná © to, jak se chovají orgány
státní bezpečnosti k lidem, kteří v Praze, ve Vídní
a jinde jako vyslovení soudruzi cizích anarchistů
oslavy dle brusselského rozkazu pořádají. Vždyť
jest ještě v čerstvé paměti. jak po oslavě Ferrero

Ročník XVII

vě zfanatisovaní Ferreristé pražští houkali po praž
ských ulicích: »Ať žíje ['ortugalsko! Zavřete ka
sárny*. Zřídlo protikatodckých štvanic, jež zá
roveň malí zřejině naměřeno proti trůnu, přece i
u nás obecně se zná. Ale přes to klidně se přihlíží
k tomu. jak z intelligence k Volné Myšlence při
stupují nejvíce ti, kteří přísahali, že budou vycho
vávati mládež nábožensky. Za odměnu té státní
solerance zrovna titéž lidé nařikají hlasem stále
větším na útisk a nespřavedlvost. A zvykli si již
tolik na přednost živlů protináboženských při slu
žebním postupu. že prohlašují za největší nespra
vedilvost, jestliže aspoň někde starší a zaslouží
lejší konservativec jest povýsen za ředitele proti
mladšínuí Žadateli volnonmvslenkářskému.

Kdyz soc. demokrat Vavrak vystřelil v říš
ské radě pětkrát z revolveru. následovaly scény
velice pozoruhodné. Již to bylo nápadno, že nikdo
z těch, kteří kolem útočníka stali, ruku m nestrlil,
ač se to mohlo snadno státi Jimedpo prvém výstře
lu. Mezi většinou návštěvníku na druhé galerii 0
zval se výkřik: »Sláva Sehnulinelerovi! | Snad tak
proto bylo voláno, že právě při »protidrahotní“ ře
či Adlerově vykřikl soc. dem. posl, Selhuhneier:
»Gesta úa lucernu jest připravena. ©Odkud tyto
kravály? Kde jest přece škola takových štvavých.
křečovitých záchvatů? To se dobře pozná, čtou-li
se rude listy. v nichž se astatně berou v ochranu
téměř šŠmahem ti, kteří porozuměvše dobře nápo
vědem rudého tisku. páchatí průstošení křížů a soch
a ohrožují životy konservativců.

A tak ozklerikalisovaný: stát stává se rejdi
štěm lidí, kteří cdpravují náhlým soudem jako
soudcové a žalobci v jedněch osobách. A jestliže
po řádném soudě některý 7 pustošitelů přece jest
potrestán. trpí se vášnivé a krajně nespravedlivé
kritiky, které ohrožují soudcovskou neodvislost.

AŽ se povolí revolučnímu »přesvědčení lidu
ještě větší průchod. zpateronásobí se povyk dema
gogů proti »tyranii.«

Jak dlouho bude ještě trvati tento postup K
temným a tyranským poměrům portugalským?

Volné listy.
Koukaje 7 okna, pršelo. Vzhledem k atentátu

socialisty Vavraka, jenž v poslanecké sněmovně
chtěl zastřeliti ministra spravedlnosti, skoro všech
ny noviny, zastávající společenský pořádek a bez
pečnost Života, a mnozí poslanci vyslovili se v ten
rozum, že příčinou Vražedného útoku jest sou
stavné štvaní socialistické. Spojitost těchto dvou
smutnýchjevů společenskýchjest tak na jistopo
stavena, že i sami socialističtí poslanci obranu
svou obstarávali velmi chabé a malátně. Z očivid
ných a hmatavých důvodit že socialisté jsou stra
nou podstatně revoluční a pod dojmem atentátu
byla před volbou předsednictva dána ve sněmovně
výzva, aby poslanci, odsuzující revoluční | činy
socialistické, nevolili za místopředsedu Pernerstor
fra. Členové jednotného klubr českého však výzvu
tuto nepřijali za svou a Fernerstorferovi hlasy
své dali. Nesnadno se dohádati, jakou vysokou,
zjevnou nebo zákulisní politikou se při tom spravo
vali.

Bylo-li na obhájenou tohoto přepodivného činu
podotčeno, že v předsednictvu zasedá také Čech
Žďárský a že recipročně pro zvolení jeho bylo po
třebí i hlasů nečeských, pak důvod tento nemůže
býti označen než lichým. neboť v předsednictvu
jsou také mužové, pro jejichž zvolení počet hlasů,
jejich politickými a národními stoupenci odevzda
ných, ani zdaleka nepostačoval. Proto hlasování
jednotného českého klubu pro Pernerstorfera nelze
dobře odůvodniti a nepotkává se se 'souhlasem
většiny českého obecenstva. zejména proto ne, že
samy Národní Listy nemohly volbu Pernerstorfe
rovu jinak doprovoditi než tímto | vysvědčením:
>Všeněmecký, německo-radikální a krajně němec
ko-nacionální posl. Engelbert Pernerstorfer může
býti povděčen toliko českým poslancům, že zů
stal místopředsedou poslanecké sněmovny. Ob
čansko-německý hlas nedostal ani jediný. Německé
oba kluby se dnes dopoledne výslovně usnesly
ho již nevoliti následkem událostí, které sběhly se



ve včerejší schůzi poslanecké sněmovny. Čeští
poslancimají proti Pernerstorierovi zájisté četě a *
vážné námitky. Nejen proti němu, nýbrž prott
všem německým- socfálním demokratům. Volili
však přeceposl. Pernersiorlera přes jeho schěnere:
rianskou minulost a přes nevlídné chování němec
ké sociální demokracie k nejskromnějším školským
požadavkům českým. Také pro Pernerstorfera jest
chování se Němců a chování se Čechů k němu va
rovnou výstrahou pro budoucnost, o které si pře
jeme, aby ji uvážil. a podle ní jednal. Netjíme,
že snad bylo by bývalo lépe, kdyby posl. Perner
storfer byl dnes propadl a kdyby byl býval ně
meckými poslanci občanskými donucen opustit
křeslo místopředsednické, na kterém sedí již ně
kolik let a na kterém je mei 8 členy předsednic
tva jediný, který se v jednacím řádě správně vy
zná.«

Tedy jednotný český klub volil Pernerstor
fera za místopředsedu, až dle Národních Listů vše
chny důvody mluvily proti jeho volbě, jinými slo
vy, uplatnil se tu po jisté stránce onen zhudlařený
přechodník, jímž stiháme nesprávnou češtinu, ale
jimž můžeme persiflovati i špatnou politiku: kou
kaje z okna, pršelo.

+

Otázka svátků. Jest pravděpodobno, že u nás
svátků zrušeno nebude. — Mluvíť pro dosavadní
svátkydirvodynáboženské,církevnía společenské
mluvou, že ji nelze míjcti bez povšimnutí. Pro nás
jest rozhodující, že lid opravdu katolický přeje si,
aby nebylo nic měněno, a o doktrinářské rozkla
dy liberálních lidí nám neběží. Jest již dosti smu
tné, že se ponechala příležitost židovským i neži
dovským průmvslníkům. aby ši osobovali právo
mluviti o svátcích s hlediska čistě hmotařského,
ač svátky mají obsal: nábožensko- mravní a So
ciálně povznášející. :

Za času Ludvíka XIV. stěžoval si jeden z nej
populárnějších básníků francouzských, že církev
svými svátky ožebračuje chudé lidi. Tím chtěl ra
niti právo obsažené ve sv. evangeliích. Stalo se
tedy, že ve Francii nedělní klid. tato prvotní výsa
da lidskosti, byl dán na pospas přáním básníka a
číslicím národních hospodářů. Ale brzo ve Francii
poznali, že chuďasové nestali se bohatšími, svo
bodnějšími, ani mravnějšími a šťastnějšími. Právě
tak věci se měly i v Rakousku, kdy se hlásalo, že
nedělní klid poutá mnoho hospodářských sil a pod
vazuje blahobyt. A rovněž tak nevyšlo by na do
bré, kdyby zrušeny byly svátky, které světí se
kromě nedělí. Zrušení něklerých svátků neprospě
lo by pracujícím, nýbrž zase jen těm, kteří dávají
za sebe pracovati jiným a sami oddechu nepotřebu

jí. protože hoví si sladkým cdpočinkem do neko
nečna. w

Mimo to svátky srostly se společenským a ná
boženským životem lidu katolického tak, že je ru
šiti nebo na neděle překládati, způsobilo by v my
sli lidové veliké rozčilení, které by ovšem bylo
nejvítanější právě protináboženským agitátorům a
které by bylo vodou ra sešich mlýny. Z těchto dů
vodů nemůžeme také souhlasiti s dopisem uveřej
něným v Novém Věku, v němž pisatel přimlouvá
se za zrušení svátků sv. Jana a sv. Václava. Mí
nění jeho zakládá se na tom, že v tyto svátky se
pracuje na polích a mnohé kostely jsou prázdné.
Připouštíme. Ale jsou zase krajiny, v nichž chrá
my jsou věřícími plny a svátky jmenovaných svět
ců v pravém slova významu národními. Nelze tu
díž pro liknavost a nedbalost jedněch odnímati a
rušiti náboženskou horlivost druhých.

a

Vrtají diru do světa. Čtenář již nám odpustí,
když užíváme tu z tuctového popěvku slov, která
se náhodou dobře hodí k tomu, aby se jimi vystihlo
počínání Času, který © nepotvrzeném řediteli lito
myšlského dívčího paedagogia, dru Bláhovi, celé
týdny souká proti Národním Listům polemiky, pů
sobící již kde komu znechucení. Čas nazývá věc
případem dra Bláhy. Čas vůbec má napořád sa
mé případy, na něž denně na lánech českého ži
vota číhá. U realistického orgánu roztřiďují se
případy ve velké a malé.

Případ Bláhův dle všehn jest pokrokářům ve
likým, neboť by jím jinak pořád nevyzváněli. Já
dro toho, co se přihodilo, jest: dra Bláhu, stou
pence politické pokrokové strany, zemská školní
rada nezvolila ředitelem dívčího učitelského ústa
vu v Litomyšli. Ačkoli nezvolení různých žadatelů
na různé ústavy jest věcí obyčejnou, protože od
nepaměti se dělo, děje a nikdy snad nepřestane,
Čas pojednou strhl rámus, ovšem pokrokářský
rámus, a žaluje na členv zemské školní rady, re
daktora Anýže a dra Metelku. že hlasovali proti
Bláhovi a že tak učinili z politické zaujatosti. Vů
bec Čas přičinil se, seč byly jeho síly, aby tato
záležitost zavlečena byla na pole politické a —
hřích obou jmenovaných pánů proti školským pro
"spěchůn, jak náleží, hojně ozřejměl.

Nár. Listy na obranu obou členů zemské školní
rady obratem odpověděly, že dr. Bláha nebyl jme
nován ředitelem jedině z důvodů věcných, o čemž
Času může prý podati zprávu školský odborník.
Tím spor jedním rázem osvětlen a dokázáno, že
o politice nemůže býti ani řeči.

Čas však. místo aby si zprávu páně inspekto
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rovu vyžádal a dle úředního dokujmentu dokázal
výtečnou „sdhopnost svého chráněnce, k návrhu
nepřistoupli a'hude stále svou. Mičením svým ve
věci pžitéjší.však dal na -jevo, že me neběží
o průspěch paedagogia, jak všemožně předstírá,
nýbrž pouze o stranickou politiku. pokrokářskou
ve školství. Tím tento Kato, příoděný pokrokář
skou. roztrhanou togou, byl opětně přistižen při
fixlování a při provozování politiky právě na těch
místech, kde ji sám tak rozhodně zatracuje.

Spor. jejž Čas a jiné pokrokářské listy, ze
iména Věstník českých professorů, úskočně zaplé
tají, nabyl určité podoby nově formulovaným ná
vrhem, jejž Národní Listy uveřejnily takto: »Jde-li
Věstníku českých professorů a dermí pokrokové
žurnalistice i jejím následovatelům jertorn o pravdu
a průkaznost věcných důvodů, které posl. Anýže a
dra. Metelku vedly v této věci, že se zachovali tak,
jak vskutku učinili. pak uznají správrým návrh,
aby otázán byl věhlasný český odborník, který
není nikteraknepříznivstraně pokrokovéa mělv
nejvyšší správě vyučovací nepochybně příležitost
poznati tuto věc z úředních pramenů, zdali by mo
hlo z věcných důvodů, jež byly proti potvrzení dra
Biáhy, býti kladně vyřízeno odvolání proti usne
sení zeinské školní rady. Posi. Anýž a dr. Metelka
čekají klidně tohoto posudku.c

Česká veřejnost čeká zase dychtivě, deklá
dáme my, jak sc pokrokáři zachovají. Požáďají-ll
o uveřejnění věcných důvodů, dokáží, že jinr jde
skutečně o zájmy vyučovatelské, neučiní-li však
dle návrhu, bude patrno, že všechen ten křik, do
kterého se dali, jest obvyklým pokrokářským
humbugem na terorisování činitelů, kteří posud po
krokářskému jhu nechtějí se podčinití.

A tak pokrokáři vzhiedem k dru Bláhovi ne
bojují za myšlenku, za věc a 2a přesvědčení, ný
brž vrtají do světa díru. které nevyvrtají,
byť se jim od námahy pot sebe více slé
val ©po čelech, a byť sebe více —vtlou
kali obccenstvu mínění o své opravdovosti, které
nemají. Jednín: slovem, celá naše veřejnost jest
nyní oprávněna na pokrokáře volati: Pánové, chce
te-li nás přesvědčiti, že dr. Bláha jest kvalifikován
a že mu jest křivděno, chopte se důkazu a projed
nejte jej tak. jak jest vám nabízen, neboť všechny
jiné vaše řeči jsou zbyiečny.

*

Úprava nlatů. Jest přirozeno, že s požadavky
učitelskými po zvýšení platu spojuje svá přání též
duchovenstvo. Zeiména do očí bije, že duchoven
stvo není remunerováno za vyučování v nejniž
ších třech třídách. Je'ikož této. řekněme anormalie,
nelze ničím odůvodniti, nebude snad ani jednoho
spravedlivého člověka, jenž by se vzpíral žádouct
úpravě toho, co mělo již dávno po právu býti vy
řízeno. Neméně zvýšení platů za cesty do škol
přespolních jest věcí, kterou jest od příslušných
činitelů vzíti na přetřes, protože dosavadní kilo
metrová sazba nesnáší se s fysickou námahou, kte
rou musí kněz za veškeré nepohody vynakládati,
aby dosti činil svým povinnostem.

Musí-li se kněz bráti na příklad půl druhé ho
diny do přespolní dvojtřídky, potřebuje sedm ho
din k tomu, aby vykonal, co jest jeho dila. Žádný
z intellizentních stavů nemá takové klopotné prá
ce, jako kněz, docházející do venkovských škol.
Vezměme v úvahu zimní ledové větry, třeskuté
mrazy, sněhové vánice, vzpomeňme deště a par
na a ptejme se, který jiný stav vzdělanostní pod
jímal by se takových povinností za plat, kterého
se nyní kněžstvu dostává? Požadavky kněžstva,
krátce řečeno, aby zvýšena byla cestná remune
race a honorováno bylo náboženské vyučování v
nejnižších třech třídách, jsou spravedlivy a nalé
havy. Vždyť ze všeobecné drahoty není ani kněz
vyňat, ba jest od ní postižen více snad, nežli kdo
jiný, jmenovitě po té stránce. že z obecného před
sudku o blahobytu kněžstva plynou také větší ce
ny potřeb, které kdo do fary prodává. Jest vět
šina kněží, kteří od prvé potřeby do poslední mu

připomenouti, že poplatky štólové se všudy zmen
šuji a že funkce s dobrou polovicí vykonávají se
zdarma. Přejeme kněžstvu úpravy, jako jí dopřá
váme i učitelstvu.

>Obnova« vždy sympaticky se měla k učitel
ským platům, kdykoli otázka ta na veřejnost se
vynořila. My jsme vždy neradi nesli, když v kato
lickém časopisu někierém psáno bylo o věci od
mítavě. Kněžstvo, pokud jsme s ním ve styku,
vždy důtklivě odsuzovalo, když z katolického tábo
ra proti úpravě učitelských platů bylo stříleno.
Chybou naší bylo, že jsme poněkud déle nedávali
výraz tomu. co bylo naším přesvědčením. Očeká
valiť jsme, že ti kteří pisatelé zmoudďří..

Když však rána nejen se nehojila, ale ještě ví
ce v posledních volbách byla rozjitřena, vystoupili
jsme důrazně a jsme povděčníi,že výkonný výbor
strany křesťansko sociálníjednou pro vždy vy
jádřil se, že úprava učitelských platů jest poža
davkem, proti kterému nesmí se činiti oposice.
Kdybychom se: vrátili hodně. daleko, až k jakým
takým počátkům rodící se katolické organisace v
Čechách, a ji provázeli ku předu, kdybychom vni
kli dobře v duši těch, proti jejichž přáním po hmot
né existenci naši jednotlivci psali, aniž tu byla vin

l na celá katolická strana, kdybychom zabíratí se
chtěli v otázky proč protikatolická.ngitace v u

| čitelstvu tak zdárně se ujala, poznali.bychom do
cehk dobře, že vělikou vinu mají ti, kteří na svůj
vrub neprozíravou taktikou učňtelstvo přímo vy
dražďovali, odpírajíce jeho existenčním požadav
kům a tužbám.Nechť vmyslí se..kdokolt z nás na
místo učitelé, majícího rodinu, jejíž členy chce ne
jen domaživiti, ale také slušně do života vpravitit
Zdaž nevzbouří se celá bytost učitelova, zdaž to ne
bodá a nepálí, kdvž čte, že právě z katok strany ne
přejí jeho chlebové otázce? Kdo.dovede na této
naznačené cestě bráti sc dále a kdo zz takových
podmínek dovede si představiti myšlenkový po
stup utlačovaného, uhodí jistě také na jédmu z těch
příčin a domyslí se jedné z těch pohnutek, proč u
čitelstvo utevřelo náručí lísavým proudům pokro
kářským a proč tak úporně o volbách potírá vždy
katolické kandidáty.

Bylo potřebí říci upřímné slovo; nuže, pově
dělí jsme je, a přejeme si. aby vždy v čas bylo za
kročeno, kdykoli kým ra vrub katolické stramy bu
de liřešeno.

Zvláštní logika Národní rady. Naše národní po
litika zaznamenává každou chvíli nějaký smutný
ústupek. A nejvyšší stráž na českém Sionu? Divné,
až příliš opatrnické jsou její cesty, které se tolik
rozcházejí s útočnom povahou německého >Volks
rathu«! Dokázáno, že.agrární poslanec Pavlok, kte
rý zvítězil pod výslovným patronátem Národní.
rady, pazlepsal tajně. revers německým voličům,.
v němž ujistil, že nepodnikne nic, co by poškozo
valo jejich národní državu a zájmy. Takový zá
vazek učinil muž, který věděl, že jest kandidátem
menšinovým a že Národní rada výhradně proto
se pro něho exponovala zvláštním manifestem, a
by bylo postaráno o maše menšinová práva proti
germanisátorům.

Již v tom bylo hrubé porušení národní disci
pliny, že Pavlok se zaal smlouvati bez předcho
zího dorozumění s Nár. radou a svými českými
voliči. I kdyby nebylo vedlo smlouvání s germani
sátory k cíli, misili by opravdoví národovci říci,
že muž, který tak pokoutně vyhledává pomoc v
táboře nepřátelském, nemůže býti bojovníkem spo
lehlivým. Ale česká veřejnost se dočkala překva
pení daleko horšího. Pavlok drží se mandátu pev
ně, ačkoli obsah dokonaného a podepsaného rever
su jest dokonale všude znám.

A co Národní rada soudí o aféře, která by mezi
Němci vzbudila takové voztrpčení, že by poslanec
německý ani nestačil utíkati z vlastní obce? Za
sedla na soud a miste čekaného odsouzení vylo
žené národní zrady vyslovila naději, že Pavlok.
»vyřídívěc tak, aby česká věc ve Slezsku újmy
neutrpěia.c«

Slova jsou tak chytře volena, aby se Pavlok
nerozčilil a — aby se zdálo, že přece něco Nár.
rada protí němu podnikla. Ale kdo se jen trochu
zamyslí, vidí v tom výnosu zbabělost největší. Co
má nyní vyřizovati Pavlok? Nemá zde prakticky
zasáhnouti instituce česká, která tolik zasáhla,
když se jednala o Pavlokovu volbu? Nemá nazvati
pravým jménem čín svého chráněnce, který k ve
likémnuveselí Němců Národní radě zavařil polév
ku s tak ostrou paprikou? Pavlok bez českého vo
ličstva a Národní rady by nebyl ničím. A poněvadž
zradil potměšile neipevněiší naději, má mu Národní
rada říci hodně srozumitelně, co jest nyní jeko po
vinností, aby aspoň částečně byla oďklizena skvrna
netoliko z Frýdecka, ale z delegace české vůbec.
Jinak při příštích volbách chamtiví demagogové
půjdou bez bázně toutéž cestou a podobné rever
sy budou pokládati za věc docela všední.

Co má Pavlok vyřizovati? Ten už přece
svým podpisem vyřídil svou mandátovou zále
žitost jasně, A nyní -- chce-li býti důsledný — od
podpisu svého prchati nesmí. Zbývá mu jediné
přirozené a správné rozluštění: složení mandátu.
Tak se zbaví závazku vůči Němcům cestou chara
kterní a uspokojí rozčilenou menšinu. Zde neplatí
naprosto poukazování, že agrárníci na volební
smlouvy s Němci jsou již uvyklí. Ani zde nemůže
imponovati mocná politická hradba poslanců a
grárních, kteří 'jsou spoluvinni na tak dlouhém
protahování nechutné aféry.

České listy ve Slezsku naprosto nejsou spo
kojeny beztvárným výrokem Národní rady a žá
dají, aby tato znovu soudila.

Při tom vhodno poznamenati, s jakým hara
šivým manifestem akademický odbor Národní ra
dy se vytasil vůči »Obnověe, když tato uveřejnila
několikařádkový dopis, v němž pokárány (právě
v zájmu pravidelného národního soužití) jisté ná
rodní kruhy pro volbu kandidáta nekonvenujícího.
V manifestu tvrzena zřejmá nepravda, podkládán
úmysl, jehož ani »Obnova« ani dopisovatel nemě
li. Zkrátka pánové si myslili, že snadno utíkají
cího hnáti. Kdo se dá, na toho si lehce troufají.

Pozadí takového mírného nynějšího posudku
Nár. rady lehce lze uhodnouti. Ale aní mocná alian=
ce mladočesko-agrární nedovede ospravedlniti p0«
divný rozsudek v záležitosti tolik důležité.



| Politický přehled.
edlohy drahotní a úřednické. Konečně 17. t.

m. skončenív poslanecké sněmovně debata dra
hotní a všecky návrhy odkázány drahotnímu vý
boru, jemuž k projednání návrhů určena ládenní
lhůta. Potom přijdou usnesení drahotního výboru
ovět do sněmovny, kdež bude provedeno druhé
čtení předloh. Také předlohy úřednické a spojené
s nimi předlohy úhradové odkázány výboru.

V poslanecké sněmovně 17.t.m. přijatnávrh
vlašského posl. dr. Conciho. aby po I. čtení před
lohy na změnu jednacířo řádu, které počalo 18. t.
m., dáno bylo na denní pořádek I. čtení předlohy
na zřízení vlašské právnické fakulty ve Vídni, na
čež má teprve přijíti první čtení rozpočtu a roz
počtového provisoria. Při hlasování zvítězil návrh
posl. dr. Conciho !34 proti 10%hlasům. Pro hlaso
vali všichni Slované a soc. demokraté. Němci 0
všem zle se durdili.

Nesnáze vlády. Baron Gautsch hrozil odstou
pením kabinetu. Do tísně vehnali ho vlastní jeho.
lidé, Člen nění. nac. svazu posl. Waber podal totiž
návrh, aby poslanecká sněmovna vyzvala vládu k
dovotení dovozu arventinského masa i bez Sou-;
hlasu Uher. Baron Gauisch. ačkoliv k hlasování 0:
tonito návrhu dojde až za 14 dní — nyní za tý- ;
den, oznámil Polskému kolu, že by musel odstou
pit, kdyby tento návrh byl přijat. Stejné starosti
působí mu hnutí mezi úředníky, jimž se zdráhá .
dáti služební pragimatiku. a kteří jsou nespoko
jeni i s navrženým zvýšením platu. Nemile se dot
kla bar. Gautsche ra okolnost, že v národohospo
dářském výboru na návrh křesť. soc. dr. Kreka
přijat návrh, aby se národohospodářský výbor na
vládním jednání o zákonu proti kartelům nezů
častňoval, ježto by se tím přisvém jednání o záko
nu proti kartelům pouze zbytečně zdržoval. Také
vzbudilo velkou pozornost, že 12. t. m. dopoledne !
přijat byl císařem v dlouhé audienci předseda Pol
skéňo kola ryt. Biliňski, který jmenuje se mezi 0

!
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něrmikandidáty, kteří by po případě vystřídali bar.
Gautsche u vesla. — Udržují se i pověsti, že také ;
postavení zahraničního ministra hr. Aehrenthala
jest otřeseno, prolo žc prý se velmi zasazoval o:

udržení přátelských styků s Italií, která bez ohle- |du na trojspolek šla vždy svou cestou.
Rakouský státní dluh koncem prosince 1910.;

Všeobecný státní dluh činil celkem 5.199,884.244.27|
K, a to: I. Konsolidovaný státní dluh: a) bez závaz- ;
ku určitého zpětného splacení celkem 5.026,052.193
K 22h, v tom starší státní dluh 4,718.538.22K, jed-|

notná státní renta 5.020.333.655K; b) s určitým zá- |vazkem zpětného splacení ceikem K 146,606.561.80,
v tom již splatný, avšak nevyzdvižený dluh K;
5,354.004.20. — II. Nezaložený dluh (kauce a depo- ;
sita) K 975.124.45. -- III. Odškodňovací renty K
22.750.364.80. -— IV. Platy král. bavorské vládě K
3,500.000. -- Státní dluh království a zemí na říš
ské radě zastoupených činil celkem 6.911,565.708K
63 hal. a to: I. Konsolidovaný státní dluh: a) bez
závazku zpětného splacení: rentovní dluh korun
3.222.429.950.58 hal.: L) sc závazkem zpětného
splacení: ještě nesplac. dluh celkem 3.387,359.270 '
K 21 hal. (v tom amortisovány dluhy státních že
leznic K 3.034,525.163.56),již splatný, avšak nevy
zdvižený dluh K 4.010.812.33. — II. Nezaložený
dluh K 297,765.670.71. Dohromady činil tudíž vše
obecný rakouský dluh státní a stání dluh králov
ství a zemí v říšské radě zastoupených koncem
prosiuce 1910 h 12.111,440.052.90.| Zúročení jeho
vyžaduje ročně K 477.844.662.64.Takový hrozný
obnos musí poplatnictvo zaplatiti, aniž by mělo z
toho jakého prospěchu.

Vláda a sanace zemských financí. Vláda chy
stá pamětní spis, který předložen bude říšské radě *
a bude mít účelem, upraviti finance autonomní a
jejich styky k financím státním. Na všechny zem
ské výbory rozeslán finančním ministerstvem 0
kružní list, v němž se vykládá účel pamětního spi
su a žádá se, by opatřen byi potřebný materiál,
pokud se týká zeniských firancí a byl dán k dis
posici ministerstvu financí. Prohlašuje se pak v o
kružním listě také, že studia pro pamětní spis ne
smí míti za následek nějaký průtah v akci, která |
čelí k sanaci zemských financí.

Finance království Českého čím dále jeví se v
hroznějším stavu. Podle výpočlu finančního referá
tu zemského skončí rozpočet letošního roku tím,
že zemské dluhy království Českého dospějí výše
téměř 200 mil. K. Dr. Urban jako zástupce přísedí
cího zemského výboru ve zprávě své o stavu zem.
financí prohlásil, že úplná sanace zemských financí
jest naprosto nutna. Naproti tomu němečtí spolu
druzi Urbanovi jsou proti smfru a dělnosti sněmu
a proto se nemohou smluviti o pracovním pro
gramu pro národně politickou komisí.

Protest svazu zemských poslanců českých. Na
stálé útoky a podezřívání. jež německý tisk pro
vádí proti českým poslancům v Čechách, jakoby
oni byli překážkou pro zahájení porad národně
politické komise, odpověděl svaz českých poslan
ců na schůzi 13. října v Praze: »Co nejrozhodněji
odmítá český svaz nedůstojné zástupců českého
národa podezřívání, jakoby v jednání s německými
zástupci vstoupili s jakýmikoliv vedlejšími úmysly,
zejména, aby tím umožnili vstoupení českých po

slanců do kabinetu, z

snaží o zjednání pořádku v království Českém a

vědnost za škodné následky, které by toto počí
nání pro jednání sněmovní inohlo míti.«

Zemské přirážky v království Českém dle
schválení císařského povoleny v 55 procentech
pro dobu od 1. října do 31. prosince t. r.

V Uhrách obstrukce na sněmu proti branným
předlohám neustává a také marné všecko vyjed
návání s vůdci obstrukce, aby od ní upustili. Z to
ho se i vynořily pověsti o otřesení uherského mi
nisterstva.

Obecní volby v Belgil. Přes to, že v Brusselu
hlasy katolické silně vzrostly, zvítězili při obec
ních volbách v Brusselu a okolí spojení socialisté
s pokrokáři. Na venkově však uhájili katolíci svo
je posice proti spojeným nepřátelským stranám.

jež upravuje práva Francie v Marokku a obsahuje

schválena. Nyní se vvjednává již jen o odškodném
pro Německo ve francouzském Kongu: 

Protirevoluce v Portugalsku. Že se vládě re
Dublikánské nedaří příliš, toho důkazem také od
stoupení ministra války, poněvadž množství dů
stojníků, na nichž lpí podezření. že jsou přívržencí
monarchie, bylo zatčeno bez jeho vědomi na roz
kaz ininistra vnitra. Drobná válka v pohořích trvá
neztenčeně dále.

Italsko-turecká válka. V Italii po vypovězení
války se troštovali, že maií na válku peněz dost,
nyní však už chystají sc po vzoru rakouském vy
dati pokladniční poukázky k získání peněz. V mě
stě Tripoli usazují se alové jako doma; zařídili si
tu svou civilní správu, do oběhu dali peníze ital
ské, turecké pak vzaty 7 oběhu. Turecké vojsko
co chvíle útočí na italské vojsko. ovšem prý bez
značnějších ztrát. Turecko jak může, mstí se zají
máním italských obchodních lodí a vypovídáním
příslušníků italských. Nyní se italské loďstvo obje
vilo v Egejském moři a hlídá turecké pobřeží; to
jest odpovědí wa boykot turecký.

Povstání v Číně. Revaluce šíří se v Číně vic
a více a jest prý dílem reformní strany mladočín
ské, které jedná se o sesazení nynější mandžurské
panující rodiny. V kritickém okamžiku převzal ú
řad vicekrále v Huluangu Juanšikaj, někdejší mi
lec čínské císařovny; k němu upínají se nyní na
děje ohrožené císařské rodinv v Pekingu.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Černilov. Tuto neděli dne 22. t. m. koná naše jed
nota přednáškovou schůzi. Začátek o půl 3. hod. odpol.

Lidový spolek křesť. sociální pro Miletín a okolí
oslavil svátek sv. Václava společnou účastí na velkých
službách Božích a odpolední schůzí spolkovou. Při této
schůzi přednášel duchovní rádce spolku o dobách sv.
Václava a dobách našich. Předvedl nám před oči teh
dejší nepříznivé poměry, které olirožovaly národ z ven
čí a uvnitř země, ukázal, že i dnes máme podobná ne
bezpečí, vylíčil. kterak sv. Václav zdárně působil pro
blaho národa právě proto, že tyta poměry znal a jim
moudře čelil. 4 že i my nejlépe působiti budeme pro
blaho vlasti, budeme-li jeho příklad míti na zřeteli. —

vu podrobnou a hezky sestavenou o své cestě do Lourd.
Pohledky, které při tom kolovaly. oživovaly jeho slova,
Ve schůzi rromluvil také pan V. Čistecký ze Staré Pa
ky, povzbuzuje členy a zvláště členky spolku k horlivé
práci organisační a agitační. Po schůzi byla o téže věci
ještě důvěrná porada.

Sáružené katolické spolky v Pardublcích uspořá
dají v neděli dne 22. října t. r. v sále městské radnic:
v Pardubicích zábavní večírek s bohatým hudebním,
zpěvním a přednáškovým programem. Vedle toho bude

sehrána veselohra: »Ženská otázka«. Se zábavou je spo
lena tombola. Zařízení restaurační. Začátek v 7 hodin.
Po vyčerpání programu je volná zábava.

Sdružení mládeže křesťanské v Pardubicích se hod
ně tuží. Neděli co neděli pořádá naše čilá mládež svoje
obvyklé schůzky, při nichž jednou baví se řečnickým
turnajem, jindy zpěvem, hudbou, společnou debatou o
běžných událostech ze života sociálního, politického,
kultnrního, národohospodářského atd. S potěšením mů
žeme kanstatovati, že někteří členové i členky zvláště
v řečnictví udělali překvapující pokrok. Zdař Bůh!

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy dlecésní.Vyznamenání jsou pp.: P.
Roger Konhefr, provinciál řádu Františkánského v Pra
ze, P. Hypolit Filipp, exprovinciál a kustos téhož řádu

lužci, osobnímděkanem.- Ustanoveni jsou pp.:

v Hradci Králové, P. Jan Černý, S. J., obdržel jurisdik
ci pro Hradec Králové, Rudclf Mendl, kaplan v Mezříči,
za osobního kaplana v Újezdě u Chocně, Alois Sigl, ka
plan, za administratora v Štěpanicích, Václav Buřil, ka

plan v Dobrušce, za kaplana do Mezříče, Josef Dudek,
kooperator ve Svratce, za kaplana do Hlinska, Frant.
Paplhám za kaplana 'o Bykáně, Eduard Franc, kaplan,
za administratora v Lužci, Ferd. Pavlišta za kooperatora
do Svratky, Josef Stanislav, haplar v Kácově, za kate
chetu do Nechanic, Adolí Odvárka, kaplan v Rychnově
n. Kn., za karechetu do Nového Města n. Met., Josef
Sedláček, kaplan v Trhové Kamenici, za administratora
do VelkéŘetové. -- Na odpočinek vstoupil: p.
Jos. Pospíšil, bísk. vikář a děkan v Lužci. — Uprázd
něná mista: Lužec, fara patren. hrab. Zdeňka Kin
skýho, Birnwald, fara patron. hraběnky Marie Nostitz
Rhienekové, obojí ad 1. řljna 191j

Z biskupského semináře, | Dosavadní professor bi
blického studia Starého zákona Th, a Ph.Dr. V. Hazuka
byl povolán za munofádného Moofessora semitských
řečí na universitu v Praze. Jeha nástupcem na theolog.
ústavě v Hradci Králové stal sc Th. a Ph.Dr. J. Slabý,
bývalý vicerektor rakouského hospice v Jerusalemě,

Městská rada v Hradci králové učinila ve schůzi dne
lé. října t. r. konané následující usnesení: S policejním
úřadem bude sděleno, že p. Jar. Omovi byla udělena
honcesse ku provozování živnosti knihtiskařské se sta
novištěm v Hradci Králové a že příslušné provozovací
místnosti v domě čp. 508 © Havlíčkově ulici byly uzná
ny způsohilýnmi. -—Vzato bylo na vědomí, že c. k. místo
držitelství udélilo p. Václavu Chudobovi, řezbáři kon
cessí k provozování prodeje obrazů v Hradci Králové
a že c. k. okres. kejimanství udělilo p. Jos. Holečkoví

povolení ku zřízení místností pro provozování litograf.
živnosti v domě čp. 488 v Čelakovského ulici. — S pí.
Fr. Mahrleovou, maj. domu čp. 25" se sdělí, že okresní

výbor zamitl její stížnost, vzucsenou do výměru purk
mistrovského, jakožto stavebního úřadu, který povolil
provedení nřístavby nádvorní budovy u domu čp.27.,
náležejícího p. Lvu Taussigovi. — Od uhelné centrály
Z. Ú. Ú. objednány byly 3 vagony kusového uhlí za ú
čelem rezpradeje mezi chudé za cenu režijní. — Vzato
na vědomí, že panu los. Solcovi udělena byla koncesse
ku provozování živnosti pohřebního ústavu v Hradci

Králové a sanu dru. R. Aningerovi živnostensko-právní
povolení ku přístavbě stávající přádelny v Kydlinovské
ulici. — Pp. J. Katschneravi 4 dru. Aningerovi bylo u
loženo, aby prvý zřídil podél pozemku své továrny
chodník a oba vkusné ploty kcl svých továron, by mo
hla tam býti ulice upravena.

Vyhláška. Purkmistrovský úřad v Hradci Král. dle
usnesení městské rady ze dne 25, m. m. k návrhu zdra

votnické komise upozorňuje I?. T obecenstvo, že poží
vání ovoce, přívezenéío z krajin cholerou zamořených
neb nodezřelých, jest nebezpečným, ježto jím nákaza
přenesena býti může.

Z okrašlovacího spolku. © Tyto dny došly spolku
schválené nové stanovy, jimiž nole činnosti spolku zna
čně se rozšiřuje, totiž: mimv okrašlování a zalesňování
města i okolí chrániti přírodu, významnou domácí květe
nu a zvířenu, jakož i ggologické zvláštnosti a rázovito
sti spolkového působiště; dbáti o ochranu památek vše
ho druhu, o záchranu rázovitosti stavebních tvarů; radi

ti v záležitostech staveb po stránce estetické, činiti opa
tření proti znešvafování města; chrániti umění, pečo
vati o zachování zvláštností místopisných vůbec: pečo
vati o zlepšení komanikace, veřejného zdravotnictví a
čistoty a o povznesení návštěvy města cizinci. — Dle
nových stanov má spolek členy: a) čestné, b) zakláda
jící, kteří složili nejméně 50 K (najednou, nebo ve dvou
lhůtách po 25 K), a c) činní s ročním příspěvkem 2.50 K.
— Sloup meteorologický, do něhož většina přístrojů co
možná nejpřesnějších již dodána byla, provádí se ve
zdejší c. k. odborné škole pro umělé zámečnictví. —
Městská rada byla požádána, aby s přispěním spolku
dala postaviti na vhodném místě v botanickém parku,
jenž zakládá se před nemocnicí, pavilonek z rozboura
ného kupolovitého výstavku, který chránil schody ve
doucí s hradeb do vnitra kavaliru. Tak zároveň 'zacho
vá se památka na bývalou pevnost a park nabude pěk
né ozdoby.

Svatováclavský dar 100 K Ústřední Matici Školské
z výtěžku divadelního představení věnovala Jednota di
vadelních ochotníků »Klicpera« v Hradci Králové. Za dar
dostane se jí diplomu Ústřední Matice Školské.

Matiční ples uspořádají mužský a dámský odbor Ú.
M. Šk. v Hradci Králové v sobotu dne 3. února 1911 v
prostranné dvoraně Grandhotelu.

Městské Klicperovo divadlo. Příjemný večer ztrá
vili jsme minulou neděli při produkci jednoty »Klicperae.
Dávána byla novinka Národního divadla »Vdavky sleč
ny Beulemansovy«. Veselohra o 3 dějstvích. Francouz
sky napsalí Fr, Fonton a Ferd, Wicheler. Přeložil L.
Frič. — Kus sám je pěkně kreslený obrázek z pivovar
ského života brusselského. Zejména vytknouti dlužno —
což bývá v moderních dramatech raritou — jeho nenu
cený humor. Jelnotlivé figurky v dramatu našly šťastné
representanty. Nejvíce se libill pr. Broukal a Svoboda.
Jako host vystoupila v titulní roli sl. Máňa Myškova.
Výkon její svědčil, že slečna velmi dobře ovládá umění
Thallino, ale partii měla tak úzkostlivě memorovanou,
že se nedovedla dobře opanovati. Následkem toho zněl



její přednes místy trochu školácky Pan Serafin svou ú
lohu nepochopil dostí správně a byl poněkud ztrnalý.
Výprava tentokráte valně neuspokojila,

— Ke koncertu Českého kvarteita v Hradci Králové.
Světové komorní toto sdružení pořádalo na jaře cyklus
Beethovena o pěti večerech. Pro stávající sezónu má
zamluveno 100 koncertů. Letos chce mimo abonentní ve
čery pořádati na památku 70letých narozenin Dvořáko
vých cyklus jeho skladeb v pěti seancích. Naše koncert
ní sezóna bude tedy zahájena večerem prvého řádu a
lze jenom každému návštěvu tohoto koncertu co nejvře
leji doporučiti.

Program koncertu Českého kvartetta ve středu 25.
října o půl 8. hod. v městském divadle: Dvořák, Kvartett
C-dur, op. 61. a) Allegro, b) Adagio, c) Scherzo-Vivace,
d) Vivace. Beethoven, Kvartett F-moll op. 95. a) Al
Jegro con brio, b) Andante, guasi Allegretto, c) Vivace,
d) Adagio-Allcgretto-Allegro. Schubert, Kvartett D-moll
op. posth. (s variacemi na píseň »Smrt a dívka«). a) Al
lezro, b) Andante con variazione, c) Scherzo-Vivace, d)
Presto. -— Ceny míst: lože 10 K. křeslo a balkon 3 K,
I. místo K 2.40, JI. místo 2 K, I. galerie 1.50 K, IL. 1 K.
Předprodej lístků v knihkupectví p. F. Plši.

Cesta kanadskou dráhou do Aljašky na světovou
výstavu v Seattlu jest předmětem pěkné serie obrazů,
v níž velkolepý most Brooklynský v New-Yorku, nád
herné vodopády niayarské, skvostné horské partie na
dráze kanadské, pralesy kolumbijské a čilý ruch na vý
stavě aljašské vzbudí zájem každého návštěvníka Pano
ramy Národní Jednoty Severočeské v Hradci Králové
v týduu od 21. do 27. října 1911.

Na odvrácení gernanisace českých dítek dolsora
kouských zaslal spolku »komenský« ve Vídni ,III.-3,
Strohgasse 45, který vydržuje 5 škol obecných, 5 škol
jazykových, 1 školu pokračovací a 3 opatrovny, v měsí
ci srpnu 1911 politický okres Hradec Králové: Hradec
Král., Jednota stát. zřízenců 10 K, E. Beckert sbírku pří
večírku na rozchodnou s p. K. Vinařem do Nové Paky
10 K, Sokol 1 K. — Lhota, A. Šachl z lid. koncertu soc.

dem. 30 K. —. Předměřice, Spol. rol. cukrovaru 6 kup.
Č. D. 480 K.

Přednáška. Péči obchodního gremia bude uspořá
dána v neděli 20. října odp. v aule obchodní akademie
přednáška pro kruhy obchodní a živnostenské o šeku a
žirové službě. Vzhledem k tak poučnému a časovému
thematu doporučujeme účast nejhojnější.

Reskriptová schůze, kterou pořádaly dne 15. t m.
spojené organisace politické, přispěla značně k pochope
ní toho, čím jsme dříve byli a z jakých důležitých dů
vodů jsme nuceni neustále reklamovati nezadajná práva
národní. Řečník dr. Baxa pronesl řeč, která neměla stínu
strannické agitace. Přednáška jeho byla vážně informa
tivní, takže se zalíbila zástupcům všech národních stran.
Dr. Baxa poukázal na nepřirozený podklad dualismu,
který se nemohl osvědčiti a také již se drolí, což pa
trno z kritického, dosud ncupraveného politického po
měru Bosny a Hercegoviny k Vídni a Budapešti. Dr.
Baxa i spletité politické zákulisí vyložil velice jasně,
všem srozumitelně. Účastníků při schůzi tolik důležité
mělo býti daleko více.

Měsíc říjen v minulosti Hradecka. 15. X. 1866 měl
býti počátek školního roku, avšak pro řádění cholery,
zvlášť ve dech 7.-——9.opět odročen. — 16. X. 1858 přibyl
do Hradce pěší pluk hraběte 'Thuna z Hohensteinu. —
17. X. 1769 položen základ ku kostelu na Novém Hradci
Králové. — R. 1854 zemřel učitel hlavní školy Karel
Šádek. — 1863 třetí schůze výboru spořitelny. — 18. X.
1336 zemřela v firadci Králové tak nazvaná »Hradecká
královna« Alžběta, původně Rejčka, dcera 'polského
krále Přemysla, vdova po Václavu II. a Rudolfu I. a
sokyně královny Alžběty Přemyslovny, která ji na věč
nost předešla. Tělo její bylo z Hradce do Brna převe
zeno a v chrámě Panny Marie ve Starém Brně u Ci
sterciánek v klášteře před oltářem sv. Kříže dle její žá

jsou podnes tento klášter Králové ve Starém Brně a ny
nější biskupský chrám sv. Ducha v Hradci Králové,
(Zapova Kronika II. 166.) — 19. X. 1335 zemřela krá
lovna Eliška vdova. —. 18. X. 1836 oheň v Malšovicích.
— 19. X. 1676 byl na biskupa vysvěcen František svob.
pán z Talmberka (třetí biskup královéhradecký). — 1860
c. k. gyimn. ředitel Jan Květ. Klumpar jmenován školním
inspektorem pro české školy v okresu Nové Město n.
Met., Broumov a Trutnov. — 20. X. 1860 císařským di
plomem postavena čeština na roveň s němčinou. — 23.
X. 1848ministerstvo zmocnilo zemské praesidium, by se
zařídilo v Hradci Králové otevření I. třídy lyceální škol.
rokem 1848.-—40počínaje. předpokládajíc, že učitelský
sbor a městská obec učiněná nabídnutí (v žádosti) vy
plní a že státní pokladně nevzroste veliké břemeno. —
24. X. 1721 biskup Jan Adam hrabě Vratislav přesazen
do Litoměřic a na jeho místo jmenován a potvrzen Vá
clav František Karel, svob. pán z Košínu. — 26. X. 1853
ředitel Králcvéhradeckého gymnasia Jos. Paděra jme
nován ředitelem na akaděmickém gymnasiu v Praze. —
27. X. 1645 přitáhlo okolo 6000 Švédů nepozorovaně od
Pardubic ku Hradci a do města stříleli; mnoho měšťan
ských domů a také kostelů dílem vyhořelo, dílem pobo
řeno bylo. Císařší ve městě statně odporovali a Švédo
vé odtáhli. — 1825 bylo nařízeno odevzdati jesultskou
kollej dne 2. XII. t. r. vojenskému eráru. — 28. X. 1860
dopis místodržitele království Českého barona Mecse
ry-ho purkmistru královéhradeckému. — 29. X. 1841 při
jel do Hradce Králové nejvyšší purkrabí hrabě Karel
Chotek. Navštívil trestnici pří Kropáčce, obydlí pev
nostního velitele a biskupský alumnát. Po prohlídce o
dejel přes Kostelec n. Orl. do Jablonce k přehlídce če

| sko-moravsko-polské silnice. — 31. X. 1839 v noci na
1. XI. napadlo na čtvrt lokte sněhu.

Polévkové úštavy pří obecných školách za dnešní
hospodářské tísně tím záslužnější činnost mohly by
vyvileti; řady chudé mládeže tím žádostivěji budou če
kati na trochu teplého pokrmu. V obvodu okresního
hejtmanství královéhradeckého byly polévkové ústavy
v těchto obcích: Černilov (poděleno 91 dětí, cena porce:
polévka s chlebem nebo škubánky 45 hal., celkový ná
klad 150.83K), Dohaličky (poděleno 139dětí, cena por
ce polévky 3.7 hal., celkový náklad 202.88 K), Svobod
né Dvory (poděleno 126 dětí, cena porce polévky 3 hal.,
celkový náklad 139.84 F), Hradec Králové (poděleno
54 dětí, porce polévky a příkrmu 20 hal., náklad 257.20
K), Nový Hradec Králové (141 dětí, porce polévky 4 hal.,
náklad 158.23K), Hrádek (49 dětí, porce 4 hal, náklad
111.40 K), Kukleny (44 dětí, porce polévky a housky 8
hal., náklad 120 K), Libčany (68 dětí, náklad 105 K),
Malšovice (56 dětí, porce polévky s chlebem 7 hal., ná
klad 157.15 K), Nechanice (120 dětí, porce polévky s
chlebem 4.8 hal.), Pouchov (35 dětí, porce polévky a
housky, náklad 71.64 K), Roudnice (45 dětí, polévka a
chléb 5 hal., náklad 40 K), Pražské Předměstí (27 dětí,
porce 9 hal., náklad 80.37 K), Stěžery (95 dětí, porce 4.5
hal., nákad 194 K), Třebechovice (156 dětí, porce polév
ky, housky neb buchty 6.5 hal., náklad 517.84 K), Vše
stary (70 dětí, porce 8 hal., náklad 240.80K).

Zeměměrné stálé body. Říšské ministerstvo války
poukázalo velitelství zeměpisného ústavu, aby sdělilo
politickým okresním úřadům zeměměrné (geodetické
stálé, fixní) body, které se v jich okrsku nalézají. Tato
obsáhlá práce je pró království České dohotovena a v
úředním listě c. k. okres. hejtmanství královéhradecké
ho uveřejněn příslušný seznam pro okres. Jako trigono
metrické body označeny obce: Dobřenice 263 (kostelní
věž), Obědovice 243 (1";+km jihovýchodně od Obědovic,
na parcele 215), Sedlice (pyramida; */«km severozápad
ně od Sedlic), Kratonohy 228 (kostelní věž), Kopeček sv.
Jana (Střebeš) 276 (pyramida; v zahradě 1“/» km na
západ od kostela v Nov. Hradci Král. na parcele 619-1),
Nový Hradec Král. 276 (kostelní věž), Plačice 244 (pyra
mida; *4 km jihozáp. od Plačic, parc. 685), Těchlovice
284 (pyramida: na poli £ km jihových. od Těchlovic),
Náhon (Malšovice) 232 (pyramida: na východ od vesni
ce, "« km severozáp. od vojenské střelnice), Bědovice
u Třebechovic 259 (pyramida; 1"is km jihových. od ko
stela Vinice (mezi parc. 1820 a 1840 na polní mezi 4 m
od silnice Třebechovice-Opočno), Vinice (kostel na hřbi
tově v Třebechovicích 260 (kostelní věž), Kukleny 241
(kostel. věž), Hradec Král. 244 (kostel. věž), Stěžery 253
(kostelní věž), Jeníkovice 300 (pyramida; na poli 1 km
Jihozápadně od kostela v Jenfkovicích, parc. 633), Hor
ní Přím 309 (pyramida: na východním konci obce, parc.
226), Slatina 265 (pyramida; v poli */«km severových. od
Slatiny na parc. 270), Černilov 279 (pyramida; */« km
jihových. od kostela na východ na parc. 1676), Bardě
dub u Velké Skalice 257 (pyramida; na srázném břehu
Labe, "/« km od Velké Skalice), Neděliště 269 (kostelní
věž), Chlum 336 (kostelní věž, Dohaličky (kostelní věž),
Bor u Stračova 301 (v lese hr. Harracha, 1 km severo
vých. od Verošova na parc 383), Velké Petrovice 267
(kostelní věž), Velké Petrovice 287 (pyramida; na poll
'/2 kni severovýchodně od kostela ve Vel. Petrovicích
na parc. 114), Bukvice u Dubu 308 (pyramida; na poli
'/2 km severovýchodně od obce Dubu na parc. 696).

Filbarmonle v Pardubicích jevila od svého založe
ní pěknou činnost a representovala se každým svým
veřejným vystoupením jako dokonalé hudební těleso. Od
roku 1904 podala veřejnosti 16 zdařilých koncertních
produkcí a 3 opery větších hudebních a zpěvních roz
měrů, při nichž ukázala. kam přivede pevná a nezvrat
ná vůle, pilná snaha pana dirigenta a všech obratných
členů našeho hudebního sdružení. S politováním musíme
doznati, že umělecké snahy horlivé Filharmonie v Par
dubicich nedocházejí toho ocenění se strany občanstva,
jakého by plným právem zasloužila. Obecenstvo chová
se celkem k naší filharmonii nevšímavě i v těch kruzích,
od kterých bychom to opravdu nečekali. To jest příči
nou, že naše Filharmonie jest v ustavičné finanční tísni
přes to, že vkusu a požadavkům obecenstva hledí ze
všech sil vyhověti. Tato finanční tíseň nutí nás po způ
sobu jiných hudebních sdružení žádati ministerstvo o
podporu. V nejbližší době vystoupí naše hudební sdru
žení v městském divadle s Blodkovou operou »V studni«.

Parforsní hony na jelena konají se v Pardubicích
od 1. října za hojné účasti domácí i cizí šlechty. Hospo
dáři, kteří na zasetých polích mnohdy trpí dosti citelné
škody, usmířili se již skoro vesměs dostatečnou záru
kou, že se jim od parforsní společnosti dostane vydatné
náhrady. Za to část školní mládeže ukazuje svým sko
táctvím a hrubým pokřikováním za jezdci takové spro
stoty, že to budí věru hnus. A nejhorší při tom, že
si neví žádný proti takovému nevázanému počínání ani
rady, ani pomoci. Cizinci si takto sotva odnesou pěkný
dojem.

Dostihy v Pardubicích konají se letos dne 22. t. m.
na pardubském závodišti. Začátek je v 1 hodinu odpol.
Zábavní vlaky přijíždějí až na závodiště a odtud také
vyjedou zpět. Celkem lest 6 závodů, z nichž třetí zvlá
ště budí pozornost všech sportovníků. Jeť v této jízdě
určena cena pro vítěze v obnosu 25.000K. Tato zvýšená
cena pro jezdce přivábila na pardubské dostihy hojnost
závodních koní zvláště z Německa.

Za příčinou koňských dostihů, pořádaných dne 22.
října 1911 v Pardubicích (začátek o 1 hod. odpoledne),
budou na *rati Josefov-Jaroměř— Pardublce—Chrudim k
závodišti a zpět zavedeny následující zvláštní vlaky:

Jizda tam: 1. Odjezd £ Joselova-Jaroměře v 1t hod.
48 min.dop.;: příjezd na závodiště v 1hod. 01 mis. odp.
Tento zvláštní vlak žastavujé na všechstanicích a za

stávkách, ležícíchna trati z, Josefova-Jaroměřeaž do
Rosic. 2.) Odjezd z Pardubic v 12 hod. 34 min. odpoledne,
příjezd na závodiště v 1 hod. 01 min. odp. 3.) Odjezd z
Chrudině v 12 hod. 58 min. odp., příjezd na závodiště
v 1 hod. 17 min. odp.4.) Odjezd z Pardubic v 1 hod. 33
min. odp., příjezd na závodišté v 1 hod. 48 min. odp.
Jízda zpět: 1.) Odjezd ze závodiště ve 4 hod. 41 min.
odpol.; příjezd do Chrudimi v 5 hodin 06 minut odpol.
Odjezd ze závodiště v 5 hodin odpoledne, příjezd do
Pardubic v 5 hod. 16 mín. odp., příjezd do Josefova
Jaroméře v 6 hod. 42 min. večer.

Sjezd Volné Myšlenky v Pardubicích bude se konatí
dne 29. t. m. Dle novinářských zpráv bude prý to sjezd
velice důležitý. Se sjezdem bude také spojena veřejná
manifestační schůze, na které bude mluviti mimo dra.
Bartoška, red. Myslíka a ředitele Nováka také dr. Lo
skot, bývalý výpomocný katecheta na zdejší reálné ško
le. Vol. Myšlenka je propagování odpadů od církve. V
Pardubicích známe již delší dobu několik horlivých stou
penců Volné Myšlenky, kteří tajným způsobem uvádějí
tuto theoril volnomyšlenkářskou ve skutek. Jsou docela
někteří, kteří dostávají i vydatný tribut za svoji volno
myšlenkářskou a odpadlickou činnost.

7. listopadu budo stoletá památka narozenin Karla
Jaromíra Erbena. Zdejší rodák dr. J. Karásek, spísova
tel ve Vídni, chystá k této památce monografii o tomto
pěvci naších národních pověstí. Zdejší ochotnický spo
lek se spolupůsobenín spolku zpěváckého chystá akade
mil oslavnou na 5. listopad. Nás lidový spolek míní vě
novati této oslavě svou měsíční schůzi říjnovou 29. říj
na, ku které pozve i bratrské spolky okolní, hlavně Ho
řické. Škoda, že v Miletině sešlo s oslavy všespolkové.
Pání mají po ruce důvod, kterým se dá na venek omlu
viti Jednání, jimž tato všespolková oslava byla zmaře
na: nedostatek dosti velké místnosti. A skutečně: měst
ský representační sál nestačí ani na obyčejná ochotni
cká divadla a je dosti divno, že úřady trpil, aby se tam
i divadla hrála, i plesy odbývaly. Bylo by už na čase,
aby se něco v té věci podniklo. Není-li ani tento sál v
pořádku, nelze žádati od ostatních majitelů podobných
lokálů, by je náležitě upravili. Město má ovšem veliká
vydání. Ale cdklady se věc nezlepší, naopak, bude tomu
zde zrovna tak, jako se stavbou školy. Stále se odklá
dalo, stále se poukazovalo, co to bude státi peněz — a
posléze k tomu přece dojíti musilo. Kdyby se bylo sta
vělo před 15—20 lety, mohlo to býti o třetinu lacinější
a mohlo polovic nákladu býti splaceno. Nehledíme k to
mu, kdo má nyní hostinec městský v nájmu, komu se
líbí nebo nelíbí, ale jedině k tomu. že skutečně Miletín
nemá místnosti, kde by slušné zábavy většího rozsahu
mohly se odbývati, kde by v čas potřeby nějaká ta
slavnost mohla důstojně se pořádati. V tom ohledu ves
nice okolní Miletín předstihly. Doufejme, že na dlouho
tento nedostatek nepotrvá.

O novou lékárnu usilují v Miletíně. Až věc poněkud
dozraje, podáme zprávu.

Avlatika v Josefově. Obecenstvo se upozorňuje, že
příležitostně vzduchoplaveckých pokusů s aeroplanem
Etrichovým na dělostřeleckém cvičišti v Josefově je
vstup na toto cvičiště z ohledu bezpečnosti života za
kázán a že možno nejvýhodněji sledovati pokusy s hra
debních valů, na promenádě za bývalou Novoměstskou
branou před cvičištěm nebo na silnicích, vedoucích k
Novému a Starému Plesu, kde žádné nebezpečí nehro
zí. Pokusy létací odbývají se skoro každodenně, pokud
to bezvětří připouští. Létadla lze si prohlédnouti v han
garu na cvičišti v době, kdy se vzduchoplavecké po
kusy neodbývají, nejlépe v neděli. za vstupné “20hal.

Přelouč, V neděli dne 15. října zastkvěl se farní

chrám náš v kráse a lesku, v jakém již nebyl po dlou
há léta. Bylť toho dne po cpravách, přes 2 měsíce trva
jících, odevzdán službám Božím benedikcí, již vykonal
s církevním dovolením vdp. farář Čečetka s assistencí
místního duchovenstva. Byl to den radostný pro celou
katolickou farnost přeloučskou, jež podala ruky pomoc
né k dilu tak záslužnému vdo. faráři, jenž po nedávném
příchodu svém do Přelouče vytkl sl za první úkol ob
noviti zdejší chrám Páně, aby byl důstojným stánkem
Božím a milým shromaždištěm celé kolatury. Zpráva
dachovního psrávce o zamýšlené opravě zašlého vnifřku
farního chrámu Páně nalezla všude vřelé přijetí, o čemž
svědčí výsledek sbírky konané v Přelouči a po všech
přifařených obcích. Přes všechno pokoutní štvaní a po
dezřívání různých »pfíteličků« vybráno bylo na příspěv
cích, jak jsme se informovaii, v Přelouči 876 K 80 h, ve
Břehách a Výrově 114 K 40 h. v Benešovicích a Mo
košíně 63 K 80 h, ve Lhotě 47 K 10 h, ve Škudlech 72 K
10 h, v Jankovicích 76 K, v Kozašicích 85 K 60 h, v Lo

henicích 84 K 60 h. S povděkem připomínáme, že se ke
sbírkám těm připojily I nepřifařené blízké obce, a to
Štěpánov, jenž přispěl 23 K 20 h a Klenovka 25 K 80 h.
Mimo to se četně representovala počestná obec Lohe
nice darem 50 K. Doufáme, že též dojde příznivého vy

závodů rřeloučských, jak se v posledních dnech stalo
od slavné správy Občanské záložny v Přelouči, jež vel
komyslným darem 800 K osvědčila svou chvalnou po
věst ústavu, jenž zvláště zdejší kulturní a humánní pod
niky vždy blahovolně podporuje. Lze tak očekávati z
toho důvodu, že každý lest přesvědčen, že ve farním
chrámu našem mimo provedené opravy jest třeba ještě
mnoho věcí upravovatl a nově opatřovati, aby celý
chrám se svým zařízením sloužil k důstojné službě Bo
ži a byl místem. v nějž by se lid rád zdržoval, myslf



sveu kBohupovrnášel aspolubyl tu | estetickyvzdě
láván. Vdp. faráři gratelajcme, že za tak krátkou doba
svého působení v Přelouči dospěl přes různé překážky
k tak zdařilému provedení svého prvního dila a tím za
psal se živým písmem v pamět svých uznalých kolátar
níků. Při tom vyslovujeme svě přesvědčení, že úspěch
ten bude vd. faráři mocnou pobídkou k další zde po
třebné a záslužné činnosti. Ku konci tlumočíme plné u
spokojení naší veřejnosti na zdařilou prací pana Štěpá
na, pozlacovače a p. Novotného, malíře z Pardubic, jimž
vnitřní oprava chrámu pod dozorem konservátora p.
architekta B. Dvořáka z Pardubic byla svěřena. Solidní
a odborné provedení jejich prací bude jim zajisté nej
lepším odporučením pro budoucnost.

Učitelská organisace v Humpolci. Humpolecká »Bu
deč« konala ve středu dne 4. t. m. schůzi, na jejímž po
řadu byla přednáška inž. Kolbenovy továrny »0 elektro
magnetech«. Přednásku, která byla velezajímavou, vy
střídaly zprávy funkcionářů, které vedly k úplné dishar
monii mezi účastníky. Někteří ze členů »Budče« trpce si
stěžovali, že isou upromínání o příspěvky, ač zaplatili.
Pokladník hnal na předsednictvo, že si podržuje účetní
knihy, ač jemu patří. Předsednictvo, které upomínalo,
vytáčelo se sem tam; předseda p. Jenčík, aby stišil
rostoucí bouři, připomenul, že v Praze to také tak dě
lají, že odtamtud také nedostáváme určitých pokladních
zpráv. Vzájemné výtky vedly tak daleko, že se před
sednictvo i s panem pokladníkem poděkovalo. | Pan
předseda fenčík, aby smazal nemilé dojmy, začal vy
pravovat o choulostivých peněžních záležitostech jedno
ho vynikajícího předáka učitelského. Když pak účast
níci neustále hnali na předsedu, ozvalo se slovo »žaloba«
a tu se organisovaní páni zcela po tichu a nepozorova
ně rozešli, aby nemusili jít svědčit. A tomu se říká or
ganisace!

Německý Brod. Dne 11. října konal se pohřeb zdej

chrámu Páně. Kdo jen trochu mohl, chvátai s hlubo
kým pohnutím provoditi ho na jeho poslední cestě, Hoj
ná účast na pohřbu ukázala, jak váženou a oblíbenou
by! osobností. Popularita jeho. jíž se v našem městě tě
šil, lišila se však od popularity lidí jiných. Nebyla pla
ná, uměle vyvolaná, nápadnými nějakými skutky získa
ná. On si jí získal tírn. že vedl povždy vzorný, láskou
k Bohu a lidem proniknutý život. Byl typem spravedli
vého křesťana a jako takový svým bezúhonným jedná
ním vynucoval si důvěru a úctu každého, kdo s ním
do styku přišel. — Odpočívej v pokoji, zbožná duše!

Soloplsky. Dne 30. září zavítali k nám vdpp. Redemp
toristé Blažek, Zlestil a Kučera ze Sv. Hory u Příbra
mě, aby konali sv. missie. S obavami hleděli jsme to
muto posvátnému dílu vstříc, neboť jednak byla k tomu
nevhodná doba, doba pilných prací polních, jednak ne
byly zde ještě sv. missie konány. Zprvu zdálo se, že 0
bavy se splní, neboť účast věřících byla slabá. Leč mi
lost Boží a výmluvnost dpp. missionářů konaly divy.
Počet posluchačů den ode dne rostl, až vzrostl při slav
nosti Mariánské, konané 4. října. na 2000 hlav, takže
kázání musilo se konati venku. Zvláště dojemná byla
slavnost Nejsvětější Svátosti Oltářní v 'pátek večer.
Když vdp. děkan pohnutým hlaseni volal před vystave
nou Velebnou Svátosti: »Odpust. Pane, odpust lidu mé
mu ...«, hlasité štkání přítomných bylo svědectvím,
že milost Boží zvítězila. A tak když v pondělí 9. října
večer vdp. Blažek. zakončuje sv. dílo, loučil se s našimi
farníky, odporučuje je do ochrany Boží a blahoslavené
Panny, všickni ze srdce plakali. že tak krásné chvíle
jsou u konce. Ke stolu Páně přistoupilo na 700 duší. Při
této příležitosti vzdáváme srdečné díky ctp. J. Horáko
vi, statkáři v Chotouchově, za laskavé zapůjčení povo
zu, a všem, kteří si o slavnost dobyli zásluh. Zvláštní
naše díky platí dpp. missionářům, největší pak Bohu a
blahoslavené Panně.

Z Jilemnice. Nouze o vodu, zvláště za letošního su
chého léta, přiměla zdejší správu města, aby místo do
savadního, naprosto nedostačitelného vodovodu zřízen
byl vodovod nový a to většího rozměru. V té příčině
zakoupen pozemek zvaný »Batovka« pod horou Žalý
v Krkonošíci, kteréžto místo dobře 2 hodiny cesty vzdá
leno jest od nás a velmi jest bohaté na dobrou prameni
tou vodu. Stavba vodovodu zadána jest firmě p. Kunzo
vě z Hranic na Moravě, a dá-li Pán Bůh, a žádná váž
ná překážka se nenaskytne, budeme mlti příštím rokem
u nás dobrou horskou pitnou vodu. — Budova městské
spořitelny jest již úplně dostavěna a poněkud již oby
dlena, taktéž i vydláždění silnice a chodník z nádraží
do města vedoucí jest hotov a regulace potoka Jilem
ky již před dvěma lety jest upravena. Vidno z toho, že
město naše pokračuje s duchem času; však také na dru
hé straně poplatnictvo již nyní. kdy ještě podniky výše
uvedené nejsou všechny v tozpočtu, naříká na velké
stoupání přirážek, obecních daní, což jest samozřejmo;
inu, jak se říká: něco za něco.

Změny v českých posádkách. Při změnách, jež na
stanou z jara roku 1912 v českých posádkách, jest po
zoruhodno opětné sesílení vojska na jihozápadní hranici

se posádek v Praze. v Plzni, Terezíně, Hradci Králové
a Josefově. Z menších měst ztratí posádku Prachatice,

mlově, v Telči a v Uherském Hradišti.
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Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnovu“ a „Časové úvahy“

EVee“
GRANO-HOTEL

V HRADCI KRÁLOVÉ.

Žimní zahrada.

wneděli dno 22. října.
Začátek: odpoledne o půl 4. hod., večerv 8 h.

Vstupné: osoba 40 hal., lože 3 K.

Hudba ©.ak. pěš. pluku č. 08.

otálé elektrické divadlo
BIOGRAF.

Program od 23. do 27. října:
Tontolini v cirku. Komický výstup. —
Z lásky otrokyní. Drama.— Jak Lemke
své dluhy splatil. Komické— Růžen
čina panenka. Dramatický obraz. — Pře
stávka. — Lov velryb. Přírodní.— Ničitelé
dráhy r. 1862.Zelezničnídrama. — Nepřízeň

tety Stázy. Veselohra.

Ceny míst: I. 90 b, II. 70 b, III. 40 b; třetí
místo proti legitimaci 30 h.

Změna programu vyhražena.
Začátek v 8 hodin večer.

©„DOLU-J
Různé zprávy.

Demagogický tisk rudý tu vinen. Vídeňské noviny
přinášejí neustále poárobnosti z krvavé neděle vídeň
ské. Několika chudým nájemníkům, kteří bydlí v příze
mi, z pouhé svévole byla kamením rozbita okna a po
škozen nábytek a obrazy. — -Vídeňský Denník« sděluje,
že 14—I5letí mladíci měli u sebe nabité revolvery, kapsy
plné kamení a výbušných žabek. Jeden I5letý bodl poli
cejního agenta Hofimanna nožem do břicha, policejní
komisař dostal žehličkou do hlavy. Všichni »Plattenbru
dři« z Floridsdoriu a Simmeringu byli komandováni na
okružní třídu. — Při -demonstracích« se také kradlo:
u obchodníka sklem Wagnera v uúliciAuerspergově vy
kradli porculánového zboží za 10 K, u obchodníka Bri
xe na Neubau vykradli aluminicvého zboží za 500 K.
»Majetek je krádež!: křičeli loupežníci zcela dle hesla
rudých. —-Když hasiči jeli hasit oheň ve škole na Hab
sburském náměstí, musili pro vyhrůžky zástupu se vrá
titi. — V bytě školníkově (v téže škole) zapálili nad hla
vou těžce nemocné školníkovy choti záclony. Školník
ohněm, který ztrávil postel, má škodu 100 K. — Sedmi
let[ až čtrnáctiletí hoši, odchovaní čtením rudých listů,
tím, že vytloukli okna ve dvou škclách až do 4. poscho
dí a založili oheň, protestovali proti nenáviděnému vy
učování a Školní kázni. O zkázu školy rozdělili se tak
to: účedníci vyvrátili železný plot kolem školy a vy
tloukli okna ve vyšších dvou patrech, rozbití oken v
přízemíponechali žákům školy obecné. Velké škody
učinili v chemické laboratoři reálné školy na Habsbur
ském náměstl a v ústavě na výrobu očkovací látky. -©
Tak učeně a důmyslně zaháněti bídu by dovedli také

století »zcela nové lidi s vyší kulturou«. Již byla od
souzena velká řada demonstrantů, kteří valnou větši
nou mají věk od 16 do 2) let. Spletité problémy sociální
ovšem těžko ty mladé hlavy mohly chápati, ale dema
gogickému štvaní porozuměli hned. Mladá krev vzkypí
okamžitě. Ale kdo je zde zodpověden za tolik nerozváž
ných kousků v prvé řadé? —- Ale soudruzi již si na
ten jednoduchý. primitivní prostředek protidrahotní to
lik uvykli, že již o jiném nevědí. — Centralisté pro
stějovští měli dne 8. t. i. schůzi proti drahotě. Řečník
soudr. Geršl pravil dle »Proletáře: mezi jiným: »Vláda
chce bouři proti drahotě potlačiti násilím (?). Bude-li
na této cestě vláda pokračovat. kdo ví, zda Něguš byl
posledním, který ve svém revolveru viděl nejlepší o
branu. (Potlesk.) My jako mezinárodní sociální demo
kraté nepřestaneme bojovati, dokud děsivé účinky dra
hoty i do budoucna nebudou zažehnány ...« Volal-li
baron Gautsch dne 5. října v parlamentě ve chvíli vzru
šení: -My se nedáme zatlačiti cd linie, jež zní pořádek
a zákon«, pak iny na dnešní schůzi voláme: »My neu
staneme v boji proti takovému pořádku, který nám ne
zaručuje nic než bídu a hlad. Nedáme pokoje, dokud bí
da a hlad nepřestanou. děsiti 'lid.« — | Tedy Něgušův
browning máodstranit trahotu' Vládní orgány takové

rozeštvávání lidu klidně trpí a pak se diví výstřelům
a atentátůml

»Mezinárodal« soc. demokraté. Soc. dem. poslanci
Pernerstorfer a Lówy poslali valné hromadě germani
sačního šulírajnu pozdravné telegramy — a to v době,
kdy Němci naše menšiny tolik utiskují. Ovšem že jejich
smezinárodní« kolegové jich proto před soudruž. soud
nepoženou.

Nový ukazatel domů król. hlav. města Prahy a okolí.
Obec Pražská vydala vlastním nákladem nový +Uka
zatel domů“ nejen pro kral. hlavní město Prahu, ale i
pro 21 cbcí sousedních: Braník, Břevnov, Bubeneč, Dej
vice, Karlín, Kobylisy, košiře. Michle, Nusle, Podolí
Dvorce, Prosek, Kadlice, Smichov, Strašnice, Střešovi
ce, Střížkov, Troja-Podhoří, Král. Vinohrady, Vršovice,
Vysočany a Žižkov. -- Kniha ta obsahuje v části I. po
pisná čísla domů s názvy uličními a čísly orientačními,
v části II ulice a náměstí s orientačními a popisnými
čísly domovními a v části Ilí. úřady a ústavy, paměti
hodnosti a rozoruhodnosti, abecedně spořádané, dále
farní obvody, přehled obyvatelstva dle posledního sčí
tání lidu. Hodí se tudíž publikace tato výborně každé
mu, kdo s Prahou a jejín okolím jest v častém styku,
ježto část II. »Ukazatele. je takořka graficky znázor
něna a obraz celé nlice se všemi domy a s ústícími uli
cemi plně vyvinut, takže poloha každého domu i v těch
částech města, kde dosud není zavedeno Číslování dle
nových (orientačních) čísel, najde se tu snadno bez
plánu i bez místních dotazů. Novinku tuto doplňuje vhod
ně přehled úřadův a ústavů, památností a pozoruhod
nosti, značně rozšířený, spoht s výsledky posledního
sčítání lidu, jakož i přesnými výměrami obecních kata
strů, obě dle stavu ze dne 31. prosince 1910. Výtisk
nového »Ukazatele« (8", stran 724 a XXIV.) v krámské
ceně 6 K - lze dostati v každéní knihkupectví neb v
úřadě hospodářském na radnici Staroměstské (I. patro,
čís. dveří 23.).

Čištěul českých měst v království Českém nevěnu
je se dosud patřičná péče. »Svaz českých měst« roze
slal všem obcím ve Svazu sduženým dotazníky za úče
lem sebrání statistického materiálu čištění města se tý
kajícího. V r. 1909—10zodpovědělo dotazníky ony cel
kem 220 obcí, zn ichž podle došlých odpovědí 160 pe
čuje ve vlastní správě a čištění ulic a náměstí, částeč
ně též o dovoz domovních odpadků, jedna obec zadává
čištění to podnikateli, 60 obcí vůbec se nestará o čištění
ulic, uvádějíce některé z nich výslovně na př.: »nepe
čuje, vše čistí se samo přírodně deštěm a větreme.
Dotčených 160 obcí většinou dává pravidelně čistiti je
nom náměstí a ulice hlavní, kdežto vedlejší ulice pone
chávají libovůli obyvatelů, cbtějí-li si je čistiti čili nic.
Zpravidla se ve většině českých měst čistí hlavní ulice
a náměstí jenom před nedělí, svátkem, před slavností,
průvodem anebo po trhu. (© čištění města poněkud
pravidelném (byť i jenom před nedělí) lze mluviti pouze
tam, kde jsou k tomu účelu ustanovení zvláštní zřízenci.
Počet osob, zaměstnaných při pravidelném čištění mě
sta, je v jednotlivých obcích různý. Některá města mají
po ! metaři, jiná 10, 20, ACi více inetařů, v Karlině mají
73 metaře, Žižkov S0, Král. Vinohrady 108, Smíchov 133,
Plzeň 180 a Praha přes 90 metařů. Ve 160 českých ob
cích je zaměstnáno čištěním veřejných komunikací přes
2000 zřízenců. Jsou to ronejvíce přislušníci chudobinců,
almužníci, chudí příslušníci anebo žebráci. Denní mzda
dle různých okolností je dd 7G hal. do 2.50 K, dozorci
mají 1.00!až 4 K. Výdaje roční, vzešlé za čištění obcí a
za odvoz smetí uličního i domovního stoupaly v r. 1900
od 1000 K až do 155.000 K. Celkem ve 154 obcích činily
dohromady 791.200 K, v Praze 563.200 K. Celkem stálo
čištění 155 měst r. 1900 asi 1,654.400 K. V Praze připadá
z toho na jednoho cbyvatele ročně 3.83 K.

Proti bílému otrokářství. Minulý týden konala se v
Karlsruhe osmá konference komitétu pro mezinárodní
potírání bílého otrokářství. V německém komité sdru
ženo je 75 spolků a příznivkyně jeho jsou i korunované
ženy, na př. »Spolek kněžen« je také členem. Spolek má
v seznamu 1400 jmen kuplířňů, z nichž v minulém roce
9) bylo na zakročení spolku soudně trestáno a 300 děv
čat bylo v téže době spolkem zachráněno od zkázy.
Jména si kuplíři často mění. což ztěžuje práci spolku.

jmény, aby své ženy mmohlzašantročiti. V Rusku exi
stují celé továrny na výrobu padělaných křestních lí
stů a úředních listin. Děvčata postavená před soud často
ze strachu před pomstou lidokupců zaplrají, a byly zji
štěny případy, že protl lidokupcům svědčícím děvčatům
byly ruce a nohy ze msty zpřelámány. Sjezd zabýval
se též otázkou zákonného upravení poměru číšnic, jež
— zvláště v Orientě -—tají v sobě vyloženou prostituci.
Na sjezdu ozývaly se stále nářky na netečnost společ
nosti v této důležité sociální otázce.

Všellcos. Pobřeží Kalifornie navštíveno bylo zase
hrozným zemětřesením, urovázeným větrnou smrští a
přívalem mořských vln, čímž 4 města téměř úplně zni
čena a na 60) osob zahynulo. —| 15. t. m. odjela z
Vídně rakouská výprava do Afriky, aby prozkoumala
neznámé kraje britské východní državy. — Během tří
čtvrtin letošního roku bylo ve Vídni spácháno 395 se
bevražd a to 284 mužů a 111 žen. — 600 trestanců na
Pankráci podalo ministerstvu spravedlnosti žádost, aby
s ohledem na všeobecnou drahotu zvýšilo jejich mzdy,
jež jsou dosud 6, 8 a 12 hal. za hodinu. Tedy také »dra
hota« na Pankráci. — Policie v ruském Kursku objevila

nasia. Dle stanov členové mezi sebou vylosovávali toho,
kdo měl dobrovolně zemříti a skutečně v poslední době



vraždám. Odhalení vyvolalo ovšem mezi rodiči gymna
sistů velké vzrušení. — Varšavská Společnosti zahrad
nická vyslala do Čech výpravu svých instruktorů za

a zahradnictví vůbec a zařízení institucí, které tu zří
zeny na podporu tohoto oboru. — Při srážce osobního
vlaku s lokomotivou na nádraží v Ústí n. Lab. 1 osoba
zabita a 0 těžce raněno. — V Marbjergu v Dánsku na
lezli hrob, jenž dle odhadů znaků jest stár asi 3000 let.
Kosti a zuby jsou pěkně zachovzlé. — V neděli přijel do
Prahy princ Achmed Fuad, strýc panujícího Khediva e
gyptského a rektor egyptsko-arabské university v Ka
hýře. za účelem studia zařízení pražských škol. — Mi
nisterstvo vnitra na zakročení slovinských poslanců na
řídilo revisí sčítání lidu v Gorici. — Při zemětřesení,
které 15. t. m. navštívilo Italii v provincii Katanii, sbo
řeno mnoho domů, kostelů a věží a zároveň usmrceno a
poraněno mnoho osob. — Příjmy státních drah rakou
ských za rok 1910 činily 154.004.568 K, vydání činilo
249,421.462 K, tak že schodek obnáší 95,356.894 K. —
Soukromé gymnasium při akademii hraběte Straky v

Praze bude postupnězrušeno.—-Presidentbursy na P | © M UO SLY 4mzbožía penízev Praze,MaxKahler,povýšenbyl do OZOT 4 z = e 85 =. E á s aŠ di
stavu rvtířskéhe. V poslední době několik židovských s « Em 5 BE © zá A ZB E

rodin dostalo šlechtictví.— Ministerstvoválky wymo- Abysto so uchránili napodobenin, .e - JE 8 s 8 © SZR
hlo u panovníkapovolení,že v případechsňatkudůstoj- db i sa A = sE 9 bwnáku - a ad
nika s aktivní učitelkoumožnoplat učitelskýpokládatl site při pu > ae « š>g3 r M s 3 = SŠ89
za potřebnoukauci. Platí jen pro Dolní Rakousy,kde| «=4Mw RO ň ž a E Šp S65 -E83 o E „č

učitelkámdovolenovdávatise. GI =“ | = E o E ě Ě É
EEE

| AB>02 553Bor 57 9ě
vždyjménaMAGGI "3 Šerý šhTržní zprávy. m k © čásp y aochrannéznámky a PO SSŘARŠÉ

Seznam cen na týhodním trhu v Hradci Králové dne
14. října 1911. 1 hl: pšenice K 20.— až 20.60, žita 16.80 až
18.—, ječmene 14.40 až 15.—, ovsa 9.40 až 10.60, vikve
2.— až 24.—, hrachu 28.— až 30.—, čočky 40.— až 50.—,
jahel 30.— až 22—, krup 28.— až 48.—. 1 a: jetelového
seminka červeného 148.-- až 154.—, jetel. semínka bílého
100.— až 196.—, máku 90,—- až 100.—. 100 kg: žitných
otrub 17.—, pšeničných otrub 16.—-až 17.—. 1 kg: másla
čerstvého 3.10 až 4.80, sádla vepřového 2.20, tvarohu
—52 až —.80, 1 vejce —.1n. 1 kopa: zelí 10.— až 18.—,

kapusty 3.— až 4.—. 1 hl: cibule 13.— až 16.—. I kopa:
drobné zeleniny 1.— až 1.20, mrkve 1L—až 1.40. 1 hl:
jablek 14.-- až 16.--, hrušek 16.— až 20.—, 1 bečka šve
stek 14- až 16—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 14. října 1911
bylo přivezeno: hl: pšenice 241, žita 75, ječmene 74,
ovsa 286, jetelového semínka. 15, Iněného semínka 1, má

-ka 4,kop: zel E kapišty 120,i cibnte54""drobné.
zeleniny 280 kop, mrkve 220 kóp, hl: brambor 163, ja

blek 98, hrušek25, švesteks kusů:„epřů. Lpodsvinčat 472.

(Zasláno. =

Výborová schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepem.v Hradci Králové
„ bude

ve středu Úno25 říjma191i, ©2. bod. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adnlbertina“, Jihkova tř.

č. 800—I. v Hradci Králové.

Václav Uhl ř,
předseda.

»křížové hvězdy. <

Žádejto výslovně
MAGGI"O koření a
to z původní velké
láhve MAGGINO,ježto
vté nesmí se dle zá
kona mabízeti k pro
deji nic jiného než

koření MAGGIHO,

labvičky na zkoušku 12 baléřů.

v
Bisku konsistorium

Hradci Králové ověřilo mne dodávati

a výše

velkoobchod vínem

Mnoho pochvalných dopivů po ruce.

DoHradceKrálové a okolí! E ><

Dovolujeme si oznámiti, že jsme otevřeli 1. říjnem Závod tento zásobili jsme

Družstevní knihkupectví
v nově upravených místnostech Adalbertina

veškerou literaturou českou,

vydanou vposledních 20 letech,
obe

kte

tak že můžeme otěnému

v Hradci Králové.

nám dodávati.



Založeno r. 18B0.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnémů duchovenstvu
doporočuje se

první a nejstaršíodbornádílna pasířská

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 88.

k sbotovení veškerých ko
stolních nádob ze stříbro,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

kíbo provedení, v každém
vzorkua ryze církevním slohu

Vše přezné, čistě a důkladně
sbotovuje se v mé vlastní dílné
jeu ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
cbovenstvu práci trvalou 3
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskou Milosti revido=
vávy.

Meiní nádoby Jem v ohmi
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních te ry. le, řádně a
levné vyřizují,

Vše zasílám jen posvěcené

Vsorky, rospočty, nákresy 1
hotové sbuží naukázku franko
se zailou.

možno splácet bes přirážek.

odznaků opolkových atd.

KEBIXG83XCEI X BI X PIX

žJan Horák,!soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mcho ryze křesťanského závodu za

—=

X

dobu vice než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

„zVelejemné látky na taláry.
% Též na oplátky bez zvýšení con!
A8 XCBDXCBDX 563X663

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
"venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakoži
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
slacení písma a různých předmětů venku se nalo
-sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku ma cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bromsová
* státní medailie s výstavy v Pardubicích.

OY> Závodzaloženr. 1898. E

žk :
ý

Xi
X

ý
*

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

a matinku, paní

k tichému spánku uložena.

V Úibčanech, dne 19. října 1011.
Boženka a Josef, Josef Dus,

děti. manžel.

GORE GIOSOKAONOSRONO Veledůstejnému

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
řesně k nábytkovým látkám se
odící jako: sňůry, střapce, tř

pení atd. — —

LINOLEUM,
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- sa nejlevnější cena nabízí firma 

AASTOTPKRAZ,dt L
EIUIOIEADEIEUAC

+

První český katolický závod ve Vídni.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

709=- Vide NM
©| Lo, Kaiser

straase 6., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasálá

se vše franco.

|

|

|

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
ruětiš veškeré kostelní nádoby a
uačini a t0: mo. rance, balichy
cibáře, nádobky, © nky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
std. své vlasíní výroby, předpisům

k církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci 8
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
plstku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na U
kázku franko bes závsznosti koupě
Vše se poslid posvěcené. Prdce ruční.

Sled veškerých zlatých a stříbrných klenotů, jako : ře dxů

madonek, kříšků,dnýnko náramků atd. :: Motářsképrotony, tabatérky, jídelní nášiní se atříbrapravého
i čínského vždy na skladě.

Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje aa nejvyšší cenu)

JAN STANĚK,
pasiř a ciselour

Praha I.. ul. Karoliny Světlé, čís. 19. a.
Girový účet u Ústř. banky Účet pošt. spoř.

čes. spořitelen. 8, 111.510.

Českoslovanská záložna v Praze,
sapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. ©. 8. il.

Zúrokuje vklady 4,/,—4/,*/, dlevýpo
vedi ode dae vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřád anky úplněbezplatně
a vklady na ně očiněné úročí 5*/, bez vý

Základní vklad obnáší 3 K, který ae ihned úročí.
K bezplatnému zasflání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze svého.

Stav vkladů 30. září 1911K 580.000—.

Poskytuje zápůjčky na směnkys ručiteli
(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své Členy,
koupi a prodej cenných papírů sa botové i
na eplátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výbodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry avěci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatné.

Záložna podlébá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od 1/,8—6.

Doporučujeme



Cibule a česnek.

Malasýke
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné ceny

Nejlepší šicí stroje na světě.E
! K Ré

M „ee . :
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šicí stroje
pro všechny možné druhy šití.
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HRADECKRÁLOVÉ,u labskéhomostu, 279. v EKutné Hoře.
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma)

jr Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
ži (bratr P, J. Noškadly, faráře ve Yýprachtieleh)

2 doporu“uje P. 1. veledůntojn. duchovenstvu
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný

C. k. místodrž. konces.

informační "Uz
pe kancelář
PAVEL BAYEB,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
ry soukromé ve věcech diskretních,

opatří též k ěo = h té jů
puj čky osobní;na splátky,

též bez ručitelů.

X

Ceníkyzdarma afranko. :

Šeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

: výrobní závod v Hradci Králové,
jvš= h kostelních paramentů,; 5. (protiGracdhotelu):.
AJspolkovýchpraporů a kovového náčiní přijímá vklady na kuížky
zj Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ——ph — za 4490až 59o==- as na nžádání frauk: zašlou.

40000:00.0080000806600000:

CEKENENEKI

KoSROKOOKOKOKARAKAKAKAO

úrok 4 to dle výpovědi.

RODYČOI OVV MOOLVOV O EKO S LIE “ 6“ Složnílístkyna požádánízdarma.“M

— | o jnájméJÉ Uhlá zokzktnc
Znovuzřízeníhóteluv Adalbertinuv HradciKrálové,| OY

Do Hradce Králové a okolí!

dnem 1. listopadu 1911 v nájemúplněnově upravený

HÓTEL Y ADALBERTINU.
Hotel jest znovu přestaven Čepovati budu

a veškerým plzeňský Ujištuji,
moderním, prazdroj že snahoumojí
komfortem |""kc iren | Dude,posloužiti

od 1. listopadu nebo hned
dva pokoje a kuchyní, předsíní pod jedním
uzavřením, prádelnou, zahrádkoua s ostat
ním příslušenstvím ve vilce »Růži« na

Pražském Předměstí č. 294.
Pro méněčlennou rodinu zvlášť levná cena

Absolvent c. k. odborné školy

P. T.

Kladusoběza čestoznámitivelectěnémuobecenstvu,že převezmu | Pronajmou seopatřen. ralockýležák. | velect. obecen- BOHUMIL BEK
i Snídaně stvu Go nejlépe n hařekýa ře ;

Zvláštěupozorňuji = Ba= závod sochařský a řezbářský,

na vidličku, jak V hótelu sa- dovolujesisd nabídnouti ;
své umělecky pracovanépp. cestující | pegy rpřdjaení |> | oltáře

na elegantnězařízené i mimopředplacení, mem, tak 4- kazatelny kěí., 

Aoloje.- velkývýběrvečeří,vý přes sochy kovéCeny—ě ý ách.vše v značnělevnýchcenác Lurdskou, —
křtiltelny,=

. LA“
Proto fm Vaše Blahorodí o vzácnou přízeň sošky na pro

Aznamenámse k službámvždynejochotnějšíJan „Koš tál, is ces, Sesličky, T126fer.
č Boží hroby. — |RVV|

Česká banka filiálka w Hradci Král.
Centrála v Praze. Filiálka v Liberel. Expositura ma Smichově.

Vklady na knížky a běžnýúčet 4'|.—4.

Eakont směňek1faktur: Nelkodhohod uhlím Vadiaa kauce aÚvěryvšeho druhu C  em. C BursovníobchodyPT OCT
Wajitel: Politteké druzatvo tinkové v Hradci Králové — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antoniu Pochmoa. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Číslo 43. |
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CCI HnapEc KRÁLOVÉ.(CI

Zal r. 1868.| prorád. Přijímá-| Ake karitál:|. šteréba
kovn', směná

vkladyna a od hutě by.' dy: vní
knížky vk'adní K2.500.000-- 0 Lobe y

na úrok akta.

4 0 FIMALKY : Směnárna
k p Praha, Uhlí, cementJičín, a cihly,

A edndoí . - Semily, - f vápno,sádra.' - Turnov, - ( strojní oleje.
Chrudim, petrolej a cukr.

Slané,
Krakov.

Kulhavéhospodářství.
Pod štíteni irojspolku Německo na úkor Ra

kouska vývoz průmyslových produktů do Ture
cka tolik rozmnožilo, že rakouské průmyslové zá
vody těžc: pocítily lačnou konkurenci již před an
nexí Bosny a Hlercegoviny. Pak bylo ještě hůře
— a Vilém Il. při tom všem byl po velice drahém
uspokojení Turecka ve Vídní oslavován, jako by
býval předním záchrancem Rakouska. Jeho opor
tunní politika však byla získána velice draze.

V připojených zemích ovšem stal se značný
průmýslov“ a obchodní pokrok, o jaký by se bylo
Turecko nikdy nepostaralo. Na druhé straně však
popřáno židovským spekulantům v tak veliké mí
ře káceti. dubové lesy, že chov dobytka vepřové
ho úžasně poklesl, což mělo velice zlé následky
pro obyvatelstvo Čislajtanit vubec.

A jak snnitné cifry vykazuje právě vydaná
úřední statistika o dobytkářství! Jeví-li se proti
roku 1910 při některých druzích dobytkářství fak

-tický úbytek, pak jest to zjevem velice zlověst
ným. Horní Rakousy, Tyroly, Solnohradsko, Ko

„rutany, Terst a Bukovina vypěstily docela hově
„zího dobytka daleko méně, než roku 1880. A tako
vý račí pochod se datuje v době velice hlučně se

„rozvíjejícího politického agrarismu.

FEUILLETON
DUŠIČKOVÁRREFLEXE.

„Zase blíží se den, kdy o posmrtném rovu, o rychlém
míjení všeho pozemského vážně se zamyslí i nevěrec.
Nevyhne se tomu, četné konnexe s věřícími ať horlivěj
šímá či chladnějšími mocně strhují v jeden elegický
proud.

Jsou nevěrci, kteří se tváří, jako by dovedli půl
světa dobýti, jako by se nelekali ničeho. Prý střesení
světového názoru katolického úplně je vymanilo ze
strachu, zvýšilo jejich energii. Zatím však dělají hrdiny
v drobných šarvátkách, v nichž nehrozí nejmenší pod
statné zranění. Dojde-li k okamžiku zvlášť kritickému,
dávají se ua zbabělý útěk. i když ani nehrozí nebezpe
čenství životu, nýbrž pouze kapse. A zvláště — prchají
na deset honů. mají-li se setkati s pohřbem, mají-li v
nemocnicí pohleděti v zmírající tvář spolubližního. A
slabé jeptišky, jimž dle tkeorií volnomyšlenkářských
křesťanský názor podlomil duševní sílu, ve dne v noci
v těchže nemocnicích hledí se vší statečností) smrti
vstříc. A podobně i prostí horalé, kteří sice na hluboké
studium filosofie času neměli. jsou posilnění pevnou ví
rou v Kristova slova tak. že zcela klidně očekávají svůj

skon. Ještě podrobně před domácími ustanovují, jakou
si přejí rakev, faké šaty do hrobu a pod.

„Zat> jaké malé hrdinství vídáme často při skonu li
dí »nových světových názorů«! Trapno patřiti na zou
falé tváře, malomocné vzlykání, zoufalé vytřeštění očí.
Blížící sc poslední okatižil: všemožně se jím utajuje, aby
£ určité zprávy neměli náhlou smrt.

Vzpomínám, jak v chudé chatrči pohorské umírala
mladá služka »Kačka« a své sestry, Několik dní po za

velice bohatým. Nižší úicdnictvo a státní zříze
nectvo, jež musí pilně pracovati, volá po zvýšení
platů. Ale radikální nápravě v tom směru pře
kážejí obrovské výdaje na mnoho vyšších úřední
ků, jichž faktická práce jest pranepatrná, takže je
jich postavení rovná se sinekuře. »Reichspost« pra
ví, že těch 30 milienů, které se zřízencum a úřed
níkum přidají, hned jim z kapsy vyloudí jejich do
mácí a stravovatelé. Možno věru čekati, že fi
nanění správa se bude hojiti na majitelích domu,
kteří pak zvýší nálemné netoliko úřednictvu, ale
nájemníkum všeru.

Dr. Šusterčič « říšské radě poukázal vhodně,
že r. 1894 platil stát úředníkům 221 mil. K, r. 1910
však již 562 a r. 1911 dokonce 586.5 mil. K. A při
tom ještě asi 12) mil. vydáno na pense. Počet ú
řednictva proti r. 1894 vzrostl o 40 procent. Měl se
tedy nyní spíše počet zinenšiti než zvětšiti. Ukládá
se úřednictvu tolik zbytečného psaní, tak spletitá
manipulace, že se tím cbtěžuje jak úřad tak ob
čanstvo, které vidí v úředních aktech veliké ne
snáze a břemena.

U nás co nejsnadněji ujímá se to, pod čím jiné
státy sténají. Ve Francii dle zpráv a dokladů sa
mých pokrokářů vymýšlejí se různé druhy nejzby
tečnějších úřadů pr? prolekční děti zednářských
politiků, aby tito mazánkove, kteří se nehodí svým
talentem k ničemu, došli zaopatření. U nás jest ta
kových zaopatřovacích zbytečných míst už nyní
dosti. Chce-li stát vybřednouti z dusného byro
kratismu, ať zjednoduší úřední práce, příslušný po
čet úřednictva ať plně zaměstná a také řádně platí.

Rovněž tak jest nutno postarati se rázným 0

tečna i tenkrát, kdyby si vedli svědomitěji. Vídeň
ský křesť, soc. poslanec Váci. Kuhn podal v po
slanecké sněmovně obratný návrh.proti kartelům.
Žádá, aby pro nezbytné potřeby denní obživy by
ly vydány politickým úřadem maximální ceny. Bu
diž zakázáno veřejné i tiché sdružování výrobců
a obchodníků za účelem docílení jednotných cen.
Rovněž má se zapověděti tvoření kartelů t. zv.
zákazníků, jakož i zavazování zákazníků, aby kryli
své potřeby u jednotlivého podnikatele. Mají se za
kázati ujednání producentů i obchodníků, směřují
cí k bovkotu trhu, Kuhn vyžaduje, aby přestoupení
těch pravidel bylo stíháno přísnými tresty.

Věru že byv si chudí lidé volněji oddechli, až
ní —————

opatření sv. svatostmi Llížity se chvíle poslední. Tělo tu
berkulosou vychřadlé se vzpřímilo. »Lehni si, Kačenko,
jen si pohov! Tohle tě namáhá,« přimlouvala sestra ba
ráčnice. Alec snad sc služka zamyslila nad mládím tak
brzy vadnoucím a proto ani další domluvy nepomáhaly.
Láska k životu vrátila se plnou mocí, chuděra se domní
vala, že hned pu sklonění hlavy do podušky musí sko
nati. Konečně přece ji hlava klesla.

-A co bys ještě ráda, Kačenko?«
»Ješté -- ještě mi kup trochu toho dobrého thé,

dočkám-li se.:
+Jo, Kačko, ale to je velká drahota. To už ti mu

sím koupit z toho, co ti tady zbývá na výkrop. Však víš,
jak jsi málo přinesla.+ l

Promluveno přivětivě. ale přec i v krušném živo
byti řeč tvrdá. Nepadl by po těch slovech i mnohý 0
tužilý muž do mdlob?

Ale Kačka hlasem, který nejevil ani stopy podráž
dění, zcela konejšivě: »Alc na tom, Nanynko, nezáleží.
Vždyť ten výkrop nemusí býti slavný. To ostatní jistě
stačí. Však jsem se ptala.«

Drsná zkouška života, trpělivé přijmutl toho, co tě
šký život podává, i při lásce k životu klidná odevzda
nost. Žádné srdceryvné reptlání, naopak, uznání těžké
sttuace chudé sestry.

Kdo často o smrti přemýšli, toho smrt nepřekvapí!
Kdo mnoho zkusil, tonží po klidu a často jenom naděje
na klidný, blahý život záhrobní povzbuzuje energii,
která jest lákána k úplné resignaci. A nikdo není zcela

se těžký bol člověku, který se neotužil v mnoha zá
pasech! Prostí lidé, živící se tvrdou prací, nesou bře

mena zmužíleji, | v nejhustších mrákotách tě je Jiskra naděje.

| Ročník XVII
[nserty se počítají levně,

by jejich práce přestala býti obchodním předmě
tem v rukou relitostných spekulantů, kteří dove
dou vyhnati do závratné výše i ceny těch požíva
tin. jichž se urodilo hojně. Vždyť na samých tý
denních trzích bují lichvářské překupnictví. Ka
pitalista rychle všecko skoupí a hned pak prodává

| konsutmentim sát.
|

Píi panující mizení chce vláda na jaře přijíti
s předlohou o nové půjčce 400 mil. K. Tedy staré

| dluhy, které ždímejí na úrocích z kapes poplat
! nictva tak obrovské simy, posud nestačí. Státní

pujčka obyčejně se učiní na věci, které nevyná
šejí nic, na př. na válečné lodi, nová děla a pod. Jin
de vypujčují státy peníze na výnosné podniky. Po
platníci mají se nač těšit.

A za takových zbědovaných okolností volily
protikatolické strany letos ve znamení kulturního
boje proti katolíkům. Třídní strany (agrární a soc.
demokratická) tako by zapomněly na nejdiležitěj
ší body svých programu hospodářských, jako by
zaponmněly na boj proti byrokratickému režimu
Bienerthovu, jako by zdražování nejnutnějších po
třeb bylo věcí vedlejší.

Kdo jest zodpovědnýn: za stále pokračující
mizerii hospodářskou? Církev nezvyšuje cen obil
nin, neustanovuje, jaký má býti počet úřednictva,
nepřekáží zdravým snahám zemědělským, nevyrá
bí děla, nevyžaduje novou státní půjčku na vojsko,
aby Rothschildové ještě více zbohatli. »Liberál.c by
rokratismus podvorují přímo čí nepřímo elementy
zcela jiné. A volnomyšlenkáři, pokud se nyní nově
do říšské rady dostali. nemají nic pilnějšího na
práci (n. p. Zenker), než odvraceti pozornost lidu od
nejživotnějších zájmů lidu výbojem kulturním, zá
pasem o rozluku manželskou. volnomyšlenkářskými
interpelaceri a pod. Jen aby se židovští burstání
nerozčilili!

V dosavadním hospodářském stavu však mu
| sí nastatí náprava radikální, podstatná. Není možno

spokojiti se příležitostnými drobečky, jestliže hlav
ní proudy obecné zbědovanosti mají volný prů
chod. A podstatnou reformu — jak zcela zřejmo —
nepřivodí ani soc. dentokraté ani agrárníci za po
moci pokrokářů. Neupřímná hra na schovávanou
musí přestati. Až říšská rada bude naplněna muži,
kteří budou obětavě a horlivě pracovati na zá
kladě křesťanském, pak nastanou poměry zlepšené
opravdově.

Rozšiřujte „Obnovu“!

Jako dnes pamatuji Starou, pracovitou ženu, která
si vlastního jmění zachovati nemohla. Tělo její ve sta
rých letech chorobou zkrontilu se tak, že ubohá musila

i lézti po rukou. V městském špitále jí nebyl popřán ú
tulek. Co ciniti? Chuděra si dala na ruce hadry, plouži
la se z ulice do ulice v silničním prachu. Nežebrala —
nebylo jí to dobře ani možno a pak nebylo toho příliš
potřebí. Před kterýmkoli stavením kolem poledne od
počívala, tam již i chudá žena jí nesla něco k jídlu. Ale
stařena se obyčejně hned do jídla nepouštěla. Měla sla«
bomyslnou. potrhlou vnučku, kterou lidé za různé pře
stupky příliš přísné odsuzovah. Nz tu dívku pamatovala
stará v prvé řadě

»Děti, povídám. pojďte sem někdo! Hochu. povídám,
slyšíš? Pojď sem přece! Kdc je Málka? .... Viděls
ii? ... Teda budcedoma. Běž přece tam, ať sem při
jde.«

»Ale, babičko, jezte! Vám se vede hůř!.

»Když já, milá dušičko, ani hladu necítím. Ale tu
holku mlátí každý, nikdo jí nic nedá. Kdybych se ne
starala sama ... «

»Poslouchejte, tetka neposlušná, že vání už nikdy
nic nedáml«

Stařena utichla, ale za šesí minut znovu před jiný
mi dveřmi: »Francku, kde pak je Málka? Jdi, ať sem

: přijdel«

Humanita uehonosná, ale tak hluboce jímavá, až
oko mimoděk zaslzelo. Konečně po několikaletém utrpe
pí mučednici vezl po humnech v hrubé rakvi nádenník
na hřbitov. A tam šedé vlasy spočinuly zrovna v takové
siré zemi jako černé kadeře bohatých mladic. Tráva za
zelenala se tak svěží jako na rovech jiných. Tam konec
pozemského bolu, posvátný klid. Žádné hádky mezi jed



Hlinkáv taky-soudce. Uvádějíce na jiném mí
stě, jakou ohromující porážkou skončila výprava
pokrokářů proti mučedníku Hlinkovi, zmiňujeme se
ještě, jak byla obsazena při všeobecné mobilisaci
bašta brněnská. Tam se postavil k velikému dělu
semita dr. Stránský a vystřelil tak otravné pu
my proti »římskému popu«. že povaha sražených
šiku pokrokářských byla náležitě dokreslena. A že
>Lidové Noviny« Stránského drze lhou, že se že
nou proti Hlinkovi s polenovitými oštěpy >»fakt<
zcela vymmyšlených, netřeba ani dokládati. Však
tento týden sám Hlinka « >»Našinci« odpověděl
tak věci, obrnil svou obranu tak pádnými doku
menty, že nepotřebuje proti semitům k ruce žád
ného advokáta.

Ale porovnejne povšechně: Stránský a Hlin
ka! Obchodní orgán Stránského a Ludové Noviny!
Tam neichytřejší kšeft, zde moře utrpení. Strán
ského »Lidové Noviny< Škemrají u německých ži
dů německými přípisy © inserty, žádají o ně ne
toliko u rozhodných katolických jednotlivců, ale i
u vysloveně katolických podniků, které slouží ka
tolickým organisacím. V čerstvé paměti jest ještě,

brněnskými, když sc poznalo, že Stránskému jsou
milejší inserty německo-židovské obuvnické firmy
než jeho vlastní čeští voličové. Poslední volby na
semitu vrhly ještě horší stín, když práva demo
kracie zneužil k hotovému volebnímu handlu k
záchraně vlastního mandátu. | Stránskému tehdy
vyčiniii netoliko liberálové, ale i někteří pokrokáři
— ba i jeho lidé, kteří s ním byli do té doby v nej
přátelštějším spojení. A teď Stránský přísně soudí
— »sobectví« Hlinkovo. ovšem za pochvalných
výkřiku ceié pokrokářské kohorty, která obstará
vá palbu na jiných křídlech..

Ale právě, kdy“ »Lidové Noviny« vypustily
nejnovější lež podvodným sdělením, že -Národní
rada slovenská Hlinku odsoudila, čte se dne 24. říj
na v »Národních Listech« o Stránském toto: »Kaž
dý ví. že kdvž žádá to jcho kšeft, z každého, a
třebas by to byl sám archanděl, udělá při nejmen
ším bezcharaktera, najisto však — klerikála! Jeho,
pana dra. Adolfa Stránského, již dávno se na Mo
ravě nikdo nebál, A bál-li se kdo do nedávna ještě
jeho »Lidových Novine, i to již nyní přestalo. Vy
střítel teiito revolver páně Stránského již všechny
své ostré patrony ... Ale zmizet musí pan dr.
Stránský z vedení strany. nemá-li prohnit a za
páchnout strana celá. To je to jediné úsilí, jemuž
věnují se nydí všichni v pravdě pokrokoví a sluš
ní jidé na Moravě.<

Stránský prý k vůli pokroku a pevnější jedno
litosti českého živlu uzavře! volební pakt se soc.
demokraty. Prý se tak pokroková součinnost ná
rodní utuží. Když však nyní došlo k doplňovacím
volbám do obec. zastupiicistva brněnského, které
vyžadují úporný a svorný postup českých voličů,
sami autonomističtí čeští soc. demokraté postavili
své kandidáty proti officielním kandidátům národ
ním. K tomu >Národní Listyc poznamenávají: >Te
dy proti svým vlastním lidem (kandidátům své
strany!! Pozn. >Obn.c) dovedl pan dr. Stránský
svésti se sociálními demokraty kompromis. Proti
Němcům —-nel«

Takový tedy jest portrét zásadnosti a národ
ní obětavosti přísného soudce, který ovšem jak za
aféry insertní tak mandátové byl horlivě hájen
od >Času«. Přirozeno. protože semité proti semitům
nebudou. A Stránský velebí hrdinství Žižkovo, dů

notlivými společenskými kastami. žádná žárlivost, vý
buchy vášně všecky usnuly 4 ozývají se nejvýše někdy
mezi živými dědici nad broby. A ještě málokdy, proto
že posvátnosí místa mocně tlumí nekřesťanskou podráž
děnost. Hrob právě svým tichem hovoří k duší velice
výmluvně.

Pochovány stesky u u většiny lidí i celá řada
pozamských nadějí. Leč pohřbeny tužby a naděje všech
ny? Nad rovy upřímných křesťanů vznáší se světlá po
stava Kristova, vztahuje ruku žehnající a praví sladce:
„Já jsem vzkřísení a Život. A tato slova útěšná platí v
přední řadě těn. kteří mnohe na světě trpěli. Ne —
ten rouhí rov by byl zcela nedostatečným vyrovnáním
společenských proriv. Crnosti a utrpení, hříchy a jásot
by tu byly pohřbeny jako viastnosti rovnocenné, ač duše
lidská přímo srostla s touhou po spravedlnosti. Vydři
duch, který na útraty spojubližních téměř celý život se
smál, nemůže po Smrti platiti za tvora rovnocenného
tě stařeně. A jestliže i po skonu obou svět správně roz
děluje pochvalu i kárání. to naprosto není odplata do
statečná. Vždyť konečně soudu lidu neslyší ani nebožtík
šlechetný ani zlý. Skutky cbou musí posouditi ještě a
faktickou odplatu reální schystatí moc, která nad lid
skou nestatečnost vysove vyniká. Vždyť na př. ta sta
řena zapirala se a chětovala více než boháč, který jest
hotov celé své jmění rozdati.

| na rovech cpuštěných a zcela zapomenutých na ja
ře pučí svěží tráva, vzrůstají zde nové květy. Nový ži
vot ohlašuje se nad hrobem. jako by chtěl symbolicky
naznačítí, že ani v tom hrobě není tak mrtvý věčný
klid, jak by se poohému oku zdálo. Blahoslavení, kteří
uvěřili Kristu! Jim dušíčková elegie značí plseň vítěz
nou; píseň vzkříšení a: radosti. .

tracuje Hlinku. Ještě štěstí, že Komenský v hrobě
o těch nových žulových charakterech neví.

Portugalská svoboda. >K.koresp.< píše: »Třem
politickým zajatcům ve státním vězení Limoeria
uvrženým podařilo se poslati z vazby dopis, jenž

6. září provedl ředitei vězení Limoeria, Sauchez de
Miranda, s vězeňským sluhy prohlídku čtvrti, kte
rá jest monarchisticky smýšlejícím Portugalcům
vykázána jako nucený pobyt. Při prohlídce byly
nalezeny tři revolvery a několik patron. Tyto zbra
ně byly absolutní nutností, neboť sloužily dotyč
ným osobám k sebeobraně proti karbonářům, kte
ří nepřestávají zasílati monarchistům rozsudky
smrti. Ředitel vězení odsoudil (!) »provinilce« ku
I4dennímu podzemnímu vězení, v němž není ani
světla ani vzduchu. Takto potrestaní museli spáti
na kamenné dlažbě a jísti vězeňskou stravu — V
mnohých případech otrávenou! Zatčení protesto
vali proti nedůstojnému zacházení. Na večer de
sátého dne přišel konečně ministr spravedlnosti dr.
Leite, aby shlédl brlohy, v nichž úpěli. Zhrozil se
pohledu na vězení a na uvězněné, jak strašlivě ú
činkoval na ně pobyt ve vlhkých děrách. Ministr
trval na tom, aby trest byl zrušen, leč ředitel věz
nice se zdráhal a žádal rozkaz celé vlády. Po
dlouhé námaze docílil ministr aspoň toho, že věz
rění mohou si dávati přinášeti stravu z venčí. Ře
ditel — sám karbonář -- jest všemohoucím. Dvě
stě vězňů v Limoerií náleží akademickým stavům,
jsou zde advokáti, lékaři, žurnalisté, kněží, úřed
níci anebo statkáři. Noviny o tom všem mlčí; je
diný list »Macao: měl odvahu poukázati několika
řádky na nedůstojné zacházení s politickými věz
ni. Následck toho byl však. že listu bylo pohrože
no zastavením dalšího vydávání, bude-li pokračo
vati v kritice. Političtí »provinilci« nejsou souzeni
řádným soudem: karbonáři insultují je i uvnitř zdí
vězeňských, a strážníci jednají s nimi hůře, než s
dravou zvěří. Appelujeme k právnímu citu Evro
py a voláme na pomoc velmoce, aby učinily pří
trž tvranství ve věznicích lissabonských. Tři věz
ňové, jiinž podařilo se list onen zaslati, jsou: Carlos
Poixeire, dr. Carlos Garcia a kněz Avetino de
Fignerdos.

Dne 30. září napadli volnomyšlenkáři katoli
cké knihkupectví a tři domy, v nichž jsou umístě
ny: katolický klub, katolický spolek a seminář. Zni
čili všecko zařízení a zapálili budovu katolického
klubu.

Zároveň se běsní proti kostelům na dů
kaz, jak zednářská vláda povznesla kulturu svých
věrných. V severnír: ortugalsku zhanobeno 11
kostelů. Obyvatelstvo musí býti stále na stráži
proti žháříůmn,kteří se snaží kostely a kláštery vy
páliti, Taková jest tedy svoboda v Portugalsku,
kde jsou žaláře přeplněny lidmi hodnými a kde
zároveň bezcitným banditům se ponechávají neto
liko svoboda, zle i volný průchod k vandalskému
řádění.

Pokroková obětavost. >Našinec« dne 24. t. m.
sděluje: »Nedělní »Všelicos« už po druhé věnovalo
pozornost velkoněmecké elektrotechnické firmě A.
E. G. Union v Oslavanech u Rosic, která lapá do
svých síti české obce, aby je 30 let držela v pod
ručí Brna a hospodářsky vyssávala. Přes to však
našli se čeští lidé vysokého společenského posta
vení, kteří v plném, vědomí poměrů a za hrst zla
ta postavili se do služeb velkoněmeckého podniku
proti českému prumyslu elektrotechnickému. 0)
jednom z nich prof. Listovi byla už řeč. Jméno dru
hého, který je právním zástupcem firmy a záro
veň jejím: obhájcem v Národní radě, sděleno ne

brněnský advokát dr. tiynek Bulín, člen Národní
rady moravské a kandidát předsednictví v téže
národní nejvyšší instanci. Dr. Bulín to byl, který
české obce do náručí německého vháněl, který
českým: obcím radil, aby své elektrické centrály
nezřizovaly, ale aby vviednávaly s A. E. G.
Union. Německou firmu trto doporučoval i před
českýrai firimami.« Členové národních katolických
spolku jsou ze Sokola vyjučování — dr. Bulín
se stal župním náčelníkem Sokola.

Není divu, že ce pokrokáři s takovou horlivo
stí chytají židů. Tain jest velkokapitál, a kde jsou
velké peníze, tam se daří kšeftu.

V »klerikálním« Rakousku. V Litoměřicích svě
til tamější český křesťansko sociální spolek svůj
prapor. C. k. okresní hejtmanství jim zakázalo prů
vod do biskupského kostela. Měl proto prapor býti
posvěcen v kostele seminářském. Budova ta však
patří pravovarečnému měšťanstvu a jest semináři
jen půjčena. Večer před slavnostní dostal ředitel
semináře vyrozumění, že měšťanstvo nedovolí, aby
se svěcení v kostele honalo. A tak byli nuceni če
ští katolíci se spokojiti seminárním dvorem, kdež
na kněze, sloužícího mši svatou, pršelo.

Pokrokový učitel ze Šelešovic, Hýža, hodně
názorně dával ve škole na jevo, jaký jest hlavní
účel paedagogického pobytu jeho v obci. Místní
občanstvo si na něho stěžovalo: >Občanům smý
šlení katolického ukazoval se vždy hrubým, což
vrchovatou měrou dokázal při volbách do říšské
rady, kdy. prováděl s dětmi zrovna politickou pro
pagandu. Uvederne jen několik případů. Rodičové,
ktečí: volili Mičocha, mohli si své dítky nechati do

ma, kdy se jim zlíbilo. Jinak ale to bylo s těmi
našimi. M. Ch. žádala, aby mohla zanésti tatínko

tatínek volil Mičocha, mohla bys celého půldne
zůstati doma, ale když volil Němce, musíš přijít
ihned po polední do Školy.« A. T. nekreslil zrovna
dle chuti učitele. Hýža si jej pak zatáhl do kabine
tu a tam jej nelidsky ztýral, řka: »Když umíš Thu
novy plakáty lepit, můžeš umět také kreslit.« Bý
vá to jeho oblíbeným zvykem, každého si vzíti do
kabinetu, kdež jej beze svědků nemilosrdně ztý
rá, používá k tomu obyčejně klíče, kterým jej tluče
po hlavě. Ztýral tam zvláště nemocného a bledého
chlapce A. Ci. V jeho třídě byl také neduživý a
jednooký M. Š., který na první pohled u každého
budí soucit a útrpnost, ale u učitele Hýže nikoliv,
protože jeho otec je příznivcem katolické strany,
a také ho několikráte ztýral. A takových případů
stalo se ještě více. ku kterým se také částečně
panu inspektorovi Jedličkovi doznal, avšak, že prý
je toliko lehce potrestal. A vzdor tomu, že byl na
pomenut okr. školní radou, ztýral tyto dny opětně
sirotka Frol. Fr. tak, že mu to vážně uškodilo na
sluchu. Stařenka jeho si pak šla stěžovat k panu
nadučiteli s pláčem, že ho do školy více nepošle.
A strach dětí před školou jest neobyčejný.«

Potud žaloby cbčanstva. ©Jestliže politická
mstivost fanatikova způsobem tak troufalým se
vybíjela i ve škole -- a to docela v »černé« Mo
ravě — patrno, jak málo se bál pokrokář zaslou
ženého trestu. A přece pokrokářské dudy hudou
věčnou písničku o »klerikálním útlaku«.

"Když byla míra dovršena, myslili si katolíci,
že i pro né a jejich děti ještě trocha svobody platí.
Proto se chopili obrany, jakou jim zákon dovoluje,
a na učitele si stěžovali.

Ale z toho veliký rámus. právě u pokrokář
ských denunciantů, kteří by katolíky na lžíci vody
utopili. Ani jim nenapadne, že by při tak vylože
ných nepřístojnostech měli mlčeti, zvláště, když
učitel užíval prostředku, které neodpovídají hluč
ně hlásaným theoriím pokrokářským. Leč agrární
tisk vystřeloval houfně ostré patrony proti »de
nunciantům“, lomil hrůzou rukama nad tím, že u
čitel byl z trestu přeložen. Jest to snad po tako
vých fanatických zjevech trest přílišný? Po všem
tom bude tento muž katolickou mládež učiti zno
vu. Pokrokáři však nechtějí a nechtějí se tím spo
kojiti. doufajíce, jakou sílu v »klerikálním« Rakou
sku cítí.

Nutno dobře rozeznávati. Když učitel potrestá
nezbedu, který ruší a rozčiluje svévolně a vytr
vale, tu lze snadio ukvapení omluviti. Ale poně
vadž Hýža sekýroval děii zřejmě z politické zášti,
měli proti jeho jednání protestovati právě ti, kte
ří jindy chrlí fráse o svobodě jako z parní stří
kačky. Žádejte však od Ferrerovců svobodomysl
nost skutečnou!

Troufalost despotů vybíjí se tak neomaleně,
že i slepý může poznati, jak ta »vláda klerikálů«
vlastně vynlíží.

Politický přehled.
Klížení vládní většiny. Vláda Gautschova jest

nyní v kritickém postavení. Snaha po utvoření
vládní většiny jest marrou. Gautschovi pomáha
ji především ryt. Biliňski a předseda poslanecké
sněmovny dr. Sylvestr. Čechům, bez níž nelze si
vládní většiny mysliti, nabízí prý Gautsch dvě mi
nisterstva, veřejné práce a orby. Naproti tomu
bouří se Němci. nechtějí slyšet, že by se Čechům
měl poskytnouci větší vliv na státní správu, pokud
v Čechách není provedeno tak zvané vyrovnání,
jinými slovy, pokud Čechové nepodrobí se ve
všem a všudy německým choutkám. Hemží se to
ruznými pověstmi, vyhrůžkami, že na př. vláda
odstoupí a povládne některý arcikníže neb generál
bez parlamentu. Podobné zvěsti zase jiný tisk vy
vrací; že o vstoupení parlamentníků do minister
stva nelze ani mluviti. že bar. Gautsch pořídí si
pracovní většinu jenom povoláním úřednických
ministru, toť vypovídáním zase dle německých pra
mení. K pověstem různým přispěla i sobotní mi
nisterská rada, a také rozhovor bar. Gautsche s
knížetem K. Schwarzenbe:cem, býv. ministerským
předsedou bar. Beckem a presidentem nejvyšší
ho soudu bar. Rubrem.

Předsednictvo Českého klubu s bar. Gaut
schem mělo minulý týden dlouhou poradu o poli
tických a parlamentárních poměrech. A odtud vy
rojilo se tolik pověstí. Jisto jest, že bez Čechů to
na říšské radě nejde, io i vláda uznává. Vypráví se,
že bar. Gautsch začal svoji akci s Čechy prý pro
to, že z rozhodujících kruhů obdržel výslovný pří
kaz, aby poměry v parlamentě za každou cenu u
rovnal. Příkaz ten obdržel prý ve známé audienci
u následníka trůnu. Radikálové čeští prohlašují, že
nemůže a nesmí se mluviti o vládní většině s Če
chy, dokud dosavadní systém potrvá, s čímž sou
hlasiti musí každý Čech upřímný.

Smiřování ve Vídní. K vyrovnávací akci v
Praze má se přidružit nové českoněmecké jednání
ve Vídni. Bar. Gautsch dal totiž rozeslat českým
a německým vůdcům dotazy, aby se vyjádřili, na
který den má býti svolána českoněmecká konfe



rence. Jde totiž o to, aby také jednání nár. politi
cké komise v Praze mohlo snadněji do předu. Z
vídeňského vyjednávání má vzrůsti i součinnost
Čechů a Němců ve vládní většině.

V poslanecké sněmovně jednalo se minulý
týden o reformě jednacího řádu. Poslanec Můhl
wert mluvil proti změně; nebude-li stanovena něm
čina za jednací jazyk, což prý vůči ostatním ná
rodnostem není nic pokořujícího ani urážlivého.
Po prvním čtení předloha tato přikázána výboru
pro jednací řád. Přijata pak pilnost návrhu Dubi
ličova, aby se vláda postarala o to, aby došlo pře
ve k stavbě dalmatských drah, stanovených ra
kousko-uherským vyrovnáním. Uhry totiž závazků
svých neplní, ač už tolikrát z Předlitavska byly
upomínány. 20. října počalo také první čtení před
lohy, týkající se zřízení Italské právnické fakulty.
Posl. dr. Erler (Němec z Tyrol) při té příležitosti
prohlásil, že, činí-li Italové nárok na fakultu, měly
by jiné národnosti daleko více práva na vysokou
školu, jako Slovinci, nebo Rusínové, anebo Če
chové, kteřížio poslední přes to, že mají 5 milionů
obyvatel, mají jednu universitu. Italům prý nejde
o nic jiného, než o zřízení akčního politického stře
diska. — Ve schůzi poslanecké sněmovny 24. t.
m. obhajoval bar. Gautsch vládu, že se přičiňovala
jak v Cařihradě, tak i Římě, aby pokud možno za
bráněno bylo zkalení styků mezi oběma říšemi.
Sluší prý litovati, že bývalá turecká vláda neměla
žádného porozumění pro tvto včasné rady.

Národně-politická komise na sněmu království
Českého měla 23. října schůzi, při čemž jedno
hlasně schválen pracovní program, což ovšem
znamená obrat k lepšímu. Zároveň obě strany
podaly zásadní prohlášení. Aklamací přibráni do
patnáctičlenného výboru další členové -posl. dr.
Pazderka, dr. Mettal a ryt. Stransky.

V Uhrách jednání o kompromis s obstrukcí
dosud nevedlo k cíli, vše se rozbíjí o neústupnost
Justhovu v otázce volebního práva. — Ban chor
vatský Tomašič podal žádost za propuštěnou, jež
to ve sněmě chorvatském nemá většiny.

Válka italsko-turecká rozběsnila se v boji u
Bengazi z 18. na 19. října. Loďstvo italské, když
se město nechtělo vzdáti, pálilo naň z děl, při čemž
zfanatisovaní Senisiové, jistě v dohodě s Cařihra
dem, vrhli se na dům katol. missijního ústavu a
missionáře i s dětmi, vykoupenými z otroctví,
jichž tu opatrováno na A%, ukrutně povraždili;
stejně povraždění Evropané, kteří ústavu přispěli
na pomoc. Po krutém boji Turci Bengazi opustili.
Boje zuří prý i na jiných místech v Tripoli. Italie
prý se i chystá obsadit některé důležité ostrovy
v moři Egejském, abv čelila proti akcím z Caři
hradu. Ale ani Turci nelení; arabské kmeny připo
jují se k tureckému vojsku a táhnou na Tripoli, a
vláda turecká snaží se přičleniti Turecko buď ku
trojspolku anebo ku shodě anglicko-francouzsko
ruské, aby došla opory vc snahách po záchraně
[ripolska.

Revoluce v Číně jest na postupu, situace kri
tická. Původce této revoluce dr. Sunjantsen dlí za
tím v New-Yorku, očekávaje, až ho vítězná revo
luce zavolá do vlasti, z níž je na 12 let vypovězen.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Politický klub křeslansko-demokratický pro hejt
manství královéhradecké odbýval dne 23. t. m. valnou
hromadu. Při ní pronesl velice promyšlenou přednášku
o císařském reskriptu z r. 1871 vsdp. Dr. Fr. Šulc. Ačkoli
v těchto chvílích slyšeli a četli jsme znamenité úvahy
o významu reskriptu, přes to dověděli jsme se mnoho no
vého. Jednotlivé věty reskriptu a okolnosti, za kterých
královské noselství bylo sepsáno, zanalysoval slovutný
přednášeč tak bystře a podrobně, při tom tak populárně,
že přednáška byla nejjasnějším poučením. Debatováno o
nynějším stavu naší politiky a o tom, jak proti letům
sedmdesátým žalostně zájem o české státní právo v Če
chách ochabl. Vykonána volba výboru, který se pak
hned ustavil takto: předsedou zvolen vsdp. Dr. Doma
byl, I. místopředsedou p. Engelmann, II. místopředsedou
p. Fait, pokladníkem p. Netuka, jednatelem p. Šupka. Do
výboru pp.: Černý, Dvořáček, Sahula, Třasák. Za ná
hradníky pp.: Dostál, Hostýnek, Jenčovský, Polák. Re
visory účtů pp.: Kieslich a Šlechta. Živě rokováno o
dalších důležitých úkctech klubu. Jen tedy vpřed s dvoj
násobnou pílí!

Valná hromada »Orla« odbývala se dne 22. řijna v
Adalbertinu. Konstatováno, že členů cvičících a k župě
* přihlášených jest již tři sta, daleko více jest bor
ců, kteří posud k župě přihlášení nejsou. Za starostu zvo
lén opět br. Polák. Zvolena též náčelnická rada. Ustano
veno, aby se roku 1912 konal slet. Přijata resoluce, kte
rou se delegáti ohražují proti nesnášelivosti Sokola a v
níž vysloven odpor proti vnikání cizích živlů do instl
tuce, která má býti ryze národní. Valná hromada po pro
jednání velice důležitých záležitostí ukončena s velikým
nadšením našich borců. Zdaf Bůh!

Černilov. Dne 22. t. m. náš spolek měl přednáškovou
schůzi, na níž velice věcně o drahotních poměrech pro
mluvil dp. Sahula z Hradce Králové. Vyložil, v jakých
mezích se má pohybovati zápas za lepší budoucnost jak
stavu rolnického, tak dělnického. Poukázal na to, že zá

jmy rolnictva není možno bezohledně oddělovatí od zá
jmů dělnických, že tu niwsí dojíti k praktické pomocí vzá
jemné, nemá-li náš národ krutým zápasem třídním dále
se tříštiti na velikou radost Němců. kteří tak rádi sledu
jí české spory. Heslem každého českého katolíka musí
býii, aby byl příslušně podporován a uspokojen každý
kdo skutečně nouzi trpí. Vláda chovala se při stoupající
drahotě liknavě, nynější oficielní zástupci rolnictva pro
meškali kulturníru a politickým bojem také mnoho, tak
že na př. z posledního zasedání českého sněmu chudí
rolníci velice málo vytěžili. A tím, že liberální rolníci do
pomohli soc. demokratům k moci, situace pro venkov
stala se velice spletitou a svízelnou. Trpí tim velice i
sami rolníci agrární. Zahraniční politika Německa před
stihla nás na Balkáně tak, že naše průmyslové poměry
nejsou utěšené, čímž trpf dělnictvo velice. Nynější hro
madné stávky nejsou při tak veliké drahotě žádnou
známkou dělnického hlahobytu. Nutno se vší pílí upra
viti otázku překupníků, rostaviti se proti kartelům a
bursovním špekulacím a usnadniti výdělkové poměry.
Přednáška vvslechnuta s plným porozuměním a po
chvalou.

Zábava katolických jeduot v Pardubicích, konaná v
neději dne 22. t. m. v sále měšťanské besedy, vydařila
se k našemu nejlepšínu uspokojení. Hostí přišlo tolik, že
prostranný sál je nemohl ani pojmouti a veliké množství
hostí se muselo vrátit. Takové účastenství žádný z nás
neočekával a musime řící. že jsme byli velice překva
peni. Účinkující drželi se vesměs statečně a zasloužili
opravdu všichni pochlebný potlesk, kterým přítomné o
becenstvo za zdařilé nmělecké výkony neskrblilo. Všem
budiž dík a zasloužená chvála. Mravní i finanční vý
sledek byl skvělý. Čiňte se a pobavte nás takovýmto
způsobem častěji. Zdař BůhlE 00e
GRAND-HOTEL

V HRADCI KRÁLOVÉ.

Žimní zahrada.

Vojenské konooriy
wneděli dne 20. října I9Il.

Začátek: odpoledne ve 4. hod., večer v 8 hod.
Vstupné: osoba 60 hal., lože 4 K.

FIudba ©.ak. pěš.pluku č. 2l.

otálé elektrické divadlo
BIOGRAF.

EProgram:
Ouvaertura hraná domácím uměl. kvartettem.
Zápas buvolů (přírodnísnímek). S okna
spadla kytioe (veselohra).Svafba budoucího
dědice rakouského trůnu, Jeho cís. Výsostipana
arcivévody Karla Františka Josefa s princeznou
Zitou z Parmy ve Švarcavě. Snímek tento zho
toven s dovolením kabinetní kanceláře Jeho
Veličenstva a má cenu historickou. Přestávka.
Morfinisté. (Obraz ze života.) Velkolepý obraz,
nádherně scénov-ný, napínavý a dokonale se
hraný nejpřednějšími dánskými umělci. Potrvá

na scéně přes hodinu,

Ceny míst: I. 90 h, IL 70 h, III. 40 h; třetí
místo proti legitimaci 30 h.

Změna programu vyhražena.
Začátek v 8 hodin večer.NOU

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzí
dne 23. října t. r. konané tato usnesení: Městské divadlo
propůjčeno bylo ke koncertu mistra J. Kociána na den
12. listopadu t. r. —. Na žádost pp. majitelů domů ve
villové čtvrti »u Střelnice« sc sdělí, že připojení jejich
domovní kanalisace na hlavní sběrač se provede po vy
stavění tohoto, a že se elektrické osvětlení tamtéž po
stapně provede. — Vodovodní přípojka provede se do
domu čp. 474 na účet p. Fr. Bareše. — Povoleno bylo o
plocení ohrady. jsoucí na parc. č. 1356-25a 135-26 v Po
spíštlově třídě p. Fr. Jar. Černému. — Uděleno bylo po
volení ku postavení výkladních skříní na podsíni domu
pp. Vojt. Rážže čp. 162 a Josefa Žaloudka na domě čp.

na parc. č. 184-5 v bloku F pí. Fr. Cardové, choti pe
kaře a na parc. Č. 4. v blokit XIV. ve třídě Karlově p.
Jar. Ludvíkovi v Kuklenách. — Vzato bylo na vědomí,
že povolení k užívání eiecktrometoru v pekařské dílně
v domě čy. 13 na Vel. náměssí uděleno bylo p. J. Riedlo
vi. — Udělena byla jedna cl:udinská podopra.

Přednáška. Ve spolku paní a dívek »Anežka« v A
ualbertinu bude přednáseti vdp. dr. Reyl »O ceně dobré
ho vychovánl« v neděli dne 29. října. Začátek o půl 3. h.
odpoledne.

Protldrabotní epatření. V základě ustanovení $ 52.
živnostenského řádu sc nařizuje, že při drobném pro
deji zboží, jež náleží k ncinutnějším potřebám denního
života, musí byti jednotlivé předměty označeny cenou,
vztahující se k jakosti a množství zboží. Vzhledem k
ustanovení ministeského nařízení ze dne 24. dubna 1908
čís. 83. ř. z. pak musí býti ceny udány výhradně v měně
korunové. Toto nařízení uabývá ihned platnosti. Pře
stupky tohoto nařízení trestají se pokutami do 20 K,
po případě vězením de 14 dnů ve smyslu ministerského
nařízení ze dne 30. září 1657 čís. 198 ř. z. — C. k. o
kresní hejtmanství v Hradci králové, dne 12. října 1911.
C. k. mistodržitelský rada Steinfeld v. r.

Lepení obuví, nový způsob připevňování podešvů
předvedeno bylo péčí zdejšího průmyslového musea v
neděli 15. t. m. četně shromážděným pp. mistrům obuv
nickým z Hradce Králové i z dálného okolí. Celý pra
covní postup provedli « výklad lask. obstarali vynález
ci českého přípravku k lepení obuvi pp. L. Nový a Jan
Rýdl, mistři obuvničtí z Libně. Zdokonalený tento způ
sob práce se všem přítomným zamlouval, rovněž i ho
tová, lepená obuv obstála čestně před kritikou přítom
ných. — i

Z průmyslového musea v Hradci Králové. Kurs o
motorecih pro malé živnosti ukončen byt v neděli dne
22. t. m. vycházkou účastníků do městské elektrárny a
strojového sklacu firmy F, a A. Kovařík na Pražském
Předměstí. Do kursu přihlásilo se 47 účastníků, z nichž
18 absolvovalo všech 15 večerů, průměrná návštěva
byla 32 osoby. Zajímavý přednes pana prof. K. Brunn
hofra doplňovaly vhodně četné obrazce a tabulky, které
v modrých kopiích obdrželi i veškeří účastníci kursu.
Správa inusea při ukončení zdařilého kursu toho pokládá
za Svou milou povinnost vzdáti veřejné diky všem čini
telům, kdož o uspořádání kursu se přičinili a sice vys.
c. k. ministerstvu veř. prací za hmotnou, řed. c. k. stát
ní školy v Jaroměři za morální podporu a zvlášť před
nášejícímu Panu prof. K. Brunnhoferovi v Jaroměři za
pečlivé provedení kursu, Při vycházce sebrali účastníci
kursu 6 K na Ústřední Matici Školskou.

Dikůvzdání. Slavné správě městského průmyslového
musea v Hradci Králové za laskavé uspořádání, zvláště
však panu inž. K. Brunnhoterovi, c. k. prof. v Jaroměři,
za vzácně ochotné vysvětlování při kursu »O motorech
pro malé živnosti« v mmusejnímístnosti, vzdávají srdeč
ný dík vděční návštěvníci.

Výstavu zahradních měst, plánů a modelů pořádá v
aule obchodní akademie od 29. října do 4. listopadu měst
ské průmyslové niuseum. Vstup volný denně od 9 do 12
a od I do 5. Katalog 30;hal. Výstava převezená z Pra
hy, kde pořádána Lyla českým zemským spolkem pro
reformu bydlení při příležitosti sjezdu českých měst, ob
sahuje znamenitý přehleá vývoje zahradních měst v
Anzlii, Německu a u nás. Jelikož nebylo možno výsta
vu získati na delší dobu, upozorňujeme na její obsah
nejen odborné kruhy. ale všechny, jichž ideálem Jest
příjemné bydlení.

Obchodní gremlum v Hradci Králové koná veřej
nou přednášku v neděli dne 29. října 1911 o půl 3. hod.
odp. v obchodní akademii »O žírové službě a o šeku«.
Přednáší pan JUDr. Emanuel Grégr, prokurista Ústř.
banky českých spořitelen v Praze. Vstup volný. K hojné
návštěvě zve obchodnictvo, Ž'vnostnictvo a interessen
ty Obchodní gremium.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové pronajme
ve své bankovní budově, která dohotovena bude v dru
hé polovici příštího roku, několik krámů a bytů. Přihlá
šky pánů reflektantů příjinaji se u jmenovaného ústavu,
kde sdělenv budou i tozměry detyčných místností.

Moderně zařizený první odborný závod pánským an
glickým modním zbožím a prádlem vlastní výroby, fy.
Josef Pavelka, Hradec Král.. Palackého tř. 77., byl sym
paticky veškerým cbecenstvem. uvítán, neboť svým
vkusným zařízením jest 0z.dobou velkoměstského rázu
Hradce Králové. Gentleman mají odborně vedenou pán
skou modu, aniž by inuseli daleko hledati co nového, neb
závod získal modní autoritv tu- i cizozemska a před
kládá denně věci nejnovější. Závod postaven jest na či
stě moderní zásadč: V aobrém zboží záleží levná cena.
— Vede veškeré prádlo jen dobrých jakostí (vlastní vý
roba). Pyjama, ranní oblek pro pány, angl. ranní kábá
ty a župany. Elegantní angl. kabáty „Prince of Wales«
střih. -- HExaktníjemné provedení. — Speciality: »Bur
bony«, elegantní pláště do dešté (žádná guma). Rukavice
»Mocho«, *Dantov« a »Fomes«. Franc. Parfumerie Roger
« Gallet, Paříž. Doporučujeme navštěvu tohoto solidní
ho a bohatě vypraveného podniku.



Před porotou kraj. soudu v Hradci Králové od 16.
do 20. října odsouzení: R. Dusbaba (narozen 1889) pro
zločin úkladné vraždy na 2 roky, Ant. Krejsa pro zločin
loupeže sproštěn, Pavlina Szawarová (naroz. 1891), ob
žalovaná pro zločin zavraždění dítěte, osvobozena, Frt.
Dytrt (naroz. 1892), pro zločin žhářství na 3 a půl roku.

Z obchodní, živnostenské a! průmyslové ústředny
v Hradci Králové se nám sděluje: Za příčinou čištění
se neúřaduje: v úterý dne 31. října v sekretariátu, ve
čtvrtek dne 2. listopadu v tarifní kanceláři ústředny a v
kanceláři Družstva k nákupu strojů.

Zkrácení vykládací Iháty. Výnosem c. k. minister
stva železnic čís. 49062 ze dne 23.-10. t. r. byly pod zá
minkou neobyčejného návalu zboží na veškerých stani
cích rakouských státních drah, vyjma drah dalmatských
a stanice terstské doby pro skládání a nakládání vagonů
normálně na 24 hodiny stanovené, na 8 denních hodin
sníženy. Za dobu denní dlužno považovati Čas od 8 hod.
ráno do 6. hod. večerní. *'oněvadž se při překročení lhůty
skládací účtuje za každou další hcdinu i noční poplatek
40 hal., jest v zájmu dopravujícího obecenstva zostře
ným předpisům vyhověti. Bohužel není nám ničeho zná
mo o nějakém zvláštním rozmachu obchodu a průmyslu,
naopak pro malou úrodu, zvláště fepy, čekanky a bram
borů, lze bezpečné očekávati, že 1 doprava bude značně
menší, než byla by v roce normálním. Příčinou obtíží
v dopravě nemůže býti letos neobyčejný nával zboží,
jaho spíše nedostatečné cpatření dráhy a nouze o VOZY,
praviaelně v této době sc vyskytující. Bylo by záhod
no, aby se též slavní správa c. k. státních drah sama
přičinila nouzi této odpomoci, a není-li to již možno, hro
madnou objednávkov nových vagonů z ohledu finančních,
aby zkrátila též dopravní lhůty a tím rychlejší oběh
veškerého voziva ptivodila. Pro liknavost v dopravě
musí dráhy ohromné obnosv ročně co odškodné za pře
kročené dodací lhůty vypláceti, a sklamala zde úplně na
děje, že sestátněním soukromých drah a soustředěním
všech různých tratí pod jednou správou též očekávané
zlepšení v dopravě nastane.

Říjen v minulosti Ifr4decka. V říjnu roku 1825 žá
dal starší cechu obuvnického v Hradci Králové pan Jos.
Tomek (otec našeho slavného historika) za potrestání
některých učedníků. -- Roku 1436 Hradec Králové proti
císaři Zikmundovi. — 1840 obec Královéhradecká prodala
s povolením podkomorního úřadu 24 měr louky t. zv.
Bohdanecké za 734 zlaté 47 kr. a stálého nájmu z 1 mí
ry 2 zl. ročně. — Rybník Březhrad se lovíval od nepa
měti v měsící říjnu. -—-Roki 1804 (od 21. do 26. října)

vyloveno 209 centů 87 liber ryb. — V říjnu 1860 byla bu
dova »Borromacs« v Hradci Králové odevzdána svému
účelu -- Předešle uvedlo se nedopatřením úmrtí »Hra
decké královny« mimo 18. X. 1336 ještě jednou, avšak
s chybným datem 19. X. 1335 (Dle Klicpery). Ku 28. X.
1860 laskavý čtenář připojí: »jímž vzpomlná doby v
Hradci Králové zažité a loučí se s jeho obyvatelstvem,
nastupuje úřad ministra policie ve Vídni«.

Dašičková pobožnost v Pouchově koná se letos jako
každoročně: Ráno ve čtvrtek o půl 8. zpívané Reguiem,
po něm kázání, potom předepsané církevní zpěvy a mod
litby za zemřelé. Na to půjde se průvodem na hřbitovy
občanské k hlavním tamějším křížům, u nichž se vykoná
předepsaná církevní pobožnost. Po návratu do kostela
zakončí se zpěvení »Salve« a příslušnou modlitbou. —
Odpoledne o dušičkách je o půl 3. hod. kázání, po něm
předepsané modiltby, průvod na vojenský hřbitov a po
návratu do kostela opět »Salve« jako ráno.

V Bukovině u Černilova zemřel 20. t. m. horlivý ka
tolík pan Jan Nepokoj ve stáří 60 let. Zesnulý byl otec
dp. faráře Nepokoje z Ostřetína. Pohřeb konal se za ve
liké účasti obecenstva na hřbitov černilovský. Odpo
čivej v pokoji, duše zbožná!

Nechanice. Nedávno jsme četli, jak jeden učitel na
Čáslavsku s pravou pokrokáfskou bravurou, svérázno
stí a emancipací snažil se s cizího domu odstraniti pra
Por, vyvěšený k zvýšení katolické slavnosti. Jest tedy
viděti, jak kuráž volnomyšlenkářská stoupá. A teď na
jednou se dovídáme z mladočeského listu, že u nás spar
tánská zdatnost pokrokovo-učitelská není nijak pozadu
za krajinami Jinými. Náš vynikající pokrokář Malina,
který ovšem, má-li bíti pokrokářem důsledným, rozhod
ně schvalovati musí ten paragraf pokrokářského pro
gramu kulturního, jimž se žádá odstranění náboženské
ho vyučování ze škol, jest správcem obecné školy chla
pecké. A pak že jsou klerikálové útoční, když snášejí
trpělivě pokrokatení tohoto výtečníka, který přece také
dobrovolně složil slib, že bude vychovávati mládež ná
božensky. Kdyby se odvážil některý učitel na veřejné
Skole francouzské bojovati radikálně proti nevěreckému
systému školnímu. kdyby proti atheistickým zákonům
francouzským odporučoval výchovu náboženskou, byla
by s ním zednářská vláda hotova velice krátce. Ani by
nevěděl, kterými dveřmi má ze školy prchati. To jest
svoboda zednářské, která tak často již katolíkům za
svítila, až svět užasí. A u nás? | »Kruti klerikálové«
hned jsou pranýřování, hned se na ně žene útokem, jestli
Ze se odváží jen z daleka pokrokářským pánům připo
menouti aby vychovávali mládež v duchu platných zá
koně. Ta nedátklivost ostatně jest věcí tak známou, tak
všední, že není potřebí dále se o tom šířit. — O vý
znamnější statečnosti našcho paedagoga tentokráte sami
liberálové zprávu zaznamenali. P. Malina se vetřel ne
oprávněně do důvěrné schůze. Za toto samozvané, ne
vítané a odmítané vetření byl odsouzen k pokutě 20
K, v případě nedobytnosti do vězení na 48 hodin. A
tento pán má ve škole působiti k tomu, aby mládež se
fídila přesně stávajícími zákony. Troufalost pokrokář
ská roste tim více, čím bázlivěji jiní ustdpují, aby ma

sarykovské netýkavky učiakým odporem nerozčilili. Ni
kdo není tak nervosní jako pokrokář, když se mu třebas
i 6 velikou úklonou připomene, aby laskavě zanechal ve
líkého roztahovánl. Ovšem třeba obratem ruky dovedou
tací rytíři hráti voli nejponiženějších přisluhovačů, když
spatří soc. demokraty. Tu hned pokrok klečí na kolenou
i tehdy, kde jest jeho přímou povinností taktně ale
rozhodně vytknouti nepřístojnosti, které přímo křičí po
pokárání.

Holice. Ve středu dne 18. října 1911 zvěstoval nám
kostelní zvonek truchlivou zprávu; odešla na věčnost
naše upřímná členka Všeodbor. Sdružení paní Rosalie
Kolářská. Svojí upřímnou povahou byla všude oblíbena.
Proto bolestně dotkl se všech její skon. Zemřela po
krátké, alc trapné nemoci, jsouc zaopatřena sv. svátost
ml, v požehnaném věku 71 let. Pohřeb konal se v pátek
dne 2. října za velkého účastenství obecenstva a za
assistence 6 kněží. — Odpočívej v pokoji, zbožná duše!

Ku podivu rychle možno dnes připraviti talíř úplně
hotové hovězí polévky „nejjemnější jakosti: Magegiho
kostka polije se prostě vřelou vodou. Kostka stojí pou
ze 5 halářů a dá talíř (čtvrt litru) hotové hovězí polév
ky. Při nákupu nutno vždy dbáti jména »Maggi« a 0
chranné známky křížové hvězdy. Jiné kostky nejsou
od firmy Maggi.

Sport v Pardubicích. Minulou neděli měly Pardu
bice svůj den. Koňské dostihy na pardubském závodi
šti posud ničeho neztratily na své vynikající pověsti
ve světě sportovním. Tisícové davy přivalily se z blízka

pro pouhé diváky, jako nebezpečným pro činné jezdec
ké účastníky. Pohoda byla zrovna skvostná a půda
pro jízdu dobrá. Účast byla zrovna neobyčejně hojná. Vy
braných závodních koní bylo dostatek. Přibylo jich
mnoho z Německa a byli to koně schopní konkurence
na poli dostihového sportu. To bylo příčinou, že na
pardubské závody přijelo letos mnoho šlechty z Ně
mecka a pruští důstojníci v uniformách, které budily
všeobecnou pozornost. Nemalé zajímavosti letošním do
stihům v Pardubicích dodal současný vzlet aeroplanu
avlatika pana inž. Eug. Čiháka, který po třetím čísle
závodního programu vyletěl z letiště a plavně se vznesl
nad závodiště, které dvakrát přeletěl k překvapující
zábavě užaslých diváků. Pilot pan inž. Čihák získal tím
nemálo na své aviatické reputaci. Průběh závodů byl
velice napínavý. Mnoho jezdců pro těžké překážky ne
dostalo se arci k cíli a mnoho jich upadlo s koní, což
mělo za následek vážná zranění. Výborný kůň z ně
meckého hřebčince Abtei, který byl u totalisatéra tak sil
ně obsazen, ztratil svého jezdce Winklera, který se pá
dem tak těžce zranil, že musel býti odvezen do nemoc
ce ze závodiště. Mimo tohoto nešťastného jezdce zlo
mil si při pádu klíční kost rytmistr Mindel a na hlavě
vážné zranění utrpěl jezdec Seifert. Hlavní výhru v ob

nosu 20.000 K vyhrál německý kůň hr. Frankenbergra.
Z domácích koní drželi se výborně koně hr. Zd. Kin
ského. Za to známý jezdecký sportovník Bartoš nado
bro pohořel. Zdá se nám, že při závodech není s důsta
tek postaráno o bezpečnost a je ku podivu, že při tak
hrozném zmatku za účastenství tolika tisíc lidi, přebí
hajících s místa na místo, nestalo se posud žádné ne
štěstí. Tam, kde závodní dráhy se křižují, stojí v cestě
tisíce diváků, kteří jako bez rozumu vbíhají protl jezd
cům v tomto místě zrovna leticím.

Partorsui společnost v Pardebicich značně se roz
množila hostmi přibylými na koňské závody. Honů se
účastní kněžna Windischgrňtzova s manželem, vévoda
Meklenburský a Šlesvický, dánská šlechta, vévoda ra
tibořský kníže Plés, knížata Fůrstenbergové, Kinští, Au
erspergové, Taxisové, Hohenlohe, Schonburgové, Lob
kovicové, Croy, hrabata Westfalen, Waldštein, Černí
nové, Mensdorf, Thunové, Schěnborn-Herberšteln, Le
debur, Hoisové, Larišové, Kinští. Salmové, Šternber
gové, Dobřenstí a J. V ponděli po dostihách uspořádána
za četné pestré kavalkády tak zv. vlečná honba, při
níž výborný jezdec vleče za sebou v tiumoku prohnilé
maso liščí a po této stopě žene se smečka psů a za
nimi jezdci. Jízda trvala dvě hodiny směrem k Hefm.
Městci a zpět na pardnbské závodiště, kdež uspořádána
pro společnost skvělá svačina. V úterý byl parforsní
hon u Stéblové, který skončil smutně. Známý přívětivý
»štalmistre hraběte Achrenihala p. Wůrfel nalezen byl
v poli pracujícími tidmi v příkopě v bezvědomí. Patrně
při jízdě raněn byl asi mrtvicí. načež pádem těžce se
zranil na hlavě. Odvezen byl automobilem do Pardubic,
kdež za krátko skonal. Nekťastný tento případ měl za
následek zvláště mezi damami na boně zúčastněnými
veliké vzrušení a okamžité ukončení honu.

Spolek sv. Václava v Pardebicích, založený za ú
čelem vkusného ozdobování kostelů pardubských, měl
v sobotu dne 21. t. m. svoji valnou hromadu za před
sednictví dp. Adama, katechety, při níž projednány by
ly nutné spolkové záležitostí a stanoveno, aby poklad
niční hotovost, získaná příspěvky členskými, věnována
byla částečně děkanskému, částečně kostelu u sv. Jana
na některá potřebná roucha bohoslužebná. Ka konci

zvolen výbor spolku.
Pokrokářští akademikové. V minulých dnech stáli

před pražským soudním senálem dva akademikové, je
den malíř, trestaný již dvouměsíčním vězením, a jeho
věrný druh J. V., technik z Pardubic, horlivý pokro
kář a stoupenec »Osvěty Lidu«. do které také psal. Mila
di adeptové mus měli. se zodpovídati z těžké urážky
katolického náboženství, které se dopustili nedávno při
svém návratu z noční toulky se renního světla u sochy
sw. Jana na Annonském náměstí v Praze. Pokrokářští

spusrili rouhavé řeči proti sv. Janu. To je přivedlo na
lavici obžalovaných. Soudní senát, hnut jsa milosrden
stvím a skvělou obhajovací řečí advokáta Zítka, stu
denty osvobodil, když se vymlouvalí na to, že byli na
mel opilí.

Pohřebzesnulého bisk. vikáře alaráře KarlaJan
ského. Ještě nezvadly květy na oltářích od slavnosti
jeho installační v Cliroustovicích konané v neděli dne
22. října t. r. a dnes, ve čtvrtek dne 26. pokryt jest již
hrob jeho bledými květy chrysantém na hřbitově v U
hersku. Mše svatá instalační byla obětí jeho poslední,
promluva k lidu při té příležitosti prormluvou jeho na
rozloučenou. Zachvácen v pondělí ráno chrlením krve
vícekráte za sebou — ještě neposílen po přestálých ú
trapách nedávné operace oční -- podlehl, vypustiv du
ši o 3. hodině ranní dne 24. října, zaopatřen svatými
svátostmi. Doprovodili jsme jej za četné účasti obou 0
sad Chroustovické i Uherske ke hrobu na nový hřbitov
v Uhersku. Kněží sešel se počet přesahující číslo 50,
mezi nimi 8 spolusvěcenců (Balcar, Blažek, Domabyl,
Hrubý, Jakubička, Melichar, Neuman, Vacek). Průvod
pohřební vedl, při hrobě jeho dojemnými slovy s milým
bratrem se rozloučil a účastníkům všech tříd poděko
val pan konsist. rada dr. Domabyl, zpívané reguiem v
Chroustovickém kostele sloužil dp. Ant. Hrubý, ředitel
bisk. knihtiskárny. Četný zástup kněží i věřících s lite
rátským spolkem chroustovickým s praporem v čele a.
chroustovickou hudbou hodinu cesty z Chroustovic do
Uherska provázel horlivého duchovního správce pěšky,.
neohlížeje se na obtíže prachu plné cesty. Dítky školní,.
vedeny svými pány učiteli, daleko doprovázely svého
faráfe za Chroustovice. Plačící zástupy smutečně odě
ných žen a dítky školní osady uherské s pány učiteli
na kraji osady smutně vítali nedávného svého faráře..
— Pohřeb faráře Jánského dojímal nás velice nejen ne
obyčejným tragickým ráhlýin jeho odchodem, ale i srdeč
ností účasti osadníků. Srdečnosti té si zemřelý působe
ním svým zajisté zasloužil. Skrze mraky prokmitající
chvílemi slunko zvyšovalo dojemnou náladu dne smu-.
tečního. Spi sladce, druhu milený, předčasně zvadlý,.
bledý květe. Slunce věčné Kristus Ježíš osvěcuj věč
ně zrak tvůj mrákotami zkalený v posledních chvílích

a zastkvěj se vc věčně blažících Jeho paprscích.

Hořice, Psali jsme minule, že město naše bylo uše
třeno manifestací drahotních; avšak i'k tomu došlo. Ne
bylo to žádné vytloukání budov, tentokrát zakročily že
ny samy; nešly totiž o jednom trhu do práce, obsadily
tržiště a nepřipustily. aby kdo máslo, neb cos jiného ku
poval. Následek toho byl, že venkov se trhům vyhýbá
a tyto — druhdy tak bohaté a hlučné — schudly a přišly
o všecken život, čímž trpí zasc Živnostníci, ježto ne
přijde-li venkov prodávat, nepřijde anl kupovat. Jsou to
poměry zvrácené, t. zv. circulus vítiosus a dokazují,
že se tou cestou nic nespraví, naopak ještě přiostří a
konečně nesnesitelnými sttnou. Kdo může, obrací se o
potraviny jinam a nabývá zkušenosti, že přijde i s po
štovným k tomu laciněji. V krajině zdejší je brambor
letos dost, ale na trliu se s nimi nikdo neobjeví, tak že
město pomýšlí objednat je odjinud. Kdo tím získá? —
Erár poštovní a dráhy, zvlášť jestli k jaru bude muset
tato potravina chudiny býti opět vyvážena. Drahotní
poměry v městě, jež platilo až posud za poměrně la
clné a hojně zásobené, stávají se letos neudržitelnými
snad následkem neúrody, jež na kraj zdejší tižeji domad
la, snad i následkem toho, že Hořice stávají se vlc a
více střediskem velkoprůmyslu a důsledně i odlidňování
venkova, kde jeví se nedostatek pracovních sit a pře
lidňování města samotného. Je-li pravda, že některé
obce se usnesly trhům městským se vyhýbati, pak to do
šlo již — jak se říká — na nůž a nemůže sa takový
stav udržeti, protože je občanské společnosti naprosto
nedástojný. Nejsme tu, bychom se navzájem otravovali
spory toho druhu, jako je poptávka a nabídka potravin,
nýbrž abychom se navzájem podporovali a se doplňo
vali. Vládě se do stanovení maximálních cen nechce,
ježto se bojí nových třenic s stesků a tak hledí každý
v tom drahotním zmatku urvat pro sebe, kolik může.
K tomu hrozi i v našem městě stávka textilního dělni
ctva a snad v okamžiku, kdy čtenáři řádky naše bu
dou míti v rukou, již vypukla a tak žijeme jako na sop
ce a je viděti, že se ze všech stran pracuje k sociální
revoluci, jíž nesnaží se dosti čeliti ani vláda, které na
zachování nynějšího fádu přece nejvice musí záležetí.
Dělníci žádají 30procentní přídavek, továrníci nesabí
zejí ničeho, jinde v Čeclůch žádají prý 15 procent pří
davku anabízí se 5 procent.Kstávce asi dojdevzdor
tomu, že poměry ji nejsou příznivy pří letošní drahotě a
blížící se zjině a tu běda těm. co do všeodborového
sdružení nevstoapiii, neb lehkomyslně, z pohnutek ča
sto osobních a malicherných — vystoupili. Panuje vše
obecná nespokojenost, boj všech proti všem; stav stojí
proti stavu, zeměstnaný proti zeměstnavateli, národnost
proti národnosti, říše proti říší — všeobecné povstání
Lidé žijí lépe,šatí se lépe, bydlílépe, baví se lépe,ale
nevycházejí s tím, co mají. lépe. aniž mezi sebou. A
příčka všeobecné nespokojenosti a společenské rogo
rvanosti? — Udal bych H, kdybych se nebál, že buda
za to zpátečník a klerikál. Proč to nespraví ten vyná
šenýpokrok,kterýnepopíratelnělidstvoovládáa rov
než nepopíratelně život lidský ulehčuje?! Proč byll mna
U předkové — nepokrokoví chudší, bídnější, ale spe
kojenější?! Je viděti, že tomu pokroku něcoschází, čo
to nemíten pravýpokrok a že nebereso cestouspráv
nou. Řekněte většině lid, že scházílidstvu víra v život
posmrtný, důvěra ve vše ovládající Prozšetelnost Boší



a následkem toho ony ctnosti, jichž k pospolitému ob
čanskému životu nevyhnutelně je třeba, jako je pokora,
střídmost, křesťanská statečnost. skromnost, šetrnost.
Vysměje se vám. My jsme však pevně přesvědčení, že
nebudelépe, dokud se. lidstvo nevrátí — nikoli k sta
jým poměrům — nýbrž k starým nábožensko-mravním
názorům a dokud se s nápravou nezačne tam, kde
dnes nejvíce se chybuje a co se mu stane | jednou o

sudným — s lepší výchovou mládeže. ,
Stávka dělnícva texilinihko v Hořicích. V městě na

šein, jako v celém Podkrkonoši, dělnictvo textilní zahá
jilo akci za zlepšení poiněrů. Podalo požadavky, ve kte
rých se domáhalo úlavně 3(iproc. drahotního přídavku.
V sobotu 21. t. rr. konána anketa zaměstnavatelů a zá
stupců dělnictva na policejní exposituře za přítomnosti
živnostenského inspektora, na níž továrníci měli dáti
odpověď. Ačkoli agitováno nebylo, dělnictvo zarazilo
práci a před místem vyjednávání se shromáždilo. Vy
jednávání skončilo bezvýsledně, jelikož zaměstnavatelé
velmi neurčitými sliby dělnictvo odbýti chtěli. V nedělí
a v pondělí odbývány schůze všech stran, na nichž mlu
vil za nzší stranu p. Petr, dále pp. Podhora, Kovařovič,
Douda a Kozel. Na schůzích usneseno zahájiti stávku.
„Dělnictvo jest naprosto solidární. —Ve schůzích bylo
vzpomenuto také posl. Maštálky, že by povinností jeho
bylo ve prospěch stávkujících, kteří mezi voliče jeho
patří, zakročiti. Toho se asi nedočkáme.

Do Opočna a okolí. V sobotu, dne 4. listopadu 1911
přesně v 8 hodin večer v »Kodymově Nár. domě« na
Opočně: Koncert Jaroslava Koclana. Pořad: 1. Ed. de
Lalo: Symphonle espagnole (pro housle s průvodem
klavirním). Allegro. —-Scherzo. — Intermezzo. Andan
te. — Finale. Jar. Kocian. 2. a) Gluck-Brahms: Gavotta.
b) Bach-Saint-Saens: Hoarée (pro klavír) M. Eisner.
3. J. S. Bach: a) Andante. b) Praeludium. Jar Kocian.
4. a) Jaroslav Kocian: Intermezzo pittoresgue. b) Ko
cian-Suk: Píseň lásky. c) Ševčík: Holka modrooká. Jar.
Kocian. 5. a) Mac Dowell: Eruda Fis dur (pro klavír).
M. Fisner. 6. Wieniawski: Orig. thema s variacemi. Jar.
Kocian. U klavíru Maurice Cisner z Chicaga. — Ceny
míst: Křeslo 3 K. I. místo 2 K, II. místo 1.50 K, k stá

ní 1 K, galerie 60 haléřů. Předprodej lístků ochotně ob
stará knihtiskárna J. Sluky v Opočně. Při zahájení kon
certu se vchody uzavřou.

Čáslav. Stavební družstvo. Praktickéa v
naší době nejvvš včasné akce chopila se odbočka zem
ské jednoty zřízenců drah v Čáslavi. Počala se zřízením
stavebního družstva, jehož úkolem má býti postaviti
vhodné a levné byty pro všecky třídy interessentů bez
rozdílu povolání. V polovici tohoto měsíce vydala pro
volání k veřejnosti a hned 18. října konala poradu všech,
kdož se o otázku tuto zajímají, s přednáškou městského
tajemníka p. JUDra. Brabce, která navštívena byla dosti
četně všemi kruhy občanstva. Povzbuzena tímto úspě
chem, pozvala na den 22. října výborného znalce re
formy bytové p. JUDr. Lošťáka, řiditele zemské ban
ky a předsedy zemského spolku pro reformu bytovou,
aby v zasedací síni radnice promluvil na veřejné schů
zi o této důležité záležitosti. Schůze konána o 3. hod.
odpol. za značného účastenství a u přítomnosti členů
nově ustavené sociální městské komise a vyzněla velmi
sympaticky. Podaří-li se družstvu, o jehož ustavení ne
pochybujeme, splniti aspoň část toho, co řečník tak pou
tavým a přesvědčivým způsobem naznačil , lze čekati,
že v brzku na periferii našeho města objeví se nová,
krásná bytová čtvrť. Přáli bychom toho zdaru jak
členům družstva, tak | našemu městu, jež zajisté všemi
zástupci bude akci tuto všemožně podporovati. — Ne
místné kritikářství. Dne 16. října vypukl na
kutnohorském předměstí na t zv. Budíně v domku, pa
třícím pl. Doblášové, požár, který celou řadu chudých
rodin ožebračil. Ač dobrovolný náš hasičský sbor při
chvátal k požáru včas a přičlňoval se, seč jeho síly,
nalezlo se přece mezi diváky dosti těch, kteří práci je
ho -podceovali a znehodnocovali. Nemístné a nespra
vedlivé kritikářství toto šířilo se pak i po požáru mezi
jinak uvážlivým obecenstvem. Kdyby tito zevlující kri
tikové s tontéž horlivostí, s jakou dovedou posuzovati,
chopili se vždycky pumpování, mohli by si snadno zí
skati zásluhy o zdáručjší ještě činnost našeho hasičské
ho gboru. Zdá se, že mezi jistou částí obecenstva se
zapomínána -to, že sbor hasičský jest dobrovolný a že
kařdý jeho člen přináší oběti, jejichž podceňování bolí a
uráží. Ostatně bylo by záhodno. aby město naše pře
mýšlelo konečně o zakoupení parní stříkačky, kterou
ši zaopatřila již místa daleko menší a chudší. — Úř e d
ni dům. Dle doslechu jsou plány pro nový úřednídům,
projektovaný na býv. sokolském cvičišti, hotovy a
objevily se již v rukou některých přednostů úřadů |
před zraky některých vyvojenců z obecenstva, u nichž
však vyvolaly dojmy dosti odporující. Ke stavbě asi
však tak brzo nedojde a ti, kteří se těšili, že již letos
uvídí kopati základy budoy zklamání. Vždyť v rozpočtu
říšském není aní stopy po nějaké položce na stavbu té
to budovy. Doufejme však, že to bude ještě napraveno
a ženáš říšský poslanec na to upozorní. Dříve než v r.
1914prý se sotva začne. — Mimořádná valná
hromada Čtenářské Besedy svolánabyla ma
neděli 22. října, aby porokovala o návrhu nových sta
nov a o resignaci dosavadního výboru. Nové stanovy
usnesenosestaviti,aby činnostBesedymohísse co
nejšířeji rozvinoutí a aby tak beseda stala se středi
skem kulturního a vlasteneckého života. Zvoleno bylo
také komité, které nový stanovy zpracovalo a členům
před touto valnou hromadou doryčjlo, Resignaci podal
pak dosavadní výbor proto, že vpoblední době stal se
předmětem útoků pro zápověď návštěvy bezedních mí

stností p. Jos. Zvěřinoví, jehož přítomnost někteří čle
nové těžce nesli. K mimořádné této valné hromadě do
stavilo se dosti nojně členstva a jednání bylo v někte
rých okamžicích značně pohnuté. Předseda p. MUDr.
Tesař objasnil, proč mimořádná valná hromada byla
svolána, zahájil jednání nejprve o stanovách, které byly
po delší debatě přijaty. Nato přikročeno k projednávání
resignace výboru, jež po daném vysvětlení a všestran
ném objasnění přijata nebyla a výbor požádán, aby dále
vedl správu besedy. Toliko p. Hruška setrval na své
resignaci. — Dar. Pí. M. Hlavová, obchodnice galan
terním zbožím, věnovala n oltář Panny Marie pod věží
nádherné antipendiun plyšové, bohatě zlatem vyšívané.
Vzácné dárkvní tisícerý dík. -—-Valná hromada
spolku pro podporu chudých studují
cích konána bude dne 19. listopadu o 2. hod. odpo
lední ve sborovně c. k. gymnasia. Výtahz jednatelské
zprávy „přineseme příště. * ,

Červ. Janovice. Den 14. října t. r. zůstane nám po
celý život v paměti. Měli jsme potěšení uvítati vzne
šeného hosta Jeho Excellenci nejdp. biskupa našeho Th.
Dra. Josefa Doubravu, který zavítal k nám, aby nám
posvětil nový chrám Páně. Arcipastýři vyjelo naproti
četné banderium za vedení p. J. Sovy, starosty Vilímo
vického; o 4. hod. odpol. přibyl ndp. biskup od Kutné
Hory se svým sekretářem dp. Dr. Jos. Huráněm v prů
vodu vsdp. Monsign. K. Vorlíčka, arciděkana Kutnohor
ského, p. c. k. okresního hejtmana z Kutné Hory Dra
B. Pecky, zástupce patrona a náměstka starosty p. Jana
Tučka do Č. Janovic. !J brány, péčí p. učitele Procház
ky slavnostně vyzdobené, čekalo již důst. duchoven
stvo, sl. obecní zastupitelstvo č. Janovické s p. sta
rostou Al. Stambergem v čele, starostové přifařených
obcí, šholní mládež z Č. Janovic, Petrovic i Korutic se
svými pp. učiteli, živnostenský spolek, hasičské sbory
z místa i z okoll, družičky a velmi četné obecenstvo;
vzorně pp. pořadateli utvořený špalír sahal téměř až
k zámku. Jeho Excellence byl uvítán za dítky družičkou

Mařenkou Myškovskou velmi pěkně přednesenou bá
sní, za okres uvítán byl slov. p „okresním hejtmanem
Dr. B. Peckou, jménem patroua slov. p. Janem Tučkem,
náměstkem starosty, za Č. Janovice p. Al. Stambergem,
starostou, za učitelstvo n. Vácil. Štěpinou, říd. učitelem
z Č. Janovic a za duchovenstvo a farní osadu místním
tarářem dp. V. Bartošem. Pohnut a rozradostněn upřím

všem vřele: nato za hlaholu zvonů, zvuků papežské hy
mny a střelby z hmoždířů ubíral se v průvodu špalírem

dělil požehnání a Jeho Excellence láskyplnými slovy 0
slovil lid a vysvětlil důležitou příčinu svého příchodu
do Č. Janovic: potom v průvodu spolků a lidu odebral
se do fary; o půl 6. hodině byly v prozatímním kostele
u ostatků svatých církevní hodinky: o půl osmé hodině
večer uspořádáno bylo Jeha Excellenci dostaveníčko
před farou s lampiony a hudbou. Arcipastýř vyšel ven
mezi svůj věrný lid a byl jménem spolků osloven od
pana učitele F. Procházky řečí, dýšící láskou a vře
losti. Jeho Milost poděkoval a procházel se mezi li
dem, od každého srdečně pozdravován a s mnohými sr
dečně rozmlouvaje. — Svěcení kostela začalo v neděli
Již o půl 7. hodině ranní. Se stavbou kostela započato
bylo na jaře 1909 péčí sl. patrona. městské rady Kutno
horská; plány zhotovil známý odborník slohu románské
bo slov. p. <. k. vrchní stavební rada při místodržitel
ství M. Krch, stavbu provedl stavitel Kutnohorský p.
Č. Dajbych, vnitřní zařízení vypracovali řezbáři 'pp.
B. Bek a J. Novák z Kutné Hory, truhláři 'pp. Hrabá
kové, velmi vkusnou malbu provedl p. J. Richter z
Kutné Hory, varhany dodala firma J. Tuček v Kutné
Hoře. Tolik o kostele samotném. — K 10. hod. v ne
dělí přijcí slov. pan J| Macbáček, starosta kutnohorský,
jako patron v průvodu náměstka p. J. Tučka, měst. ra
dy p. Pr. Doskočila a člena kcstelního odboru p. Fr.
Melzra. Mezi obřadem svěcení měl venku kázání místní
kaplan vln. Al. Dolák. Po 11. hodině mě] Jeho Excellence
za četné assistence duchovenstva pontifikální služby
Boží, při nichž velmi krásně zpíval chrámový sbor ku
tnohorský za řízení odborného znalce církevní hudby
p. Ant. Ledviny. Po skončení služeb Božích odebral se
arcipastýř do fary. Při společném obědě pronesl jako
čestný občan kutnohorský přípitek sl. městské radě
kutnohorské Jako patronu « vzdal jí zaslouženou čest
za její příkladnou péči a starost o všecky chrámy patro
nátní. Jeho Excellenci odpověděl slov. p. starosta Ma
cháček slovy vřelými, podotknuv, že kostel tento je po
slední z patronátních kostelů, jež sl. městská rada vy
stavěla. Pak pronest nejdp. biskup řeč k místnímu fa
ráři, jehož vyznamenal za jeho péči o nový chrám Pá
ně právem, nositi expositorlum canonicale, za čež dp.
farář dojat poděkoval. Za nedlouho na to odebral se
nejdp. biskup do chrámu Páně k sv. požehnání a po
něm loučil se se svým lidem slovy srdečnými, z nichž po
znali jsme jeho vclepastýřskou lásku a péči, napomínal

něho spěchali; za posvěcení chrámu Páně poděkovala v
kostele družička Špačková a dp. farář. Vrchní pastýř
ubíra! se pak v průvodu duchovensva, spolků a lidu ke
bráně, Zde rozloučil se ještě s Jeho Excellencí jménem
spolků místní p „učitel P. Procházka, načež Jeho Biskup
ská Milost, hluboce dojat, poděkovav, sedl do kočáru

atýťskou získal si srdce všech. za lásku dáme zase lá
sku! Die jeho slov a otcovského napomenutí budeme
se vědy říditi azůstanemevždy věrnými a upřímnými
katolíky!

Německý Brod. 22. říjen byl pro zdejší a okolní ka

toliky dnem veliké radosti. Slavilo se totiž toužebně o
čekávané svěcení děkanského chrámu Páně, který po
dlouhou dobu pro veliké cpravy kc konání služeb Božích
bvl nezpůsobilý. Posvatný obřad svěcení důstojně ny
ní upraveného domu Božího vykonal, jakož i první mši
svatou v ně za četné assistence místního duchoven
stva sloužil vldp. vikář Vinc. Jůzl z Libice. Při tom
byl chrám Páně zcela napiněn zbožným lidem a všem
bylo možno čísti ve tvářích radostné vnitřní pohnutí.
Radost zúčastněných byla podobná plesání prvních
křesťanů, kteří vysedše 7 těsných a pochmurných ka
takomb, poprve obcovali službám Božím v prostorných
a vyzdobevch kostelích, neb radosti poutníka, jenž po
dlouhém pobytu v wevlídné cizině navrátil se do rod
ného domu, kdež každý ten koutek mile mu kyne vstříc.
Kde kdo sc radoval, jen v redakci jistého listu panoval
smutek nad tím, *e se ta »klerikální paráda« (jak o svě
cení se vyjádřil) přes všechnu jeho nepřízeň tak pěkně
vydařila. Maně napadne člověku vypravování z dějin
v Plsmě svatém obsažených o Kainovi a Abelovi a ne
návisti onoho k tomuto pro vroucí jeho zbožnost a od
danost k Bohu. Jako tenkráte, tak i nyní tu a tam ně
jaký Kain s nenávistí po katolíku vybouřil svůj hněv
nejhorším způsobem. Barceiona dává o tom názorné po
ucení,

Litomyšl. Dne 4. t. m. konána v proboštském chrá
mu Páně rekolekce p. 1. kléru vikarlatního. Sešlo se
dvacet duchovních. Promluvu kcnal dp. J. Černý T. J.
z Hradce Králové. -- Katolická jednota sehrála minu

a její Tóny.« Místnost byla obecenstvem naplněna. Her
ci vedli si dovedně, jmenovitě čilý jednatel katol. jed
noty p. Capoušek. K tomu cíli dala Katol. jednota obno
viti jeviště a místnost pro obecenstvo. Též se zamlou
vala hudba tamburašská, která lelos opět v čílejší život
vstoupila. Jen třeba, by katolíci činnost mladých sil v
jednotě katol., v »Orlu« a hudebníky tamburašské pod
porovali. — Rovněž jedno:a katol. paní a dívek měla
v téže místnosti schůzi a přednášku dp. katechety B.
Kacafirka a dp. proi. V. Blažka. Jest si přáti, by ta
to jednota častější své schůze měla a vědomí katol.
probuzovala. -— V neděli posvětil vdp. probošt nový
krásný obraz sv. anděla strážce, originál malby od dp.
faráře akadem. malíře Neumanna. Umělecké dílo to vě
řící mistrným provedením uchvacuje. Cena obrazu jest
šest set korun. Kaple sv. Josefa opatří se novou mo
salkovou dlažbou. Práce její již zadána. Po dlažbě při
kročí se k malbě od akadeniického malíře. Takto bude

míti katolická jednota starobylou kapli svého patrona
vkusně upravenou.

Obrovská stávka trpicích tkalců. Černé mraky roz
šířily se rychle po průmyslových místech v Podkrkono
ší a dále na východ. Jestliže dělnictvo různých politi
ckých stran jest ve stávkování při tak hrozných dra
botních poměrech solidární, pak se zde nejedná o žádný
vrtošivý justament. —Bída jest tu skutečná a veliká.
Tkadlec, který má vícečlennov rodinu, rozhodně se ne
může uživiti aspoň trochu snesitelně při 70 krejcařích
denní mzdy. To musí uznati každý soucitný člověk.
Proto chudáci sáhli k prostředku krajnímu, jakkoli vě
dí, že musí nyni jistý čas strádati ještě více. Žádná stra
na dělnická není tak silná, aby mohla nyní dostatečně
podporovati své stoupence většími příspěvky. | naše
Všeodborové Sdružení křesť. dělnictva jest zúčastněno
na zápase velikým počtem členstva. Stávkují naše od
bočky v Semilech, Lomnici n. Pop., České Skalici, Jo
sefově, Jaraměři, Hořicích, Hronově, Vel. Poříčí, Ná
chodě, Ústi n. Orl. Dej Bůh, aby krise co nejdříve byla
odstraněna ve prospěch dělnictva! Tolik upracovaných
lidí zaslouží si zajisté patřičné pozornosti všech, kteří
mail lepší životní los. Nyní pěkná slova hrozivé chmu
ry nerozptýli. lest potřebí praktických skutků, svědčí
cích jistě o pravé lásce k bližnímu. Stávkující jsou naši
krajané a kdo by odbýval jejich strádání byrokratickým

ním, ten vlastně chová se nešetrně k veliké části vlast
ního národa. Jak se osvědčí praktické vlastenectví nyní?
A kdy naši zástupci na sněmu zasáhnou horlivou a šťa
stnou rukou do krise tak palčivé?

Kutná Hora. Naši nepřátelé v »Podvysockých Li
stech« se protl nám činí jen což — a při tom ovšem
dovedou si stýskati, jak je ten »klerikalismus« útočný.
Neškodí tedy proti fariseům chopiti se obrany. Jejich
nejnovější veliká báseň na katolickou slavnost charak
terisuje snášelivst a pravdymilovnost pokrokářskou ve
Ice významně. Na př. sprostě jest tam urážen vynikající
umělec pan Ledvina proto, že jest našímpřítelem. Snad
tak fanatikové chtějí dokázatl. jak si váží umění. Plsatel
lže, že na slavnost pan Ledvina šel nápadem liščím
přes Sedlec, Kaňk a západem v Lipčí přes zeď. Kdyby
tohle bylo pravda, byl by to interessantní dokument,
jak sám ředitel kůru musí se báti pokrokářských kara
báčníků, aby nebyl uštván za to, že se odvážil jíti mezi
slušné, pokojné lidi. Bylo by to zajímavé znamení časn,
ukazující, že nyní katolický křesťan musí se míti před
pomstou moderních tyranů tak na pozoru, jako křesťa
né. skrývající se před katany římským! v katakombách
— Zatím ovšem musíme konstatovati, že »Podvysocké
Listy« hou. Pan Ledvinatotiž kráčel k nám zcela ve
řejně bez bázně. Vždyť veďle něho šla paní choť, kte
rá vezla děcko v kočárku. Jak pisatel znamenítě zná
poměry chrámové, jest viděti z té jeho nešíkovnosti, že
se vysmívá, proč prý náš příznivec nešel v průvodu.
VI něco takový smíšek c nedělních povinnostech ře
dítele kůru v chrámě? Vždyť přece jest sám »varhaní
kem« v kutnohorských kostelích. A další nesmysly o
slotynce«,která věbec při slavnosti nebyla. Ajak prý,



dp. Mašina sčetl ovcí každý pár! Který pokrokový re
ferent vám tohle našeptal? Vždyť dp. Mašina na slav
nosti vůbec nebyl. A jak se chováte snášelivě k naší
víře samé, jest patrno z neohrabaného cynismu, s kte
rým píšete »Medard nechtěl děilt... litanie s tan
cem ... Ježíšovosrdce... Maria... louskánízdrá
vasu« atd. Který žid vám poradil jenom, abyste do o
byčejné slavnosti vplétali tak násilně a nezbedně po
svátná jména? Jest patrno, jakých neotesaností se chy
tá »pokrok«, když toho skutečného volného myšlení se
nedostává. — Delší čas naši přítelíčkové dali pokoj, ale
v čísle 42. ze zlosti a žárlivosti snaží se tito »přátelé
lidového vzdělání« svými kopanci znechutiti obratným
našincům dramatickou činnost. Snad nejspíš proto, že
jsme nehrali o Husovi a nepozvali jsme si žida, aby
Husa představoval. jako to učinili pražští pokrokáři. Ta
kritika našeho provedení »Psohlavců« není psána pe
rem, ale kopáčem. Jestliže vztek proti nám proráží v
chuti po karabáči A mrskání, pak vidíme zřetelně, ja
kého vzdělanén) kritika nad sebou máme. Takový by
uměl dobře hráti Lamingra anebo jiného karabáčníka.
Ale Kozinu by jistě nesvedl. K tomu mu chybí netoliko
talent, ale i chuť a povaha. Zdaž víte, kdo byl mezi tě
mi, které nazýváte ušlechtile »cháskou«? Vždyť tam
byli přece vaši příbuzní, kteří by již dovedli snadno od
pověděti na papírové vaše rachejtle. Náhodou však
znalci opravdoví, osvědčení projevili zcela jiné uznání
o našem představení, než zbrkle fanatický »pokrok«.
Tak nešikovně by si přece jenom pokrokáři škoditi v
očích soudných lidí neměli, A zase výčitky panu Led
vinovi, že se opovážil tak zdařile okouzliti vybrané o
becenstvo svým uměním! Jste to pěkní podpůrci umění!
Podle všeho pan Ledvina měl zaměniti taktovku topo
rem a psáti tak ušlechtile jako vy. Pak by snad byl
»spravým osvícenceme. Sám konstatujete, že divadlo
bylo téměř do posledního místa naplněno. Tohle přiznání
jest nejlepším dokumentem, jak si Šlapete svými výpady
na jazyk. Zatím dost. Příště si ještě povíme dále, jak
by ta naše vzdělávací činnost dopadala, kdybychom se
řídili vašimi otčímskými radami.

Panu poslanci Rydlovi. Kdyby nebývalo tolik hlasů
dělnických, rozhodně byste nebyl dnes poslancem. Jak
svou povinnost zastáváte, když v době' tolik kritické
před svými voliči utíkáte? Tc jsme si nemysleli, že ani
pomocí telegrafu Vás nebudeme moci vypátrati, abyste
se na dělnickou schůzi dostavil. Víte dobře, že poslanec,
má-li býti skutečným zástupcem voličů na okrese, od
važuje-li se mluviti jménem většiny volebního okresu,
musí za sebou skutečnou většinu míti. A jestliže valná
většina voličů projeví poslanci nedůvěru, má se tento
beze všech rozpaků vzdáti, jestliže skutečně ctí vůli li
du. Agrárníci při volbách tolik se namluvili o svém de
mokratickém smýšlení, že čekáme dychtivě, jak se a
svoň Vaše nozornost k přání širých davů projeví. Pocho
piti lze snadno, proč se nyní bojíte mezi lid přijíti. Leč
měl jste k němu choditi dříve, v době pokojnější, měl
iste mu vyložiti, jak hodláte chudému lidu pomoci. A
nyní jste se nemusil báti nikoho. Kde jenom máte silný
kádr, který si posud přeje. abyste byl poslancem? Vždyť
i ti nečetní Vaši příznivci z řad agrárních nyní prořídli
značně, protože Vaše liknavost i agrárníkům připravila
veliké svízele. Poslanecký mandát, drahý pane, zvlá
ště v nynějsí kritické dohě není pražádným medem, vy
taduje velikého napětí a krajní obětavosti, jak jste už
konečně mohl dobře poznati z horlivé činnosti samého
dra. Horského. Víte dobře, že v užších volbách neměl
Horský ani o celou stovku méně hlasů než Vy, který
iste se opřel z nedostatku stoupenců vlastních o národní

sociály, soc. demokraty a niladočechy. A ptejte se nyní,
kolik lidí 7 těch neagrárních stran Vám po druhé hla
sy své dá. Katolíci neshánějí proti Vám protesty způ
sobem tak vyumělkovaným a komickým, jako dříve a
grárníci proti dru. Horskému. Není toho také naprosto
potřebí. Tábor dělnický ve Velkém Poříčí na př., kde bylo
shromážděno na 120 dělníků, promluvil svorně a zcela
určitě beze vší specielní agitace. A zrovna tak mluví
dělníci jinde, zvláště ti, kteří Vám odevzdali hlasy. Vidí
te sain nejlépe, že Vám mandát nesvědčí, že Vám po
měry náhle a take brzy přerostly přes hlavu, protože
jste se o jejich vývoj velice málo staral. Jestliže jste
tedy zbytečný, jestliže Vaše poslancování další přinese
jenom nové rozechvění, učiňte pro okres aspoň něco
opravdu prospěšného. Složte těžký mandát a pak ti, kte
ří na Vás nyní tolik stýskají, poděkují Vám poprve, ale
za to hodněsrdečné. Vy sám máte také hojně starostí
jiných.Jaksepozná

: ta dobrá, chvalně známá pardubická
:Franockovka: od padělané?

jednoduše. dle kávového mlýnku, jímž je
balíček nebo bednička

každý ý »pravéa : Franckovky :«

z továrny pardubické
, označen.

Různé zprávy.

Dol. Rakousích. Památná jest tato svatba tím, že se jí
sůčastul i stařičký císaf nás, který se ženichem zahájil
svatební průvod do zámecké kaple. Mezi četnými hosty
ze strany Ženichovy a revěstiny byl i král saský a
pak papežské poselstvo; inajordomus msgr. Bisletti, je
ho ceremonář Respighi a auditor msgr. Rossi. Msgre
Bisletti biahopřál jménení pupežovým snoubencům a 0
devzdal jiin sl:vostný dar sv. Otce a také je oddal. CI
sat vyznamenal msgra Bislettiho velkokřížem řádu Le
opoldova, msgru Respighimu udělil komturský kříž řádu
Františka Josefa. Na pamět této svatby ražena medaile,
kterou císař sám při hostině rczdával. Daleké okolí zám
ku Švarcavského v nesmírném počtu vzdávalo hold
vznešeným svatebčanům.

Z Drožstevního knihkupeokví,
Opětně obohacen trh knihkupecký novým

výkvětem literárním z odkazu zvěčněléhoruského
spisovatele Tolstého.

Netřeba rozšiřovati se o jeho spisech, které
mají světový význam.

Tolstého literární odlraz
vyjde ve 3 svazcích, jichž cena stanovena je n“

K 1350.
Upozorňujeme na výhody:

Při přihlášce do 10. listopadu k odebrání
všech tří svazků obdrží se za pouhých

WB- K 10—
uspoří tedy každý K 350, neboť po 10. listopadu
dílo to bude státi K 1360.

Tolstého pozůstalé spisy
všeobecně, zvláště knihovnám.

e *
L

Právě vycházejících nových

humoresek Kosteleckého
vyšly tři sešity.

Prosíme P. T. pány duchovní, kteří nemíní
dílo odebírati, aby sešity nám vrátili; podržením
považuje se každý odběratelem.

P. T. odběratelé spisů Kosteleckého po
užijte výhody a objednejte si Flosovy humoresky

Na cestách životem %smy

Šibraváček,
které obdržíte za pouhých K 5-—,

jichž krámská cena je K 10'50.
Objednávky račte adressovati na

Družstevní knihkupectví v Hradci Král.,
Adalbertinum.

doporučujeme

Kolik je Slovanů? Hodáváme v následujících řádcích
zajímavá čísla o počtu Slovanů. Celkem stanoví se všech
Slovanů, ovšem přibližné, na | 159.420.000. Z oněch
159.420.000 jest: Rusů okolo 110 mil. (z toho Velkorusů
69 mil. 30 tisíc, Malorusů 33 mil. 100 tisíc, Bílorusů 7
mil. 400 tisic), Bulharů 3,700.000, Srbocharvatů 9 mil.
773 tisíc, Slovinců 1 mil. 500 tisíc, Čechů 7 mil. 500 ti
síc, Slováků 2 mil. 740 tisic, Srbů lužických 157.000,
Poláků 21 mil. 700 tisíc a Kašubů 370.000. — Úhrnem
159,420.000. Slované tito bydlí v Rusku, Rakousko-U
hersku, v ostatních říších evropských, v Americe a v
Asii. - Dle náboženství děli se Slované takto: Pravo
slavných jest asi 111,53040. ruských rozkol. sektářů
asi 3,500.00U, wnřatův asi 4 mil. 220 tisíc, řím. katolíků
37,30.000, protestantů asi 1.640.000 a Mahomedánů asi
1 mil. 230 tisíc.

Nejnešťastnější trpitelky jsou bez odporu chudé ne
vidomé dívky. Toho důkazenií jest každá z těch žádostí,
ve kterých prosí o přijetí do Útulny v Praze na Kampě.
Co tu bídy a cpuštěnosti. co utrpení a žalu v tom životě
ubohých slepých dívek obsženo! A což přidruží-li se
k tomu a k té věčné tině, jež je , obkličuje sirota, samota,

to dosud zapomenutých, nevidomých dívek až ku kraji
dovršen. Uvádíme jen slabý úryvek jedné z posledních
žádostí, ze života dvacet pět let staré dívky, slepé Anny
Livancové z Bezdědovic. Osud té dívky jest hrozně
smutný. O zrak přišla již v útlém věku, kdy jí její vlastní
matka v záchvatu šílenství vypíchala očí a na těle stra
čně opalila. Od této doby trpěla ubohá dívka neuvěři
telným způsobem muka nešťastného slepce. Otec její,
chudý nádenník, má se co starati s nevlastní matkou o
více svých dětí. Nemohl ji nikdy ulehčiti v jejím smut
ném stavu. Čož divu. že ubohá sama se už i o život
připraviti chtěla! Letos v létě zabloudila na trať blízké
dráhy, byla od přijíždějícího vlaku zachycena a odhozena
tak, že mio rány na hlavě ještě jiných vážných zraně

čky v zuboženém stavu ležela a zase se vystonala, aby
dále v nonzi a opuštěnosti živoříla. Tu se jí ujala Útulna
slepých dívek v Praze na Kampě, o čemž když ubohá u
slyšela, z vyhaslých očí nroud slzí se vyřinul a ona zvo

cům se tu naskytá příležitost.aby dárky svými tétoaji
ným podobně nešťastným, nevidorným dívkám pobyt je

mohli. Správa útulny prosí všechny, kdož citlivé srdce
v těle mají, aby o dušičkách své v Pánu zesnulé pří
spěvkem těmto nejnešťastnějším ze všech ubohých u
ctili a iak drahým svým zemřelým modlitbu těchto dí

vek polistili. Včop. duchovní správcové, jistě prosbu jim
zaslanou neodloži, ale osadníky své dobrotivě na tyto
nešťastné slepé dívky upozorní, a o Dušičkách, aspoň ně
Jakou sbírku pro ně zařídí. Vždyť se ubohé ve své neu
stálé tmě, samotě a utrpení tolik těm duším v očistci po
dobají. Příspěvky přijímá: »Útulna slepých dívek v Pra
ze, Kampa č. 33.« Též administrace t. I.

Pal druhého milionu korun Matici Školské a Hláv
kovým kolejím odkázal dr. Heřman Janovský, který
zemřel v Trpoměchách u Slaného. V poslední své. vůli
nařídil, aby mu nebyl zřizován pomník a aby pohřeb
jeho byl co nejjednodušší, na nějž stanovil nepřekroči
telný obnos 1000 K. Všecko ostatní své. jmění odkázal
chudýrn sirotkům, čeledi a národu. Dr. Heřman Janovský
zařadil se mezi největší mecenáše svého národa. O. v. p..

Občanský křest ve Fraucil. V poslední době bylo:
provedeno víc občanských křtů, při nichž »laičtl kmo
trové« se zavázali, že Imdou vychovávati dítko mimo
každé náboženství pouze v kultu rozumu. »Libre Paro
le< se právem táže, kterak tito laičtí: kmotrové uvedou
v' soulad přejatou povinnost s právem, kterého sami:
žádají, aby dítky nabudouce rozumu si vybraly samy:
náboženství. Kteraká jc tu svoboda, vyvoHti'si nábo
ženství dle libosti, když laičtí kmotrové násilně vycho
vávají dítky v kultu tozumur

Pokroková svoboda slova a tisku. »Canaléjas< ve:
Španělsku a »provisorní vláda«<« v Portugalsku bezo
hledně potlačují katolický tisk. Madridská »Debate« při
nesla článek kritisující systém Canalejův a byla — kon
fiskována. List nesměl vyjít ani s prázdným místem za
baveného článku, ježto by to bylo pro pana Canaleja —
urážlivé. Podobně děje se katolickému tisku v Portu
galskn, který se nesmí dotknout »provisorní vlády« ná
silnické republiky.

(Zasláno,)
Kostel vyralovati neb oltářní obraz zdarma, t. j.

pouze za režijní obnos, v roce 1912 ochoten jest katoli
cký umělec a propagátor uniění církevního. Bližší sdělí.
"Rozhledy v umění církevním=, Praha-Vinohrady, Kra
meriova ul. 10. -- Letos vymaloval týž umělec náš
chrám v Birnkopfu (Dolní Rakousy). Za malý peníz zí
skal jsem umělecky vyzdobený kostel, za kteroužto prá
ci musil bych jinému talíři nejméně dvakrát tolik za
platiti. — J. Hofbauer, farár.

(Zasláno.)
Velectěným Pánům

Eduardu Soudiloví a Václavu Jenčovskému,
společníkům řezbářské firmy J. Soudil.v Hradci Král..

V úctě podepsaný farní úřad vzdává Vám svůj nej
větší dík za veškeré práce, které jste v minulých le
tech a zvláště letošního roku pro farní. chrám Páně
rtyňský konali. Zvláště za slohovou úpravu dvou ve
dlejších oltářů, za zhotovení nových lavic ve slohu ko
stela, za novou, velmi vkusnou zpovědnici a jiné.

Vše svědomitě, solidně, umělecky a levně! K ne
sčetným uznáním, jichž se Vam za Vaše práce všeobec
ně v nejhojnější míře dostává po plné zásluze, připojuje
podepsaný farní úřad he svým díkům též největší do
poručení všem vcledůsí. pp. spolubratřím Vaši ctěné
firmy.

Farní úřad ve Rtyni,.
dne 24. října 1911.

Joset Vojtěch, farář.

Křesťan. sociální
O zpěvník O
má mítikbd křesťan. sociál.Obsahuje eró křesí. soclál.

psně “ Orelskéa národní.výrobní bez poštovného
34 hb,a vkusně vásený D4hal54 hal

10kusůpo 50hal., 50kusft po 4hal:
objednati Ize za hotové u

J. Poláka v radci Král. Adalbertinum.

Veledůstojnému
ducbhovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si depo

a veškeré kostelní nádoby a
s to: mo i. paclákály.

oiháže, etapy. Kropoay
svícny,laspr, Patalic, kopředhstatd. tvé olaténí

efrkevnímvyhovuje" Staré
měs opravuje v původní intenal a.v ohni zlatí a nebo proti do
platku za nové vyměňoje. Hotové
předměty neb výkresy sasílé na u
kámkufranko bes sávssnosti koupě.

Všese posílá pozešesní,Práce aachK ohneNĚEotd
pratomy,Sou vý zkvadynáš sest ran vk
Staré zlate, stříbro adrahokamy kupujesa nejvyšší C8Dy,

JAN STANĚK,
pasiř a ciselepr

Praha I.,ul. Karoliny Světlé čis 19.-n..
opirový účet u Ústě. banky Účet pošt. spoř..čes. spořitelen. 8. 111.61



= : R Odmesčemec ANejlepší šicí stroje na světě. | 8 Cibule a česnek.

GET,
pro všechny možné druhy šití.

Světoznámý

: luky
letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné ceny

221

KMM

KeKOL[ERT-TO
ANAA1

DAODUDPAOSI
"6Kupujte jen v našich krámech neb

prostřednictvímnašichjednatelů. Josef Mikule cký
Sing:r Co. akciová společnost pro šicí stroje aj vývozMalfoskéhokřenu

HRADECKRÁLOVÉ,u labskéhomostu,279. E v Exutné Ešoře.
Ceníky zdarma a franko.

HSOMDÍO2ADIdNdUpDAZA9A

a OTGEAWV.

KOKRMKXXMAM

h Majoránka a demuť.

KAOODODODOOODOCCCX

C. k. místodrž. konces.

informační "Um
www“kancelář
PAVEL. BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
; (protokolovaná Arma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

P R o ro | nízmúvěrníspolečnostsvůj osvědčený a Často vyznamenaný zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

níchi živnostníků,jakož i veškerézprá- výrobní závod : v Hradci Králové,
vy soukromé ve věcech diskretních, všech kostelních paramentů, : 1 (protiGrandhotelu):

p čky *p i úvěr spolkovýchpraporůa kovovéhonáčiní přijímá vklady na knížkyůj osobní, na splátky, Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku 3 —— 1.0 o —————
téžbezručitelů. se napožádánífrankozašlou. i = za4 la lo až 5 |o ==

úrok a to dle výpovědí

SB“ <Složní lístky na požádání zdarme. "UB

Uhlí 232bil jakosti

V
P.T

K o -4 ©

Kladu sobě za čest oznámiti veleoctěnémuobecenstvu,že převezmu Pp, sklenařim ad zahradníkům
dnem 1. listopadu 1911 v nájemúplněnově upravený nabízímesklotabulovédopařenišťat,jakožIsta

vební za ceny nejlevnější — Wýborný fermež. time
sklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené

. diamanty kus G 66 dodáme na každou stanici želez
niční franko.— Sklady tabulovéh o skla.

K.V.Skuherský,“24.om!

etotetototetetTATATTOTATJKT

Znovuzšízení hótelu V Adalbertinu V Hradci Králové.
Do Hradoe Králové a okolí!

Hótel jest znovu přestaven Čepovati budu

a veškerým plzeňský Ujišťuji, . HradecKrálové,výhradněv továrně.

moderním prazdroj | že snahoumojí | an a —čš i .1* Absolvent ec. k.odborné škokomfortem |""ži rýený | bude, posloužiti Ý

opatřen. hradeckýležák, velest obecen- | BOHUMIL BEKSníd ě ., v HořeKutné,
Zaštěupozorňují| MO dnu čku stvu 60 nejlépe závod sochařský a řezbářský,

PD- cestující b ě d řed n jak M hótelu sa- dovolujesiuctivěnabídnouti
o y r p place , . svéuměleckypracované oltáře

na elegantnězařízené i mimopředplacení, mem, tak i ve kazatelny kší.

hostinské velkvýbrva čeř výčepu přes S 0 ch žovécesty,—
“p o k oj ©.“ všeMVlevnýchul ulici. J P: “

křtitelny, —=
soškyna pro- A
cesí,Jesličky, I Z 6Boží hroby. —

Proto prosím Vaše Blahorodí o vzácnou přízeň

a znamenámse k službámvždynejochotnějšíJan K oš tál,telier.; O NÍ
BHBSBB Bl
a
4

Ol

ů
U

PVYi Česká banka filiálka w Hradci Král.
jk

Vklady přes 18,000.000-— Ako. kapitál E 8,000-000—

HE

. Centrála v Praze. Fillálka v Liberei. Expositura na Smíchově,
č | |

M Vklady na knížky a běžný účet 4",%.

ji ekomioměnekI faktur Velkoobchod tbl MM Úvěřyvěbhodráhu =. - koksem -5 BursovníobchodyR, . : : Ma 2 p i. : v VPM:k DO Oi OK AOK



Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův RVK RRÍ

syrvec,nástupce)M X» SY
—umělsekýzávod— Nos

proMalbu V X

okenkostelních,0 JM s |PRAHA-I, TSP

ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
66 roků na Malém né
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
štho ač k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se šelesnými
rámy, sílčm, vsaseními.
Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada bezplatně, besa

vší závaznosti ku definitivní objednávoe.

ORP"Nesčetnáveřejná i písemnápochvalnáuzná L TT

Založeno roku 1368.

DPZ

Kaa dB

Záložna
v Hradci Králové

P úrokuje——
veškeré vklady na knížky

ode dne vložení
do dne vybrání.

Důchodkovou daň platí
záložna sama ze svého.

Vklady na běžný účet dle
výše obnosu a výpovědní
lhůty úrokují se co nejvý

hodněji.

Záložna jest členemJednoty
záložen v Praze s povinnou

rovisí.

K
Nově zřízené | 85|
knihkupectví

V ADALBERTINU čsdoporučujeme ku
zřizování knihoven

spolkových a soukromých.
Ochotnickým spolkům

doporučujeme se rychlým do
dáváním žádaných divadel.

Veškeré solové výstupy
a kuplety na skladě.

Hudebniny, veškeré vycháze
jcí časopisy, žurnály i

. díla wá možno nám
„ dodávati.

| Každou i sebe menší objednávku
- vyřídíme 00 nejdříve a nej
pečlivěji.

Znamenáme se v úotě

Bražstov. knihkupostvíPolitiského
družstva tiskového v BradelKrál.,

Adalbertinum í

:

|

bř

W

$+449b++96+000b0bě

Českoslovanská záložna v Praze,
sepsané společenstvo a ručením obmezeným,

Spálená ul. ©. ©. II.

Záúrokuje vklady 41/,*/,—4'/,*/,dle výpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně
a vklady na ně učiněné úročí 6*/, bez vý

Základní vklad obnáší 3 K, který 8e ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelny. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
se svého.

Star vkladů 30. září 1911K500.000"—.

Poskytuje zápůjčky na směnky8ručiteli

volným, zálohy na Cenné papíry, eskootuje

koupi a prodej cenných papírů sa hotové i
na eplátky, vyměňuje kupony a cizí mince std.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bespečném tresoru bezplatné.

Záložna podlébá povinné revivi Jednoty záložen.

Úřední hodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od !/,3—5.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kosll parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzorya hotovézboží
k výběru franko.

Bez velkoměstské režie ve vlestních dílnách s
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levnější
ceny aš o 30"/, neš všude jinde.
Jubil. 100 lot. trvání a 40 lot. vlastmí činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyproňšuje.

Atelier pro církovní malbu

' J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba— Hrál. Vinohrady
Puchmajerova ul. 68.,

doporačaje veledůst. . ducho
venstva

oltářní obrazy, kříž. cesty
v ceně nejlevnější. *

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

KXXKXXKAXAKKXAKA
Doporučujeme vřele firmu

Josef Pavelka
první odborný
závod pánský m
modním zbožím

(O

a prádlem "Uš
vlastní výroby.

. Přednosti závodu: Přímý nákup. Firmy prvního
| řádu. Zboží jen dobrých jakostí.Pečlivá obsluha. Pevné ceny.

Oprava, čistění a žehlení prádla.

Hradec Král, Palackého tř. (7.
POOKOKOOKOAOXAKNK

LE lanehans|
«. a k. dvorní a komor. fotograf

Hradec Králové
(Adalbertinum).

Doporučuje své e dokonalým vkasem prove

dené fotr grafie ku každé pHležitosti.
OAE

W“ Cenymírné. "ij

VPRAZE, Jindřišskéul. £ ,
| MHaveloky. — Plášťě do deště. |

dí.



Agrárnická akce protidrahotní. |
Přílišná drahota jest okolností, která těžce

dolébá na náš národ vůbec. Proto jest potřebí, aby
parlamentní zástupcové našeho národa byli v ne
ustálé obětavé činnosti. V době, kdy nemajetné vrst
vy šmahem trpí, má se prokázati ušlechtilá huma
nita a pravé Viastenectví tím, že se stranické, ča
sto malicherné spory odloží a pomáhá se všem
strádajícím. Ale právě teď, kdy čekala humanitu
agrárnickou generální zkouška, hlavní vrchní po
hlaváři ukázali, že i v době tolik vážné jest jim
milejší starost o vlastní politickou kliku,o dráždění
jiných stran, než o pomoc trpícím.

Zvlášť výmiluvně charakterisuje povahu agrár
ních velmožů, jak se tito zachovali, když pronesl
velice promyšlenou řeč ve prospěch chudého lidu
jihočeského posl. Dr. Zahradník. Sám »Venkove«
se vším pyšným majestátem prohlásil, že agrární
poslanci neuznali za vhodno Zahradníka poslou
chati a že opustili při jeho řeči zasedací síň. Zkrát
ka osobní pomsta nad zájmy lidu! Nás to ovšem
nepřekvapuje. Vždyť jest v čerstvé ještě paměti,
jak agrárnické orgány vytáhlyv ze svého magacínu
velé spousty mstivých karabáčů, když Zahradník
prohlásil, že dle vůle voličstva bude kandidovati
jako samostatný agrární kandidát. Již tehdy četly
se ve »Venkovu« nepřímé vyhrůžky, jak se při
činí agrárníci, aby parlamentární činnost Zahrad
nikova byla podlamována Již před volbou pou
kazovali agrárníci na to, Že samostatný poslanec
nic nezmůže. Jakmile-za ním nestojí některý klub,
jakmile se mu nepodpisují interpelace a návrhy
od poslanců jiných, pak jest v parlamentě jako o
puštěný sirotek. To již bylo zajisté neklamnou
předzvěstí, jak asi agrárníci budou »ochotně« po
máhati Zahradníkovi i tenkráte, až se bude jedna
ti o životní zájiny venkova. Zahradník byl zvolen
proti vypočítavému dietáři — a proto se hněv
jen ještě stupňoval. Zahradník mluvil ve prospěch
19 okresů jihočeských, z nichž se vystěhovalo v
deseti letech 97.656 duší. Co jest agrárním blaho
bytníkům po takových ubožácích? Ti agrárníci,
kteří v říšské radě sedí, ovšem selské bídy nezku
sili. A pro mnohé by bylo nejtrapnější nesnází,
kdyby se měli osobně chopiti pluhu, třebas i na ne
zadlužené usedlosti.

Místo vážné práce hosuodářské v době tolik
hospodářsky kritické iagrární literáti stále pará
-dují výtkami a protesty proti lidem táborů jiných.
Vědí totiž, že jest ještě velice mnoho lidí prosto
myslných, kteří různé fangličkářské protesty po
kládají za vážnou a svědomitou práci. Každou
chvíli nějaký bouřlivý protest s přidáním paděla
ného, umělkovaného soucitu!

Jak si řepařská jednota agrární počínala, jak
pohlaváři vlastní vinou a hamižností prohráli svůj
boj proti cukrovarům, to dosvědčil sám Prášek,
Bergman a jiní agrárníci. A nyní páni pozbylové
snaží se vší mocí, aby se o řepaře starali jiní lidé
o mnoho lépe, než to dokázali agrárníci. Ovšem
jen ten má právo na hospodářskou činnost jiných
lidí hubovati, kdo osvědčil větší horlivost, upřím

-nost a bystrost. Ale agrárníci jsou velice chytří,
všeho dovedou využíti pro svou strannickou poli
tiku. —

Jest velice smutné, že kapitalistické |cukro
„vary při seznání. jak řepa se špatně urodila, bez
dlouhého otálení učinili letos pro řepaře více, než

„dříve dokázala celá agrární řepařská jednota. Cu
krovary totiž přidaly řepařům dobrovolně.

J.eč, aby se zdálo, že se agrárníci o malé ře
paře starají také, přispěchal dne 14. t. m. agrární

->Venkov« honem také sc svou hubenou a velice la
<inou troškou do mlýna. Jaká demagogie naprosto
„neužitečná z článku +Venkova« čiší, to patrno z
tohoto: »Venkov« praví, jak cukrovary v někte
rých oblastech >oloupilv« (!) řepaře letos o 40 mi

-honů korun. A řepaři dle agrárního denníku jsou
dělníky, kteří nejtíže pracují za mrazivých jiter a
malhavých večerů. Oni prý mají nejvíce příčiny,
aby demonstrovali v parlamentě i na ulici. — Ej
hle, jak se umějí mistrně rozplakati nad řepaři lidé
ti, kteří od té práce řepařské buď již dávno na-sto

-honů utekli anebo ani jednou v životě jí nezku
sili. Tací si osabují právo mluviti za malořepaře.
Ovšem snad nejvíce při té práci zkusil Švehla, Zá
zvorka, Melhuba, Udržal, Žďárský atd. (!?) ©

Komu chce najednou namlouvati >Venkov« čí
slo tak obrovské, ten »Venkov«, sterý sám se ni

kdy:ani slovem nezmíní, o Jaké milieny sám při
pravil bezděčně roltictvo neebratnými, náprosto
klamnými předpověďmi a zprávami o tržní ceně

. chmele, pšenice atd.l?
Čtyřicet milionů — to už jest bedně slušná

surmička. A takový lup by si troufaly necitelně
spáchati cukrovary v době, kdy agrární organi
sace dle svého tvrzení tak bedlivě zájmy rolnictva
střeží? Kde zůstala přepečlivá agrární organisace,

TBe ten lup tak lehce propustilá? Ani-»Venkove ne

vysvědčení tolik smutné,

»Národní Listy<, ačkoli jsou orgánem strany,
která již před volbami se s agrárníky dohodla, by
ly nuceny vystoupiti z reservy a proti neomalené
ru tvrzení, spočívajícímu na předpokladech zů
myslně zfalšovaných, rázně se ohraditi uvedením
cifer spravedlivých,

Veliké skupiny cukrovaru usnesly se společně
dáti řepařůmnpřklavek až do 2 K 40 hal. dle toho,
jaká byla dříve fixní. dobrovolně smluvená cena.
Agrární pisatel falešně udává, že z centu řepy se
vyrobí 16 kg cukru. Dle zpráv listů odborných vy
robí se průměrně nejvýše Iš a půl kg. A to zna
mená itobrovský rozdíl v penězích při tolika mili
onech centi. Dále >Národní Listy« vše podrobně
rozvádějí a dokazují. Agrárník neuvedl též, že při
zpracování menšího počtu řepy přirozeně zvýší se
v cukrovaru režie o 30 hal. na jednom centu. Dá
le k vůli tomu, aby se předešlo možné nepředví
dané finanční kalamitě, veliká část cukru jest za
levnou cenu oředem předprodána. Letos tím spíše,
že statistika udávala osev větší o 7 procent.

Liberální denník zkrátka zcela klidně chladí
rozpálenou krev agrárnickou, která ihned jest ho
tova mluviti o lupu a okrádání Ku konci »Národní
Listy: lodávají: >Jsou zajistí mezi pány řepaři
lidé sočestní, kteří sami uznati musí nesprávnost
výsledku pana pisatele a na nich jest, aby zakři
kli falšovatele čísel svého odboru a svého jmění.
Na falešných, nesprávných číslech nedá se zbudo
vat žádná organisace; tím méně, trpí-li již tím, že
má falešný základ a falešné informace.«

A konečně nehubuje tak bezděčně agrárník na
své vlastní lidi? Což mezi akcionáři českých cu
krovarů není mnoho agrárních boháčů?

Jak se starají o řepaře sami agrárníci, kteří
mají v moci cukrovary, k tomu drastický doklad
podává cukrovar čelechovský na Moravě. Tam
dostává řepař za cent 2 K 15 hal, tedy méně, než
od cukrovarníků českých. Dříve řepař mimo ty
fízky, jež mu patřily, mohl si přikoupiti další množ
ství za mírný poplatek (40 hal. za cent). Letos však
agrární zemané, kteří v cukrovaru vládnou, pro
hlásil, že nedají nikomu více řízků, než co každé
mu náleží. A který řepař přebere, musí za každý
cent zaplatiti jednu korunu. To by se pak chov ho
vězího dobytka podivně hospodáři vyplatil! Tedy
nechť »>Venkovr jen hodně promluví do duše těm,
kteří ždímají skutečné upracované řepaře a to
způsobem tolik nápadným. Jinak zůstane jeho If
čený soucit jen agitačním humbukem.

S0procentní sleva dopravní jest nyní povole
na řiditelstvem státních drah. Komu to na předním
místě prospěje? ©Velkoagrárníkům a židovským
překupníkům. Malý zemědělec získá z toho tak ne
patrně, že to za řeč nestojí. Židovští překupníci
zakoupí si celé vlakv a vagony, z jižních a zá
padních Čech velice lacino odvezou celé spousty
dobytka. Zemědělctm opravdu strádajícím jest po
moženo málo a při tom agrární strana, která má
nejčetnější zastoupení na českém sněmu, přímo
hříšně zanedbala vymožení permanentní komise
nouzové.

Taky se v tisku agrárním ozvala tato příliš
smělá slova: »Dnešní platy průmyslového dělni
ctva jsou přímo kavalírské.« A prý jest dnešní
konjunktura © průmyslová | příznivá. Takovým
zcela nesprávným sdělením se má zahnati
drahota? Tak se mí pomoci řádným otcům
četných dětí, kteří si vydělávají denně 70 krejca
rů? Známe dobře na př. poměry na Náchodsku z
vlastního názoru. Takový chudák, který při tak
ubohém platě musí ještě zapravovati činži, jest na
tom daleko hůře, než chatrně placený čeledín. A
grárníci však mluví hned o platech kavalírských!
A jaká jest konjunktura průmyslová v době, kdy
Německo na úkor Rakouska zčtvernásobilo vý
voz svého průmyslového zboží na Balkán, každý
lehce mfiže uhodnouti. V Turecku koupě našich
předmětů průmyslových utrpěla tak palčivou ránu,
že se tak hned nevyhojí. Což se nemohou agrární
ci zeptati aspoň některého fabrikanta, když zprá
vy o poklesu vývozu důležitých výrobků čísti ne
chtějí? Jak praveno -- agrární kapitalisté »odstra
ňují nouzi« způsobem nejpohodlnějším: demagogi
ckým křikem, protesty, lacinýmniintervencemi, po
dáváním překroucených zpráv, bědováním. A pak
prý to jest jediná strana, která dovede venkovu
vážně pomoci. Ale každý vidí, že takovou »prácie
zastanou tuctoví agenti z kteréhokoli tábora.ke

Kulturní jiskry.
Hanobení kostelů v Portugalsku. Dle zpráv

patriarchy lissabonského zneucttvají republikáni

lů zhanobeno. Obyvatelstvo rmrsí státe býti na strá

způtobem:šktpoupo praporu, který sami vyzdvíh

jinénu svobody! — V Rakousku obstarává službu
revolucionářů obrsocialista Adler. Vyzývá své věr
né: Zapalte kostely!

Abbé dr. F'r. Liszt. Právě tento měsíc po celém
vzdělaném světě oslavuje se stoletá památka zro“«
zení jednoho z největších peniů umění hudebního.
Fr. Liszt narodil se 22. října r. 1811 v Raidingu u
Šoproně v Uhrách. Již ve 13. roce svého věku
oslňoval vybrané obecenstvo svou virtuositou ve
hře na piano. Zvlášť slavná perioda mu nastala
roku 1847 ve Výmaru, kde se stal svými kompo
sicemi obratným průkopníkem novoromantismu a
hudby programní.

Roku 1861 přibvl do Říma, kde roku 1865 při
jal nižší svěcení a titul »abbé«. Toužilť již od nej
mladších let státi se knězem a vstoupiti do klá
štera. Ve věčném městě liszt komponoval nád
herné skladby církevní, jimiž se důstojně řadí po
bok Palestriny. Dobu svého pobytu v Římě nazývá
sám nejšťastnější v celém životě, Papež Pius IX.
byl zde Lisztovi přítelem nejoddanějším. V letech
stařeckých (roku 1875) pospíšii znovu do Výmaru
a zemřel 31. července 1886 v Bayreuthě.

Umělec, který sklízel spousty vavřínů v celé
Evropě, byl upříniným přítelem Čechů a podporo
val i hmotně našeho Smetanu, jehož komposicím
vzdával nelíčený hold. Dlíval též rád v Praze.

Upřímná zbožnost byla mu průvodcem po ce
lý život. O své komposici *Graner Messe< napsal:
»Malil jsem říci, že jsem svou mši spíše modlit než
zkomponoval.« © jiné své mši sděluje podrobně,
jak se má zpívati, aby byla provedena opravdu
zbožně. Na př.: :Credo musí skálopevně zníti jako
dogma, Sanctus tajuplně a slastně plynouti; Agnus
Dei musí se akcentovati něžně a hluboce s nej
vroucnějším procítěním vmučení Kristova, a Dona
nobis pacem klidně, smírně a s plnou věrou má va
nouti jako vonný kadidlový dým. Církevní kompo
nista jest též kazatelem a knězem. a kde slovo
k důrazu nestačí. dává mu křídla a vysvětlení
tón.: -- Liszt jak svými komposicemi, tak nedo
stižnou virtuositou ve hře klavírní získal si jmé
no nesmrtelné. O něm platila slova, že harmonie
nebe mu byla na této zemi nejvěrnějším průvod
čím. —

Obětavost Hlinkova a pokrokářova. Roku 1906
dne 11. dubna přišel k Hlinkovi nynější poslanec
(Hlinkovec) Ferko Skyčák, který řekl, že v ru
žomberském okrese musí sc postaviti kandidát za
každou cenu. Když bylo na Hlinku naléháno, aby
vystoupil ve prospěch Šrobárův rozhodně, řekl
farář: »Učiním všecko, ale fara ružomberská se
uprázdní.« Věděl, jaká řada utrpení přijde na něho
pro rozhodné vystoupení národní. Hned po polední
najal Hlinka povoz. na němž ujížděl do Sliače (na
místo dřívějšího svého působení) a do Šťávnice.
Pan kandidát Šrobár si vedle něho na kočáře po
kuřoval. Hlinka horlivou agitací se přemohl tolik,
že v neděli velikonoční nemohl ani kázati ani mši
svatou sloužiti, bylo nutno ulehnouti. V pondělí
svatodušní už o 5, hodině ráno přišel na faru kan
didát — k faráři bledému, který div že duši držel
v těle. Ale přes to Hlinka na lačný žaludek musil
sednouti do povozu a jeti se Šrobárem do Osady a
Revůc. Jinak by býval kandidát vyhnán. Po po
lední o 3. hodině už sc přijelo do Ružomberku, o

Černové. Hlinka na nohou se udržeti dobře nemohl.
ale přece jenom jel.

V úterý ráno Hlinka v Úvěrné bance podepsal

tom kouřil viržinku fešácky dále a pak se bavil v
kavámách. Ve středu Hlinka šel do Hrboltovy, po
polední do Likavky. Hlinka prohlašuje: »Po čas

(celé agitace iseru ho věrně provázel. V den volby
jsem snášel urážky, které jemu patřily. Mně nadá
vali, on si ta mé faře hověl Večer mi okna vybí
jeli, on si pokojně spal. Dne 10. května mne Su+
spendovali, on slávu sebral.«

sTýždenník« se topil, zakládala se akciová
společnost. Hlinka věnoval 1000 K a 100 kusů ak
cií dal upsati dru. Šrobárovi, na jehož adresu nyní
píše tato slova: »Pane doktore, prohlédněte si ak
ta processu řimského! Tam mi bylo silně za vinu
kladeno, že jsem se stýkal s Vámi, s notorickým
nevěrcern. A přátelství s Vámi mi nejvíce škodilo.
Já jsem trpěl. pro Vaši nevěru a Vy jste svolával
v týž čas volnomyšlenkářskou scházi do Prahy
muoslavu Ferrera.« Dr. Šrobár docela se nenávist
ně otfel o vlastního bratra proto, že týž šel do
kláštera, nechtěje se státi doktorovi dojnou
kravou.

Šrobár 12 roků v Praze se bavil v kavárnách.
Uměl se však před Hlinkou tak stavěti, že mu fa
rář posílal podpory, jež převýšily 800 K.

Hlinka seděl v žaláři 33 měsíců při šestnácti
"krekarové stravě. Obětoval i tén majetek, jejž
„mělpo otcí,-tak že v zájmu národní věci utratil
-přes: 30.000 K.

Teď za odměnu| „chamtiví pokrokáři nazývají
"Mlinku sobcerm, Ikou o něm ták drze; žé v »>Lu



hražení lidí, kteří jako očiti svědkové nemohou
snésti tak «vavých nepoctivostí.

cím, když se jim šlápne na kuří oko, jest obecně
známo. Ale sami proti slovenskému mučedníkovi
vytáhli zbraň nejzákeřnější, která zůstane zapsána
v dějinách národního hnutí Slovenska písmem
krvavým. K otrávení lidu, k rozeštvání národa su
roví ctitelé Ferrerovi uveřejňují nyní dopisy, kte
ré Hlinka posílal o Párvym ze žaláře. Takovou je
dovatou zbraní chtěli Hlinku doraziti. Docela ne
přátelé Hlinkovl uveřejňují | soukromé, anonym
ní, tužkou psané poznámky Žžalářníbeze všeho
Hilnkova dovolení.

Kdo má jen trochu soucitu se Slováky, komu
nepříčetný fanatismus všechen rozum nezatem
nil, musi uznati, že takovým zákeřným, revolve
rovým zpusobem Slovákům se nepomůže. Takové
»národní solidaritě« každý Maďar hlasitě se vy
směje. Zloba pokrokářů prozrazuje nejtemnější
barvu tím, že ultéž lidé, kteří štvall proti blřemo
vání Párvyho, nyní štvou téhož biskupa ratino
vaným způsobem proti Hilnkovl. Co jiného jest
uveřejnění dopisů o Párvym než očividná denun
ciace? Vede se tu za pomoci volnomyšlenkářských
židů od sobců široce založený boj na ubití těch,
kteří národnost posilují v duchu křesťanském a
bojem proti skutečným škůdcům.

Jestliže sami pastoři slovenští odsuzují roz
trpčeně štvaní a lži kliky Šrobárovy, pak ovšem
nikdo není v pochybnostech, jaký mají účel >vla
stenecké« stesky slovenských Ferrerovců. Kdo jen
trochu chce viděti, pozná, že by cestou pokro
kářskou došlo k takovému rozeštvání, k takovým
děsným událostem, až by k vůli.sportu pokrokář
skému trpěly tisíce Slováků nové nejhorší rány.
Štváči by si ovšem mnuli ruce za větrem, kde
by se společně se židovskými krčmáři lidu jen
vysmívali. Maďaronští faráři mají od pokrokář
ských fanatiků pokoj. ale proti největšímu sou
časnému mučedníku národnímu se střílí jako proti
nejhoršímu zločinci.

Jakou »zradu« katoličtí předáci na Slovensku
spáchali. O podrobnostech vítání Párvyho pokro
káři nemluví, protože Filirka dle své povinnosti
vykonal jen to, čeho bylo k vůli společenskému
taktu a vzhledem k jeho církevnímu postavení
nejnutnější. ©Dobře praví »Ludové Noviny«, že
Hlinka vykonal jen >svoju trpkú, ale nevyhnutnů
úradní povinnosť.« Na to čekali Ferrerovci s lač
nými ústy, aby Hlinka náboženský úkon učinil
předmětem strohé politiky, aby na základě toho
byl z fary vyhnán a do Ružomberka pak aby se
dostal Maďaron. To by těmto »přátelům lidu< by
lo zjevem nejvítanějším.

Další »zrada< Hlinkovců záležela v tom, že
když byli vinou a neobratností pokrokářů nejvíce
tísnění, tak že i nejstatečnější národovci začali zou
fati, přiklonili se ja sněmu ke Khuenovi, který
rázně potíral draka, rdousícíhc Slováky k nesne
šení. Pověstná koalice bila Slováky tak, že všech
na vězení byla přeplněna, národní fondy vyčerpá
ny, přední harcovníci po krk se zadlužili, tak že
říkali: »Potrvá-li ta honba na nás ještě tři, čtyři
roky, neohrožení budou všichni pobiti a bázlivěj
ší pod postelí.« Měli-li Hlinkovci vůbec politicky
zasáhnouti do zápasu, muslli se přidati tam, odkud
kynula větší snášelivost. A hned se dostavil vý
sledek. Ačkoli koalice velice vyhrůžně si vedla,
po její porážce žaláře se prázdnily, obžalovaní ná
rodovci byli u soudů osvobozování, přestalo za
vádění krutých tiskových žalob.

Ferdiš Juriga sám opřel se ve straně podpoře
Khuena, ale poněvadž valná většina volala, aby
se Khuenovi nepřekáželo, podrobil se.

Pokrokáři proti skutečným národovcům chtěli
nastrkati do okresů židy a soc. demokraty, kteří
ani slovensky neuměli.

Bylo až příliš nápadnc, jak se rozezvučely na
všech stranách najednou všecky pokrokářské li
sty protl Hlinkovl, a z jakých hrubých děl bylo
stříleno rak hustě proti Ilinkovcům dříve, než se
pravda objasnila. Tu byl smluven systematický
útok, náhlý, bezohledný ortel proti charakterním
mužům dříve, než tito začali mluviti na svou 0
branu.

A ještě nápadnější jest, jak nyní překvapení
Soudcové© zalezli jako © syslové, jak | zara
ženě mlčí, když se dokázalo jejich slovenským na
šeptávačům zlodějství, praobyčejmé taškářství,
zjevná zrada a hnusnó ramenářství. Sám soudní
protokol dosvědčuje zcela jasně, jak Šrobár ha
měebným Ihaním a zaječí politikou zradili Hilaku,
když tento pro něho nastavil prsa.

Pak ať někdo věří v upřímnost, hrdinství a
humanitu pokrokářských herců! S úsměvem po
krokářský 3picl a denunciant podává ruku, rafino
vanými úskoky vyláká důvěrná sdělení, aby za

naný okamžik všecko donesl židům a jejich slu
Tak tedy začal na Slovensku svou statečnou

výpravu masarykovský pokrok — jenže, jak oby
čejně, takovými prostředky, jaké pokrokářský tisk
u jiných mrská nejpružnější rákoskou. Proto také
právě před hlavním výbuchem soustavného štva
ní cesta starého Masaryka do Hodonína, schůze
pokrokové mládeže i ve Skalici a v Martině, aby

, se národní dílo mučedníkaHlinky co nejdříve po
| krokářskou lučavkeu rozpadlo.

Neinohli lépe odkrýti pokrokáři slovenští své
ostré zuby jako tím, že oslavují usvědčeného ci
zího podvodníka a strůjce vraždění (Ferrera), mlá
tice zároveň hrubými cepy do Hlinky.

Výsledek všeho jest neborázná blamáž, které
jistě pokrokáři pražští, olomoučtí a brněnští neče
kali. Teď vidí své spojence slovenské v pravé po
době. —

Blamáž dovršena ještě tím, že dne 19. t. m. sa
ma Národní rada slovesská vyzvala Slovenský
Denník | Týždenník, aby odvolaly podlé a nízké
urážky, jež byly vrženy do poctivé tváře Hlinko
vy. Teď výskot židů maďarských, vídeňských i
pražských ustal, ačkoli vedou na řetízcích celé re
gimenty volnomyšlenkářů. Pracuje v říši naší proti
křesťanskému lidu pevně zčlánkovaný řetěz nená
vistníků, který se na Slovensku silně pošramotil.

»Studen'ská Hlldka«. ©Má-li tisk býti obra
zem každého hnutí, platí to především o našem
katolickém studentstvu. Vždyť již každá organisa
ce, každé hnutí, ať v kterékoliv formě, které do
pracuje se k tomu, aby své idee mohlo šířiti ti
skem, zasluhuje všeobecného povšimnutí. Již ten
fakt, že studující sdružení ve spolku »Česká Liga
Akademická« odvolali všem útokům nepřátelským,
budí pozornost. Však jaké překvapení všech, když
ohlásili vydávání vlastního časopisu >Studentská
Hlídka«. A nyní ohlašují vyjití čtvrtého ročníku.
Jaký jest rozdíl mezi prvým a ukončeným třetím
ročníkem, ukazuje nejlépe srovnání jich. Přes to,
Že na vše nutno se dívati s hlediska doby, musíme
doznati velký pokrok. Tím studentstvo naše dalo
nejlépe na jevo svoji Životnost, svoji nevyčerpa
telnou energii. Avšak na studentech samých celá
věc zůstati nesmí. Katolického studentstva, které
má býti naší chloubou, musí si všimnouti celá če
ská katolická veřejnost, ona musí každé hnutí na
šeho studentstva pozorovati, nabádati ho ještě k
větší činnosti a co hlavní —.snahy jeho podporo
vati morálně i finančně. Dnes nestačí pouze při
kyvovati a nečinně se dívati, jak pro tytéž snahy
a myšlenky druzí se namáhají. Jen společná a u
silovná práce všech přinese ovoce. Právě vyšlé
prvé číslo IV. ročníku nutno dvojnásob vítati. Ob
sah čísla dokazuje nejlépe, že naši studenti jsou si
vědomi důležitosti úkolu na ně vloženého. Z ob
sahu vyjímáme: Sjezd olomoucký, Naše cíle, Kri
se v zemědělství, Střední školy, Sociální činnost
stud. v Anglii, Charvatské studentstvo, Črty soci
ální atd. Jako novinka. která zvláště přátelům
belletrie a básníkům bude vřele vítána, jest přílo
ha »Jitro« vedle jednotlivých rubrik. Nyní jest na
katolické veřejnosti a zvláště na našem student
stvu, aby odebíráním časopisu rozkvět katolicis
mu co nejvíce podporovali. — Předplatné pro stu
denty roč. 2 K, nestud. 3 K. Redakce i administra
ce Praha-I]., Voršilská 1.

Školský obzor.
Půl milionu na katolický ústav ku vzdělání

učitelů v Bubenči. Osobní dary: P. S., učitel na
českém jihu (stal se zakládajícím členem spolku
přátel katolických českých škol bratrských) 400 K,
J. R. ze Žižkova (prostřednictvím křesť. soc. or
ganisace) 7 K 2 h. —.Farní sbírky na sběrací li
sty: Boh. Elsnic Kalubice 6 K. Sbírky při zábavách
a schůzích: P. Karel Kučera. kaplan Polná 3 K, sl.
F. Jakubcová, Vršovice 2 K. — Sbírky příležitost
né: Rekonvalescenti ústavu v Tuchoměřicích 30
K. —-Místo stromků do vzorné zahrady ústavu vě
noval sekretariát J. J. knížete Františka Thuna
30 K. Všem dárcům nejsrdečnější díky a Zaplať
Bůh! vzdává >První katolický ústav ku vzdělání
učitelů< (sekretariát spolku) Praha-Bubeneč.

Řostelní práva
pozlacovačské a řezbářské,

vy oltářů, soch atd.
a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.

A zase ztroskotaný pokus se státem budouc=
nosti. Soc. dem. poslanec a purkmistr velikého
města Catanie, ležícího na Sicilli pod horou Et
nou, snažil se uskutečniti rudý stát budoucnosti
aspoň v malém, pokud jeho moc stačila. De Fe
lice jest jméno tohoto horlivého muže, který přece
právě z nejnovějších sociálních dějin mohl se po
učiti, kolikrát již takové pokusy velice nešťastně
skončily, tak že ti, co aspoň něco měli, rudými

znovazřízení a o

| experimenty přišli o všecko. Le Felice, aby učinil
| počátek s odstraněním privátního průmyslu, za

ložil velikou obecní pekárnu. Pekaři tam byli u
stanovení jako prodavači. Účetní zpráva za prvý
rok byla tak skvělá, že každý jásal nad tou re
formou. Dělníci dostávall vyšší mzdu než dřívé u
privátních podnikatelů. Konsumenti dostávali la
cinější chléb a město samo ještě ze všeho mělo
pěkný čistý zisk. Teprve však po roce se přišlo
na malou početní chybičku oslavovaného purk
mistra. Přehlédlo se totiž, že do účtů nebylo vřa
děno, co se má platiti za mouku. Ovšem že doda
vatelé podle pradávného zvyku chtěli za mouku
peníze také a to houževnatě, nechtějíce ani v nej
menším rozuměti rudému pokroku, který nejraději
dělá dobrodiní na cizí účet a vyžaduje od jiných
všecko zdarma. Zakročilo se na konec proti obci
úředně a nyni rozléhají se velké nářky na to ho
spodářství, protože obci přibylo několik milionů
dluhů. Nešťastný purkmistr byl tak naivní, že se
předem nezeptal, jaké »královské platy« jsou při
dělovány zřízencům v rudých konsumech němec
kých a 1akouských.

Postavení obecních a zemských zřízenců dol

demokratům povoluje. tím více rámusí a hartusí.
Tak na př. vídeňské rudé listy každou chvíli se
přihrnou s protestem proti křesť. soc. radnici a
zemské vládě. Ta ovšem právě nyní natropila do
sti nepřístojností proti české menšině dolnorakou
ské a též jiných chyb. Leč pokud se týče dělní
ctva. mohli by si z ní bráti příklad přečetné obce,
které se nacházejí v rukou pokrokářských a soc.
demokratických. Vždyť právě dne 14. t. m. proti
křesťanský dělnický list jihlavský >»Volkswehre,
pojednávaje o dráze elektrické do Mariacell, píše:
»Dolnorakouská správa zemská jest moderní v
každém ohledu. Pozoruje se to též na skutečně
stkvělém (v poměru ke státu) placení jejich zří
zenců.« A jaké platy zjednali soc. demokratičtí mi
nistři francouzští tamějšímu dělnictvu, to možno
uhodnouti hned z častých obrovských stávek.

Zpráva představenstva německé soc. demo
kratické strany k sjezdu v Inšpruku byla vydáno
jako příloha »Arbeiter-Zeitunge. Z výsledku voleb
konstatuje zpráva, že strana získala v devíti korun
ních zemích 37.073 hlasů, vc třech korunních ze
mích ztratila 8308 hlasů. tedy čistý zisk hlasů je
28.770. Největší podíl na něm mají Dolní Rakousy,
kde získala strana 26.296 hlasů. Organisace stra
ny čítaly koncem června t. r. 128.800mužů a 17.823
žen. V Čechách má strana 59.763 příslušníků a ob
držela tu 165.515 hlasů, na Moravě má strana
6.928 příslušníků a 38.830 hlasů, v Dotních Rakou
sích 58.185 příslušníků a 207.218 hlasů. Politických
schůzí konáno 4847 spolkových, 13721 důvěrných
a 3743 veřejných schůzí lidu. Poprvé po mnoha
letech konstatuje zpráva potěšitelný rozvoj tisku.
Při posledním sjezdu měla strana dva denníky, ny
ní jich má šest a sice: »Aarbeiter-Zeitung«< ve Víd
ni, »Arbciterwille< ve Štýrském Hradci, »Salzbur
ger Wachte v Solnohradě, »Volkszeitung< v Inš
pruku, >Vorwárts« « Liberci a »Wahrheit« v Lin
ci. Vedle toho měla strana dva listy obdenní, sedm
listů půltýdenních, jedenáct týdenníků, 50 listů od
borových, revui »Der Kampfe, list mládeže »Der
dugendliche Arbeiter«, list pro osvětovou práci »Bil
dungsarbeit«, list pro boj proti alkoholu >Absti
nent«, satyrický list »Nene Glůhlichter< a několik
listů sportovních. -- V dalším se zabývá zpráva
činností vzdělávací, hnutím mládeže, odborovým
a družstevním hnutím. Centrální organisace měly
v roce 1908 spolu s českoslovanskými svazy
482.279členů, v roce 1909měly centrální svazy sa
my 415 tisíc 256 členů, v roce 1910 klesl tento po
čet na 400.565členů. Ústřední vídeňský svaz kon
sumních spolků sdružoval v roce 1910 úhrnem 512
družstev a sice 360 německýcli, 89 českých, 30 pol
ských, 19 italských, 13 slovanských a 1 rumunský.
Pro politické delikty —-kromě četných přestupků
koaličního zákona — odsouzeno 427 soudruhů a
soudružek k pokutám a 58 k trestům vězení.

Utikají od soudruhů. Ve Finsku a Švédsku je
tak značný počet sociálních demokratů, že ve
Švédsku pustili se i do všeobecné stávky; že však
stávka tato špatně dopadla, opouštějí nyní sou
druzi své rudé spolky. Celkem bylo ve Švédsku
roku 1908 60.318 soudruhů; roku 1910 jen 55.248.
Ve Štockholmu bylo 30.327 soudruhů, teď jich jest
13.040; podobně je tomu v Malmě a Gotenburgu;
v Sůndswallu (v severním Švédsku) scvrkl se po
čet z 1291 na pouhých 318. Když ubývá členů, u
bývá též příspěvků. a to soc. demokraty mrzí nej
více; roku 1907měla ústřední pokladna 204.257ko
run příjmů, roku 1910 126.277 K, roku 1907 mohla
ústřední pokladna věnovati na stávku ještě 58.000
K, roku 1910 jen několik tisíc.

Ghcete nevýhodněolši
Vyšádejte si ihned vsory pánských lélek
knahlédnutí.(Zvláštěvsorlátky»Palmira«)
ed fy =5 ED. DOSKOČIL CHOCEŇ.==
Ryoní čobý vuslotlsbý závod | soubonacho sbodíee.p.1876.



-"*Náředohospodářská hlídka.
"Naší poslanci a drahola. Na paměti majíce

-zájmy a potřeby všeho lidu, žádný stav a třídu
nevyjimajíce, podali poslanci naši na říšské radě
vlče než třicet návrhů nouzových.

"Kromě důtklivých a obšírných nouzových ná
vrhů v červenci a říjnut. r. podaných, jimiž vy
žádali pro všechny obce a živelními pohromami
postižené nouzové podpory a pomoc ve smyslu
požadavků lidu ohledně záloh, dodání pícnin atd.,
dne 5. října 1911 jménem klubu katol. národních
poslanců na říšské radě předložili následující ná
vrh nouzový a drahotní:

»Návrh poslance Kadičáka ve jménu katol.
klubu národního ohledně nouze a drahoty v mo
ravských obcích a obyvatelstvu. Doplňkem k po
daným již návrhům navrhují podepsaní k zmírnění
bídy a drahoty moravského lidu venkovského a
všeho obyvatelstva:

Slavná sněmovno, račiž se usnésti: C. k. vlá
da se vyzývá, bez pritahu jednak nařízeními,jed
"nak podáním vhod.ych předloh «sSlosě zakročiti,
aby 1. všem živel. pohromami postiženým ode
psala se daň pozemková a dokud rebide zruše
na, aby se přiměřeně snížila. Rovněž budiž od:
psána domovní daň z domků jednotlivýni rodina
mi chudými obydlených a drobné domky venkov
ské daně domovní vůbec aby se sprostily.

2. Všem| postiženým| živelními pohromami,
kteří jsou v tísni, budiž udělena záloha nesůroči
telná, již v mírných dávkách ročních by spláceli.

Z příslušných dotací budiž zakoupena a bez
platně dodána píce, stelivo, sůl dobytčí, zemáky,
kukuřice a osivo.

4. Zákon o nákazách dobytčích i prováděcí
nařízení bez průtahu budiž přiněřeně změněn po
dle požadavků a potřeb chovatelů dobytka, úlevy
patřičné povoleny a pokuty prominuty.

5. Mnohokráte žádané meliorace, nezbytně
potřebné, jak pastvin, tak i luk a polí jak na Va
lašsku, tak i jinde buďtež co nejrychleji prove
deny v krajích pro dobytkářství zvlášť způsobi
lých za pomeci státních prostředků.

6. Přísnými předpisy jakákoliv lichva s plo
dinami a dobytkem aby se znemožnila a přísně
trestala.

7. Tvoření kartelů a jiných družin, jež mají
za účel anebo za následek zdražení plodin a tova
rů. zákonem ať se zakáže a co nejpřísněji trestá.

8. V každé zemi dlužno zříditi radu anebo ko
misi, kteráž by dozírala na ceny všech potravin a
výrobků. jichž nejvyšší ceny byv případně stano
vila.«

Návrh tento v prvém čtení projednán.
Návrh tento posl. Kadičák ve čtvrtek 12. říj

na t. r. odůvodňoval řečí, jež vzbudila nemalý roz
ruch a Cala do živého, jak je zřejmo ze soptění ti
sku židovsko-socialistického a dala podklad k váž
ným úvahám. Pozoruhodné vývody mluvčího ka
tol. národního klubu ve sněmovně i v tisku ne
stranném přijaty s nevídaným souhlasem všech,
jimž dobro celku jde nad prospěch jednotlivců.

Výsledky sčítání dobytka a domácích užitko
vých zvířat vůbec ze dne 31. prosince 1910 právě
vydány a jsou velmi poučny.

Roku 1900 bylo: koní 1.716.488kusů, hovězího
dobytka 9,511.170, mulů, oslů a mezků 66.647, koz
1,019.664. vepřů 4,682.054, úlů 996.139, drůbeže
26,671.592, ovcí 2,621.026.

Roku 1910 bylo: koní 1.801.090kusů, hovězího
dobytka 9,159.808, inulů, oslů a mezků 73.041, koz
1,253.650, ovcí 2,428.586, vepřů 6,431.966, úlů
1,232.380, drůbeže 35,743.075 kusů.

Přibylo: koni o 84.602 (4.93 proc.), mulů, oslů
a inezků o 6.394 (9.59 proc.), koz o 233.986 (22.95
proc.), vepřů o 1.749.312 (37.42 proc.), úlů o 236.241
(23.72 proc.), drůbeže o 9.071.483 (34.01 proc.).

Ubylo: hovězího dobytka o 351.362 (3.74 pro
cent), ovcí o 192.440 (7.36 proc.).

Jak vidno, vykazují všechny druhy zvířat pří
růstek kromě dobytka hovězího a | skopového.
Absolutně přibylo nejvíce drůbeže, relativně do
bytka vepřového. Nejdůležitější pro trh potravinný
jest ovšem chov dobytka hovězího a zde právě
vyskytuje se značný úbytek, který vystupuje tím
ostřeji, všimneme-li si, že v předposledním období
nastal Vzestup o 10 procent. Úbytek tento nemůže
býti nikterak vyvážen vzestupem počtů vepřů,
třebas by vzěstup tento byl velmi potěšitelný.

Všimneme-li si výsledků sčítání v jednotli
vých zemích, vidíme cifry velmi zajímavé. | Ze
všech zemí Předlitavska vykazují vzestup počtu

"kusů dobytka hovězího pouze Čechy, Morava.
Dolní Rakousy a Istrie, tedy, nehledě k této posled
ní zemi, země nejprůmyslnější. Největší absolutní
"pokles vykazuje země skorem výlučně agrární,
t. 4 Hatič.Ovšem,pokudse týče Čech, není vý

"sledek nyní zjištěný nikterak zvlášť příznivý pro
to, poněvadž v předposledním období vzestup či
nil 11.7 proc. | zde tedy jeví se velmi značné zpo
malení ve vzrůstu dobytkářství.

Co navěci jest velmi po jest okol
'nost, že počet telať nepoměrně výše poklesl, nejíti
"počet dobytka vzrostlého. Počet telat poklesl to
tiž o 4.1-proc., kdežto počet vzrostlého dobytka
ipouze o 35:proc. Jak vzniká stále větší rozpor me

lom

|
zi vývojem počtu obyvatelstva a počtu dobytka,
ukazují dotýčné srovnáv. cifry. Kdežto v r. 1900
připadalo ná 1000obyv. 363.7 kusů hověz. dobytka,
poklesla tato cifra v r. 1911 na 320.6 pro. Je jasno,
že tendence tato ohrožuje obyvatelstvo po stránce
hmotné i zdravotní a že proti ní musí býti praco
váno všemi silami. Snad nynější hnutí bude vý
chodiskem obratu k lepšímu.

Spotřeba cukru dle cukerního statistika F. O.
Lichta obnášela v jednotlivých zemích v měsíci
září roku 1911: v Rakousku 60964, v Německu
124.467, ve Francii 62.C40, v Nizozemí 10.626, v Bel
gii 10.719, v Anglii 165.579, v Sev. Americe 149.745,
dohromady 584.140 tun.

Roku 1910: v Rakousku 43.514, v Německu
87.859, ve Francii 44.679, v Nizozemí 9.411, v Bel
gii 7.266, v Anglii 130.026, v Sev. Americe 220.361,
dohromady 543.116 tun.

V roce 1909: v Rakousku 46.421, v Německu
95.237, ve Francii 48.422, v Nizozemí 9.371, v Bel
gii 7.486, v Anglii 123.362, v Sev. Americe 210.209,
dohromady 540.508 tun.

Roku 1908: v Rakousku 47.248, v Německu
102.805,ve Francii 57.461, v Nizozemí 9.098, v Bel
gii 7.747, v Anglii 163.652, v Sev. Americe 169.551,
dohromady 557.565 tun.

Z toho vysvítá, že v září t. 1. bylo spotřebo
váno 041.24 tun, t. j. o 7.6 proc. více než loni a
o 43.632 tun, 1. j. o 8.1 proc. více než roku 1909 a
o 26.575 více než roku 1908.

Zřejmé světové zásoby cukru páčí F. O. Licht
r. 1911: v Evropě 347.507, v Sev. Americe 80.000,
na Kubě 2.000, na cestě do Evropy a Sev. Ame
riky 236.450, celkem 665.957 tun oproti 911.584 v
týdnu předcházejícím.

Roku 1910: v Evropě 564.909, v Sev. Americe
148.093, na Kubě 19.000, na cestě do Evropy a do
Sev. Ameriky 99.620, celkem 631.622 tun oproti
1,012.577 v týdnu předcházejícím.

Roku 1909: v Evropě 460.431, v Sev. Americe
128.475,na Kubě 7.000, na cestě do Evropy a Sev.
Ameriky 126.700, celkem 722.666 tun oproti 917.488
v týdnu předcházejícím.

Cukr opět dražší. Kartel rakouských cukro
varníků uvolnil.minulý týden z kontingentu cuker
ních zásob další 2 procenta, při čemž — násled
kein zdražení suroviny — zvýšil zároveň cenu ra
finády o 4 K na 10 kg.

Spolky pro vystěhovalectví dětí se zřizují v
nejnovější době v Anglii. Vystěhovalectví dětí je
novým čistě anglickým způsobem péče o děti. An
gličtí vychovatelé vycházejí totiž z názoru, že ne
stačí pouze starat se o dítě, aby chodilo do školy,
aby se vyučilo něčemu, a pak v přecpané lidmi An
glii nemohlo dostati práce a z nezaměstnanosti pa
dlo pak na obtíž společnosti. [ přišlo se na zdravou
myšlenku, oodporovati vystěhovalectví dětí. Děti
školou povinné jsou exportovány do anglických 0
sad, tam chodí do škol, tain vyučují se řemeslům
neb věnují se zemědělství, dle poměrů kolonie. Tak
odpomáhá se přeplnění domácího trhu dělnického a
kolonie získávají na pracovních silách, kterých ma
jí potřebí. Nelze upříti. že zdravý anglický smysl
přišel na dobrou myšlenku, jež je schopna i přes
některé své vady řešiti kus těžce doléhající sociál
ní otázky. Některé kolonie daly již dětským vy
stěhovalcům větší pozemky a větší peněžité pod
pory a též britská vláda peněžitou podporu pří
slíbila.

Zdražená spravedlnost. Kolkování právních
listin má býti nově upraveno, totiž zvýšeno a na
vrhuje se, aby také v trestním řízení zavedly se
kolky, čímž prý by se příjmy státní správy zvět
šily, zároveň však počet zbytečných žalob pro
urážky na cti značně zmenšil.

Agrární zastauci řepařů a cukrovary. Agrár
níci se snaží ze všech sil, aby vlastní taktické
chyby umyli očerněním lidí jiných. Znovu ještě
22. října »Náradní Listy« probírají zdrcující kriti
kou nepoctivou eskamotáž »Venkovac.

Z odpovědi »Národních Listů« uvádíme aspoň
toto:

»Při soukromých předporadách zástupců obou
stran v >»Ústřední společnosti hospodářské pro
král. České: nabízeli cukrovarníci vedle pevné ce
ny též příplatek dle ceny cukerní s podmínkou, že
při klesnutí ceny cukru pad K 21.50 čisté ceny to
vární, musí povoliti zemědělci též obdobnou slevu
základní ceny řepní. Jestliže tudíž velká část na
šich pěstitelů neni letos účastna podílu na cenách
cukerních, nenesou tedy vinu cukrovary, nýbrž
řepařské organisace a jejich splnomocněnci, kteří
příslušný návrh odmítli.

Odmítnutí prodeje řepy dle cen cukerních ne
stalo se loni poprvé. Již roku 1909nabízely cukro
vary tento způsob koupě zástupcům řepařů, ale
nabídka jejich byla velmi bezohledně zamítnuta
panem poslancem Švehlou za přítomnosti jiných
předáků Ústřední jednoty českých řepařů, na př.
býv. poslance p. Bergmanna a p. Čepka. V tomto
roku vystoupla cena cukru až na K 38.25 při kvan
titativně vehni uspokojivé úrodě v Čechách, zatím
co řepařské organisace hlásaly boykot. Rolnictvo
si může spočítati co nepředloženým jednáním
svých splnomocněnců ztratilo.

»Venkov« mluví o loupeži a o milionových

výhrách cukrovarníků při letošní cukerní speku
laci. Když chce takto osočovati náš průmysl, po
kládáme za svou povinnost říci jednou otevřeně,
jak se to s tou spekulací má, a kde sluší hledati le
tos ten nejrozsáhlejší kontingent spekulantů. Již
v jarních měsících poukazovaly pražské komisio
nářské firmy na rozpor mezi posuzování vyhlídek
úrody řepní mezi cukrovarníky a zemědělci. Ču=
krovarníci prodávali očekávanou velkou výrobu,
a kupci byli z největší části nájemci dvorů a velcí
rolníci, u nicliž stav řepy již tehdy budil obavy a
kteří chtěli si ziskem spekulačním pojistitl případ
nou neúrodu. Když v červenci stalo se sucho noto
rickým, panoval pravý příval komitentů z kruhů
zemědělských u zdejších bank a kormisionářů,
který vyháněl kursy denně až o tři čtvrtiny mar
ky. Jest charakteristickým, že největší obchody
byly vždy v úterý a v pátek, kdy jest hlavní
plodinová bursa. Čelé vesnice tvořily konsorcia
ke společnému nákupu učkolika tisíc metrických
centů cukru. Totéž bylo zase lze pozorovati v zá
ří, kdy se dostavily deště. Každý úterek a pátek
byl na pražském cukerním trhu s hrůzou očeká
ván, neboť zemědělci, obávajíce se ještě značné
ho přírostku řepy, realisovali své dřívější koupě.
A kdyby se dnes »Venkov“ důvěrně zeptal u praž
ských bank a cukerních agentů, mohl by se pře
svědčiti, že ještě dosud největší část jejich speku
lačních závazků jest pro kruhy zemědělské. Le
tošní cukerní spekulaci vedly v první řadě tyto
kruhy, které nejdříve začaly kupovati a svou ne
otřesitelnou důvěrou ve špatný stav řepy docilily
největší.ii zisků.

Dále sluší přibíti jinou úmryslnou „nepravdu
»Venkovar ze dne 14. t. m. Na jaře nabídly cukro
vary 2.10—2.2 K, takže nyní placená cena při vše
obecném zvýšení obnáší K 2.30-—240. Přičteme
li dovozy, průměrně nejméně 10 hal. na cent, pohy
buje se letos skutečně placená cena mezi 2.40 až
2.50 K a nikoli 2.25 K.«

Tyto řádky měl by hiuboce promysliti každý
rolník, který opravdu osobně se na poli při řepě
dře. Liberální denník odkrývá v plném světle li
coměrnost agrárních kapitalistických stýskalů,
kteří předstírajíce soucit s pracujícími zemědělci,

skou zdražovací taktiku cukrovarů. Ovšem a
grární bohatí spekulanti nenáležejí k zemědělcům,
kteří v potu tváři řepu dobývají. Oč jsou lepší tací
nepracující spekulanti, než obyčejní bankéři a bur
siáni? Domkář jest při tom všem smutným divá
kem. —

Kdo jednou zkusil

„BUVOVKU
nekoupí jiné přísady ku kávě.
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Nakladatelství V. Kotrby v Praze. Rajská Zahrádka
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čís. 1. Vychází desetkrét ročně. Roční předplatné 1.60
K. — Český Jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí
V. Můller. Roč. 17., čís. 1. Vychází 10krát ročně za
předplatné 1 K. —- Hudební Listy pro mládež. Roč. III.,
tidi J. A. Černý. Tento hudební časopis mládeže obsahuje
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kněžstva českoslovanského. Řídí F. Vaněček. Roč. 18.,
čís. 11. Vychází měsíčně za předpl. roč. 8 K. — Český
slovník bohovědný. Pořádají dr. J. Tumpach a dr. A.
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mácnosti staročeské. Řada prvá. seš. 6. a7. po
— Sebrané spisy P. Heritesa. DMI9.
a 13. po 30 hal — Slavische Roman



rásek: Wider alle Welt. Z češtiny přeložil v. J. Hócker.
Seš. 25. až 28. po 32 bal.,
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O. Smetana a F. Procházka. Vychází 15. a posledního
každého měsíce za roční předplatné 2 K. Roč. 31., seš. 3.

Čechy. Historický nástin od dr. Frant. hr. z Litzo
wů. Z anglického originálu přeložií J. David. S úvodem
Arn. Denise. Sešit 11. za 60 hal. Nákladem Boh. Meli
chara v Hradci Králové.

Náš Domov. Nejlacinější obrázkový měsíčník. Řídí
Jos. Vejvoda. Roč. 20., čís. 10. Roční předplatné 4 K
zasílá se Benediktinské knihriskárně v Brně. Vydává
Jednota Našeho Domova v Olomouci.

Hlasy katol. spolku tiskového. Roč. 42., čís. 3. V.
Tumpach: Z knihy života. Řada III. Nákladem Katol
spolku tiskového. Cena 1.10 K. Členský příspěvek a
předplatné nečlenů obnáší ročně 2 K a přilímá Cyrillo
Methodějské knihkupectví v Praze I

Květy lásky. Lidový měsíčník věnovaný zájmům
křesť. charity, zvlůště opuštěným dětern. Řídí Ant. Hoff
mann, kaplan. Předplatné na rok 2.40 K přijímá admini
strace na Král. Vinohradech, Palackého tř. 86.

Apoštolát sv. Cyrlila a Methoda. Řídí dr. A. Stojan
a A. Jašek. Roč. II., čís. 10. a 11. Vychází měsíčně v

Kroměříži na Moravě za roč. předplatné 1.50 K.
Růže lurdská. Mariánský měsíčník. Roč. III., čis. 9.

a 10. Vydavatel, majitel a redaktor Leop. Kolísek, fa
rář v Blansku na Moravě. Roč. předpl. 1.60 K.

Ve službách Královny. Věstník Mariánských družin
českých. Roč. IV., čís. 4. Vychází šestkrát do roka.
Předplatné na rok 2 K zasílá se administraci v Praze
WI., Ječná ulice 2.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. Vaněk.
Roč. 9., čís. 11. Vychází nejméně o 10 číslech za roční
předplatné 6.60 K u Em. Šprongla v Pelhřimově.

Kvliky. Obrázkový časopis pro školní mládež. Roč.
IV., čís. 1. Letos uspořádáno též vydání s barevnou 0
bálkou, o 10 hal. dražší než vydání bez obálky. | le
tos dostávají předplatilž »Kvítků« zdarma pěkný dět
ský kapesní lendaříček o 40 listech. Kvítky stojí ročně
1 výtisk s obálkou80 hal. Předplatitelés obálkoumají
slosovací právo na S stříbrných hodinek. Administrace
sKvítků« v Praze-li., Lipová ul 5.

Adresář a schematismus Hradce Králové obsahuje
stručného průvodce, podrobný adresář, seznam majitelů
domů, firem, ústavů atd., s nejnovějším plánem města
Hradce Králové. Dostati lze 1 v katolickém Družstev

ním knihkupectví v Hradci Králové (Adalbertinum.)
Besídka Malých. Pro mládež českoslov. Roč, 28.

čís. 1. a 2. Vycházl každou druhou středu za roč. předpí.
1.50 K. Sešit za 4 h. Řídí J. Svoboda. Nákladem J. Ro
kyty v Praze. — Nákladem téže Besídky Malých vy
dávána jest Besídková knihovna, ročník I., seš. 1. a 2.
(po 12 hal.), v nichž podáván dě; francouzské spisova
telky E. Carpentiorové: Osudy hrabat de Terremaure.

Katolické kalendáře na r. 1912. Vzkříšení. Tento pě
kný kalendář vydán čes. sekcí diecés. komitétu v Čes.
Badějovicich. Roč. V. Řídí dr. K. Slavík. Cena 1 K.
Při hromadném odebrání sleva. —- Cyrilo-Methodějská
knihtiskárna V. Kotrby v Praze vydala také letos své
známé pěkné kalendáře: Vlastenecký Poutník za 1 K,
malý za 60 h; Svatováclavský kalendář za 1 K, malý
za 60 h; Vlastenecký Poutník Svatováclavský za 1.40K,
Meč, Maria, Praha a Vlastenka (nový) po 1 K, Rodina,
velký v tulrých deskách za 2 K.

Lovecké pušky
kulovničky,
vadanchovky,

B) browning

a j. opak. 1flobert. pistole,

rewuiwery nejlapšíjakostia vyzkoušené dodává v ceně
nejlevnější

ALOIS SCHIER,
ZABLONÉ a. Orl.

ja din napožádkní zdarmaa frankc,-Jy

Doporučujeme :

Hůlovi za úlastebství při pohřbu.

V HERÁLCÍ, dne 22. října 1911. P. Karel Kolářský, administrator,PS
syn. n
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ÉJan Horák, *
i soukenník
x v Rychnověnad -—zasílá na požádání vždy

dle roční salsony nekot A
nejnovějších drubů pravých

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

zemských.
Četná usmÁMÍ zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

. — dobu více než třice“iletého působení.
" Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na teléry. a
n Též wauplátkybez zvýšení cena! n
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporečuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
vkářů, knuntdhen, křížových cest

i veškerýchchrámovýchpředmětů,jako i
k. opravě pomníků, šelozných

máhrobních křížů,
slacení pótma a různých předmětů venku se nale

sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá
nová chrámová zařízení

© každém slohu a provedení Čistě aměleckém.
Plány a rozpočty shotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktét

bez nároku na cestovné.

Mooho. pochvalnýchuznání po race a bromzová
státní medaile zvýstavy vv Pardubieich.
UIB> Závod založen r. 1898. "im

Do kofliku dáme Maggi
ho polévkovou kostku a po

lijeme ji přesně odměřeným

4, litrem vařící vody.

venou z jiné kostky.

l

Do druhého koflíku. dáme

kostku jiného původu za 5
neb za 6 h a polijeme ji
taktéž 4, | vařící vody.



Povaha. spiknutí proti Hlinkovi.
Nyní, kdy Hlinka na svou obranu začal mlu

viti, vycházejí na jevo fakta čím dále úžasnější.
Čtenář neví, má-li sc vice diviti všestranným

obětem Hlinkovým, či nepříčetné drzosti podvod
níků, chamtivcu a zrádců, ktefi se odvážili Hlinko
vo roucho třisniti.

Pokud nezačal sveřepý boj pokrokářů sloven
ských, spřáhnutých s pokrokáři našimi, národ náš
věděl o Hlinkově obětavosií skoro jenom tolik,
že za své vlasteneciví trpěl v žaláři. Ale že za
svůj národ zkoušel nruka daleko horší jak před ža

lářováním, tak po něm, bylo známo málokomu. |Hlinka byl příliš skromný při svých přednáško
vých cestáců, takže mluvil o sobě jenom potud, po- :
kud toho největší mitnost žádala. Probral trapnou
situaci svého národa a mluvil o mučednících jiných.
Jestliže byl na schůzích chválen od jiných, prozra
zovala jeho tvář zřeimou rozpačitost.

Nyní však. hdyž bezcharakterní krajané se
proti němu sápali jako proti zločinci, musil jak v
zájmu národa tak svého náboženského přesvěd
čení vvstoupiti z reservy a poučiti veřejnost jak o
sobě tak o svých nepřátelích. Drzost bezectných
individuí jistě přec tim stoupala jen proto, že se
spoléhali na velikou Hlinkovu trpělivost, která se
osvědčila i tím. že v zájinu společné věci sloven
ské zatajil. jakou zradu a jaké finanční partyky
spáchali ti, kteří si bráli na nejlepší vlastence.

Nyní odpovídá v :Našinci< na zlomyslné lži,
uveřejněné v obchodním listě dra. Stránského.

1. V »Lidových Novinách“ Stránského se tvrdí,
že Hlinka štval proti peněžnímu ústavu ružomber
skému a nadával «luteranským zbojníkom dividen
darun:..

Hlinka na to odpovídá. že v Ružomberku jest
13045 obyvatel. Z nich jest 1065 židů, 761 evange- ;
likův. Katolici měli jenoní nepatrnou banku, od níž 
se lidodvrátil, jakmile se přidala ke straně maďa- ;
ronské. (To jest přece důkazem vlastenectví.) Ne- |
chtěl katol. lid choditi do místní židovské ani do »ú
věrné:, která se nazývá obecně >luteránskou«< pro

|

|

to, že v ní vládnou výhradně protestanté. (To jest ;
těžko zazlívati, jestliže hrstka evangelíků solida- |
ritu živlu slovenského málo podporovala tím, že na |
úkor katolíků hned pro sebe reklamovala v >ú- |
věrné“ konfessijní panství.) |

Tudíž Hlinka roku 1907založil >'udovů bankue. *
Potřeba její se osvědčila tím, že vklady se do ní
hrnuly tolik, že v polovici tohoto roku dostoupily ;
výše 1,026.459 K. Ve Staré Vsi otevřel Hlinka fili
álku, ketrá jest zdatnou neněžní obranou proti ma- ;
ďarskému kapitalismu. Maďarům silný vzrůst fili-:
álky zašel prudce za nehty. lid slovenský však za
číná býti svýn; pánem.

A že tento svépomacný katolický čin prospívá
značně národní posile žŽivl: slovenského, uznávají |
sami osvícení evangelíci. Na př. 9. října protestant
ský advokát dr Barovský, který jest v Lučenci
správcem všeobecné banky, napsal Hlinkovi list, v
něnuž prosí, aby se i Hlinkův ústav zúčastnil koupí
akcií, voněvadž všeohecná banka toho potřebuje
k vůli reklamě. Více katolických farářův se účast
ní prý již na koupi akcií. V témže listě vyslovuje
dr. Barovský plné přesvědčení o svědomitém vla
stenectví Hlinkově. Patrno tudíž, že Hlinka jistě 
se choval k protestantůni snášelivě, a že konfes- *
sijní štvanice vnášeli do lidu občané zcela jiní.
Kdyby Hlinka nadával dle lživé zprávy orgánu
Stránského protestantům »zbojníkův«<,pak by se
ovšem situace vvtvářila jinak.

2. >Lidové Novinyc Stránského chválí Hlinko
va nepřítele, pokrokářského redaktora Hodžu. Leč
evangelík Petr Kompiš. účetní banky »Tatry«, na
psal o Hodžovi, že jest ve spojení se živlem, nejne
bezpečnějším pro Slováky. Odsuzuje přísně Hod
žovo nerozvážné skokanství.

3. Pověstný Štefánek vychvaloval v »Ludo
vých Novinách do nebe Hlinkův charakter, pokud
pro peněžní partyky nebvl odstraněn. Nyní zase
do nebe vychvaluje Šrobára. který ho nazval dří
ve novinářským šmokein

4. »Týždenník«, kter“ bleskurychle se stal ča
Sopisem masarykovským, nebyl by mohl před 6
lety vycházeti bez pomoci Hlinkovy. Hlinka do
něho často (vždy zdarma) psal, list žil a tyl z jmé
na a agitace Hlinkovy. A když Hlinka svou národní
prací po uši se zadlužil, vypůjčil.si ještě 1000 K
na 100 desítikorunových akcií, které byly připsány
na jméno pokrokáře Šrohára. Nyní však přímo fy
sický hnus zalévá nitro poctivých lidí při patření,
jak pokrokáři v témž listě špiní kleriku Hlinkovu.

5. Prý spišského faráře Bajora, kandidáta po
slanectví, Hlinka vykázal z fary. Tento trumf trou
fá si proti Hlinkoví orgán semity vyhoditi proto,
že Bajor jest za mofem. Hlinka proti nectné lži se
dovolává svědectví samého Šrobára, Hodži a ji
ných pokrokářů, že kandidát ružomberský Bajor
měl na faře Hlinkově stravu po čas všeho voleb
ního boje. Těžko mohl však na faře nocovati, pro
tože jeho schůze — jako u nás — protahovaly se |
do pozdní noci. A pak byl strach, aby se znovu ne

vybíjela faraáfi okna. (Proč jenom tedy aspoň v
ténž Ružomberku se repodělil o pohostinství Ba
jorovo s Hlinkou Šrobár? Což jen a jen Hlinka byl
povinen nésti všechen náklad, všecku psotu a ne

ny. A teď orgán semity za obětavost Hlinkovu >za
platil: — mrzkoutpomluvor» Hlinka volbufinan
coval, staral se o zástupce Bajora v duchovní sprá
vě, řídil voibu spriu se sorávcem luteránské bar
ky. dal několik set hotových peněz, dal zhotoviti
volební odznaky a prapory. A za tuto práci tak
svízelnaa a hořkou nyni se zaťaly do Hlinkova tý
la zuby »národuích: hšejiařů.

6. A ještě zajhnavější, jak chtěli hrabati cham
tivcí z obrovské práce Fllinkovy pro své osubky té
hož roku (19104. Když sc jednalo o kandidátu za
Ružomberk, osvědčil do krainosti trpělivý Hlinka,
že chce podporovati Srobára, jestliže dá veřejné 0
svědčení, že stojí na stanovisku křesťanském. Šro
bár odpověděl tak, jaho v Čechách agrárníci —
vyhýbavě. (A nvní měl snad za tohoto pokrokáře
Hlinka znovu kaštany 7 cině vytahovati!) Bylo
tedy usneseno valití Baiora. Leč protože se jednala
o mandát Hodživ, Eelluv a ještě třetí, začali po
krokéři naléhati. aby <e Rejor vzdal kandidatury.
Neposlecimou-li Hlinkovci. pak budou zrádci ná
rovi sprostě spiláno. Hodža po čas voleb choval se
roda! Ať piv se zachová národní disciplina. Bajo
rovi prostě spílano. fiodža po čas voleb choval se
Jako egyptský místokrál, tozdával a dělil okresy
tu Šrobárovi, tam [lodžoví. Bellovi atd. Plýtvalo
se na rozkaz pokrokářských komandantů penězi —
a Hlinka musil platit největší účet osobně.

Hlinka. jakkoli byl neomaleností pokrokářskou
drážděn do míry nejvyšší, stále se snažil udržeti
všecko pohromadě. jíti v politice se Šrobáry. Hlin

nepodrobím-li se disciplině strany. Podrobil jsem
se, vykonal jsem všecko. Dnes jsem za rok čtyři
krát zrádcení.«

7. Hlinka ke vší hořkosti zažité byl podezří
ván z nesprávné manipulace s penězi, sebranými

kovi u sitrových necitů pokrokářských, že se ho
musila zastati česko-slovenská jednota. Hlinka od

ky v těžké trestnici, ač jí bylo 65 let. Chtěla-li se
napiti mléka, musil jí na to Platiti zadlužený Hlinka.
A tehdy si pokrokáři hověli.

8. -Ludoevé Novinv“ Za správy nynějších ne
přátel Filinkových nasekaly 47.000 K dluhů. A hned
se začaly množiti procesy. Tu národní katoličtí
kněží vydali snažné provolání k upisování akcií
na sanování a obrození tohoto národního časopisu
A tak dre 3. března 1910 založen nakladatelský

však nijaký směr. který posud stojí ve službě slo
venského národa.

Žaloby, které podali na sebe národní pracov
níci, a jsou odvolány a nechť se osobní sporné 0
tázky předloží smírčímu sotudu! Ať všecky slo
venské časopisy zastaví urážlivé spory!

>Porada presvedčila sa, že nápady, ktoré bo
ly v >DBlovenskom.Týždemíku © proti Andrejovi
Hlinkovi tverejnené, zakladajů sa na, mýlných
zprávací, následkom čoho i všetky konklůzie, ako
by Andrej Hlinka vystůpi! ze slovenskej národnej
strany, sú mylne, bezzákladné a polutovaniahod
né..

Jest patrno. jak jest resoluce Šikovně sesta
vená. aby se pokrokáři nerozčilili. Ačkoli začali
sveřepý boj sami, ačkoli pro radost Maďarů a
velikou škodu Slováků chrlili otravný dým protl
katolickým poctivcům 4 mučedníkům, přece si be
re Národní rada v přední řadě na mušku obranný
článek »Ludových Novin<. který byl vyprovoko
ván pohanským říáděním usvědčených nepoctivců,

Jak stojí vlastně Níáradní rada na stanovisku
křesťanském. jak se staví přoti náboženským bo
dum, když tak dleulio nechala štváti pokrokáře
proti církevnímu úkonu? Pokrokáři přece snažili

předmětem sporu politického Kdy jenom navzá
jem štvaly >Luudové Noviny. proti církevním ů
konům maďaronských pasierů?

„Ludové Noviny“ dne 27. října praví správně,

evangelíci, za jejich? politiku se dříve Hlinka bil
a trpěl, vepřevzali and jediné akcle. Katolíci sehnali
60.00) K. takže nyní jsou „Ludové Noviny: na pev
ném finančním základě. Přátelé Šrobárovi by ten
to list byli přivedli k zániku.

A tak nyní katolíci mohou pracovati na národ
ní záchraně slovenského lidu daleko lépe, než v té
době, kdy je pokrokářští parasité ujařmovalil a vy
dirali.

Hlinku přivedl svcu zradou do žaláře zbabělý
Šrobár a Hlinka tak dlovha o tom mlčel! Docela

vedle něho i tenktáte, když se vrátil ze žaláře. Ale
neomalenost pokrokářská jest vždycky nenasytná.

Bylo nám možno uvésti jen některé úryvky
z obrany Hlinkovy. Ale již z těch vysvítá, jak byl
mučen od vlastních „přátel krajanů bezcitněji, než

čnou část slovenského národa a pokojné soužití
ohrožují. A prato Národ. rada v prvé řadě měla od
soudití onětni přísnymi slovy »Týždenník- a nikoli
po zmrskání >Ludových Novine připojiti pouze ně
kolik úzkostlivě bázhvých slov o »mvlných ná
hledech: pokrokářského listu

V »TFýždenníku: nebyly proslovovány pouze
mylné náhledy, tam byla prováděna pravá štvavá
honba, tan se mluvilo + Hlinkovcích jako o nej
horších zločinvích, jako © vyvrhelích slovenského
lidu. A proti tomu řádění Národní rada nepronesla
vlastně ani slova pokárání Tedy notoričtí lháři
a usvědčení nepoctivci; jichž by se štítil i slušný
Maďar. mají u Národní tady větší přízeň, větší
privilej, než potupení mučedníci.

-Strana stojí na stanovisku křesťanském. ne
zatracuje však . © Vu jes: ten háček, který má
chrániti volnomvšlenkáře, kteří vlastně skutečnou
národní práci svými čtvanicemí kazí. Prospěl snad
slovenské věci pouněšilec Šrobár? Kde jest jediné
slovo Národní rady. jímž hv byla pokárána zcela
zřehná zrada Šrobárova. která přinesla předním
pracovníkům slovenským a Slováctvu virbec tolik
utrpení?

To faktur se ned zatušovati, že -Ludové No
se vší úzkostlivostí se vystříhaly konfesij

ních sporů majíce stále n mysli společnou věc.
Ale první pumy v tom směru pod chytráckou poli
tickon záminkou vystřelili nokrokáři.

Jaké požehnání Slovákům přinesou ty. sjiné
staěry „ to přece Náred. rada vidí nyní nad slunce
jasněji. Provalilo se tolik pokrokářského bahna,
že sie maďarských cetníků nedovede uškoditi
Slovákům tolik, iake řádění pokrokářů a zprávy o
těca jejich „vejtkých činech.

Ty zimě suěry“ zavedou pohanského ducha i
mezí evantejiky. Až pak se bude mluviti o Kristu
samém na Slovenský zrovna s takovým poškleb

lidé spřežení se Židovstvem
Nyní po obrarě Hilinkově fanatičtí volnomy

šlenkáři zatínají pěsti. Měl jim zajisté mučedník
Hlinka přečísti příslušncu kapitolu dávno dříve,
protože tací sobečtí a nadutí příživnici způsobí
národu větší škody, než nepřítel, který postupuje
v otevřeném poli.

Slovenská národní rada a po
krokáři.

Tedy dne 10. říina zasedla na soudnou stolici

|

do plného jásání, Nic. tak na Slovensku národnosti
neuškodí jako odkřesťanění lidu; toto zaviní ná
rodní lhostejnost a přilrutí k židovským kapitali
stun — fako jinde. Což se neohlásila již nyní ná
rodní rada muže, který jest nejhorlivějším příte
len. Volné Myšlenky na Slovensku?

Poněvadž tedy rozsudek dopadl tak vyhýba
vě a tak potupně pro stranu katolickou, oznamují
sLuudové Novimy . Že se svolá porada Hlinkovců,
kde se rozhodne. mají-li tito apelovati k soudu
spravedlivčíšínmu, Či necbati nespravedlivou resolu
ci stranou a Samosigtně zříditi slovenskou lida
vou Stranu.
Jest jisto, že neomajení parasité již si pro své 0

natlačili oleje dost, že natrhali do vlastních kapes

»Ludových Novin«.
Prý ten článek značnou část slovenského národa
hrubě uráží, národní a pokojné spolužití mezi dvojí
konfesí ohrožuje (zřejmá nepravda, protože byl
mířen pouze proti protestantům štvavým), spo
lečnou práci v lůně slovenského národa znemož
Řuje. Nár. rada odsuzuje náboženské rozpory co
nejrozhodněji. Kdo se nezachová dle této resoluce,
toho strana vyloučí ze svého lůna.

Ať se dále vyšetří, které časopisy přijímaly
úplatky od vlády. Dokáže-li se na ně něco tako
vého, bude vinník také vyloučen. Slovenská stra
na stojí na stanovisku křesťanském, nezatracuje

bár pro blalo lidu ssunosiatně!

Jestliže v českých a moravských »obranných
národních spolcíche se usazují pokrokáři výhradně
proto, aby z národních tvrzí mohli pohodlněji rozví
jeti konfessní štvanice proti katolickému lidu če
skérnu, podobně na Slovensku zase pokrokáři s ji
dášskými úmyslv vplížili se do tábora skutečných
národovců jako kukačky, aby pod záminkou ná
rodní obrany práci vlasteneckou zesměšnili a kazí
li. Parasité takoví jsou pro národ lučavkou nejne
bezpečnější.

Nyní sami čeští katolíci vidí, jak volnomyšlen
kářští pokrokáři pracují všude stejně, jak tvoří je



daný. pevně spiatý ictěz, jemuž spravedlivost a
uznalost jsou pojmy CizitMmi.

konservativní člověk, který jim uvěří, najed
nou pozná v těch, které považoval za upřímné Spo
lupracovníky, tuctové $picly a denuncianty. Pozná,
že již od prvního okamžiku »společné práce« de
nuncrant hlavně měli 1a zícteli špiclovské slídění,
pilné zapisování vscho. čím by mohli v nejbližším
okamžiku duvěřivého konservativce uštknouti.

Kdyby nyní vstali z hrobu Sušil, Jirsík, Dob
ner, Doucha a jiní katoličtí buditelé národa, zažili

ko Hlinka. Pokrokářská zloba by raději nechala
padnouti všecky životní zájmy národa, než by a
spoů poněkud citěla mírniii SČ VE SVÉzlobě.

Pokrokáři poskysli Maďarům veselou podíva
nou, oslabili svými triky mužný odpor národa, ale
zodpovědnost za svuj skokanský sport snaží se u
valiti na ty. kteří kráčeli důsledně vpřed ohněm
i vodou.KOD
Nově zřízené | 85|
knihkupectví

V ADALBERTINU CE)
doporučujeme ku ča)zřizování knihoven
spolkových a soukromých.

Ochotnickým spolkům DS

doporučujeme se rychlým do- bsDAdáváním žádaných divadel.
Veškeré solové výstupy

a kuplety na skladě.
Hudebniny, veškeré vycháze

jící časopisy, žurnály i
díla sešitová možnonám
dodávati.

Každou i sebe menší objednávku

č
vyřídíme co nejdříve a nej- «
pečlivěji.

Znamenáme se v úctě W

Družstev. knihkupectví Politlokého

dražstvatiskovéhov HradelKrál, čeAdalbertinum. D8

Kulturní jiskry.
Jak volnomyšlenkáři dělají | veřejné mínění.

Ani pokrokáři nyní netvrdí. že většina portugal
ských občanu chtéla republiku. Zkrátka valná vět
šina byla znásilněna nepatrnou menšinou. A přes
to trvá dále jako na posměch volnomyšlenkářská
zásada, že v politickém ohledu má býti rozhodu
jícím hlas lidu, že se toniuto hlasu mají podrobiti
občané ti. kteří jsou v počtu skrovnějším. —-Teď
však v Benátkách zednáři upekli v příčině škol
ství »veřejné mínění lidu: zpusobem ještě zajíma
vějším. Na jedné škole tar1 dovolila okresní rada
vyučovati náboženství, protože o to žádalo 10
tisíe otcuv a matek. Byla všem též podpisována li
stina proti náboženskému vyučování, ale na tu se
sehnalo přes velikou agitaci pouze 112 podpisů.
Leč zednáři si pokoje nedali. Jeden z odpůrců ka
tolické církve se odvolal k ministerstvu, které na
řízení okresní ra-ly zrušilo a vyučování nábožen
ství zakázalo. Tak se tedy chová zednářská vláda
k vlastním povlatníkum. A pak prý zednáři vlád
nou lidově -—dle veřejného mínění.

Pokrokářská záchrana národa v Prostějově.
Začalo se jak obyčejně. Pokrokáři spřáhli se s cizí
krví semitskou proti krvi vlastní, proti českým ka
tolikům. Házeli do světa prskavky o vyděračno
sti >klerikálu-, aby byla odvrácena pozornost od
toho, jak židovské ruce rychle bohatnou na účet
obyvatelstva českého Za pokrokářské vlády Pro
stějov stával se židovským v tempu velice ry
chlém. | A s židovstvem přirozeně vzrůstal vliv
němčiny v největším městě hanáckém. Proti če
ským kněžím se přímo běsnilo, Naposledy pro
létla ještě novinami zpráva o pověstné žalobě na
faráře Dostála, který se poctivě ujímal zájmů če
ského lidu proti výbojnosti německého kapitálu
židovského. Ovšem za takových okolností mohli
židé loviti ve městě velice pohodlně. Pokrokářšti
otcové města ani se nenadáli, jak brzy jim jejich
semitští přátelé přerostou přes hlavu. Marno bylo,
že katolické časopisy poukazovaly soustavně věc
nými doklady, kam za takových okolností: národní
hospodářství v Prostějově dospěje. Vládnoucí po
krokáři pořádali vescie tábory proti »hydře kle
rikalismu«, z nichž měli prostějovští židé velikou
radost. Při řečech protikatolických demagogů stá
lo mnoho židů mezi posluchači, okna židovských
domů v okolí řečnické tribuny byla hustě obsaze
na, židé i židovky tleskali nadšeně zvláště. semi
tovi Stránskému.

Jestliže jest aspoň z daleka pravdou, že po

- turní a sociální 1ežormy, měl již nastati v Prostě

| jově po tak siláckých výkonech hotový ráj.Ale najednou při všeri tom vzepětí poplašený
křik, vyjevené tváre. Židovsko-německý kaftan
roztáhl se po Prostějově tak silně. že pokrokáři

* vyrazili zoufalé stesky. Pravá situace již se ne

| škuje s pláčení to, co zpátečníci věděli a nač upo

| zorňovali již dávno.Dne 25 tm. >Našinec. sdělil, že německý žid
: Moritz Rallek pokušil se v Prostějově založiti za

městnavatelskou orgamsaci Bund der Industriel
* Jen«, která má býti ochranou proti zaměstnaným

-- tudíž proti ceskému dělnictvu, Průmyslu národ
ního jest v Prostčiové tak skrovně, že Čechové
nemohou vážné tvrdému německo-židovskému ka
pitalisiiu čeliti. Nyní tu kteří prováděli pyšně a
hodně pohodlně výboj proti »klerikalismu., zalé
zají jako syslové, svádějí ten úžasný stav na »ži
vly nezodpovědné.« Proč jenom pánové ty živly
dávno nezakřikli, když kárali na katolících se vším
fanatismení každý chiup? Orgán prostějovské po
krokářské radnice >Hlasy z Hané< napsal: »Kdo
sleduje zakupování nemovitostí, změny držeb
ností v našem městě, kdo ví, jak se sem dosazuje
do soukromých podniků personál cizojazyčný, ne
potřebuje dalšího upozornění,

Takhle však tento list promluvil o židovském
kapitalismu poprvé, jako by nevěděl již dávno dří
ve. cu se dělo za stálého a marného upozorňo
vání tisku katolického přímo před nosem.

Páni pokrokáři při svém bezohledném proná
sledování krajanů nadobro zapomněli na věc tak
důležitou —- na zavedení národního průmyslu do
města. tolik ohroženého od německých židů. Když
se © to pokoušeli katolíci, pokrokáři jim házeli
klacky pod nohy. Vyjímá sc ic jako ironie, že po
krokáři postavili Národní dům a že staví veliko
lepou radnici s věží vysokou 60 metrů v době.
kdy bylo tolik potřehí zcela jiné skutečné práge
národní. Vytahovat občanstvu peníze z kapes jest
"věcí zcela jednoduchou. Ale ta drobná práce ho
spodářská jest něčím daleko těžším a také zá
služnějšíni.

»Hlasy z Hané nyní po prohrané bitvě vo
lají: »Jest čas. aby se dobře smýšlející národní
občanské kruhy našly v jednomyslnosti a cílevě
domé práci. Nepolitické politiky je zde především
zapotřebí. Více stvků a méně spoléhání na jiné
Všichni do řady a každy k svému dílu!

Tohle zní také jako zynický výsměch. Kdo
pak vlastně rvavým štvaním rozbíjel v Prostějově
solidaritu národní v době nejkritičtější? Kdo to k
vůli umíněné politice pokrokářské zapomínal zce
la na - nepolitickou a. hospodářskou politiku?
Proč štvavý orgán rauniční kliky neposlechl a
neuvažoval, když o potřebě národní součinnosti to
lik se napsaly listy konservativní? Koho to zve
vlastně goní poplašen. orgán k součinnosti? Snad
katolíky? Vždvť přece odehovanci >Hlasů z Ha
né“ do nedávna považovali české katolíky za nei
větší národní neštěstí, za daleko horší zjev než
jest záplava Židovská. A teď obratem ruky kato
líci jsou přece lepší než němečtí židé?

V pašaliku semity dra. Stránského. Tento muž,
který tak dlouho byl předním© praporečníkem
moravských českých politiku, s vynalézavosti,
která jest jen židu vlastní, dovedl před užšími vol
bami sešikovati velikou alianci proti katolíkům
okamžitě. A co dokázal nyní, kdy se jednalo při
brněnských doplňovacích volbách o | skutečný
prospěch českého národa? Teď, kdy již je mnadát
poslanecký v kapse, pozapomněl na nejpotřebněj
ší národní horlivost. Jako by byl nevyslovil pro
roctví, že spojení pokrokových živlů prospěje spo
lečnému postupu národnímu.

Soc. demokraté čeští obrátili se k českému
národu i k Stránskému zády jako r. 1908. Nyní
kandidáti soc. demokratičtí byli volení proti Něm
cum od českých stran občanských. Leč sami pří
vrženci Vaňkovi a fusaroví odevzdali své hlasy
německým soc demokratům. kteří při takové
zřejmé zradě soc. demokratů českých ovšem zví
tězili.

Nyni byla vypracována společná kandidátní
listina všech českých živlů, do níž pojat i soc. de
mokrat Tusar. Ale soc. demokracie i tentokráte
roztrhla spojené šiky národní. Vyhlásila svoji sa
mosratnou kandidátní listinu, ačkoli mohla věděti,
že z toho nebude tniii nejmenšího zisku praktic
kého ani morálního. Vypadalo to tedy, jako by se
chtěla vymstiti českému živlu.

Počítejne! Z počtu 23.867 voličů získali če
ští kandidáti 4500 hlasů. Čeští soc. demokraté však
obdrželi od svých stoupenců po 500 hlasech. Na
5300 českých voličů zůstalo doma proto, že se
jim nechtělo zvyšovati soc. demokratickou kome
dii Zásadám soc. demokratů při říšských volbách
bylo velice vhod, že byli jejich kandidáti voleni
>měšťáckými« hlasy. Nyní však do měšťáků —
prý pro své důsledné zásady — kopli. A orgán
dra Stránského? Místo co by byl po zásluze od
soudil: chameleonství soc. demokratů, v odpoled

-ním vydání pro. lid ani slovem o výsledku voleb
se nezmínil. Bál se pohněvati soc. demokraty. Tak
tedy vypadají hradhy patentovaného vlastenec
tví, které prý jsou protc postaveny, aby bránily
českou državu a to i proti »klerikálům.«

Vůdce křesťanské siramy lidové v Haliči ze
mřel. Jméno polského kněze Stojalovského před
14 lety letělo v Rakousku od úst k ústům. Tento
temperamentní řečník, obětavý a horlivý pracov
ník snažil 9€ ze všech sil zavésti v Haliči pří
slušnou sociální rovnováhu, povznésti ujařmený,
zanedbaný prostý lid polský. Ovšem že při za
kládání strany lidové. která slibovala rolnictvu.a
dělnictvu lepší časy, narazil v přední řadě na ži
dovské kapitalisty a kořalečníky, kteří ze zaned
banosti lidu nejvíce tyli. Rozumí se, že Israel na
pial všecky páky, aby udržel ubohř lid v jařmu
a neuvědomělosti. I*roti Stojalovskému sypala se
denunciace za denunciací — Ovšem tu měl veliké
slovo nad osudem lidového kněze episkopát ha
lidský, který byl obtěžován stálými výzvami k za
kročení proti Stojalovskému.

Energický hněz při svém ohnivém tempera
mentu nechal se uchvátiti tak, že přestřeloval. Je
ho politika byla příliš chvatná, nedočkavá. [ při
své dobré vůli zapomínal, že zdravé a trvalé so
ciální reformy nelze zaváděti náhlými převraty,
nýbrž účelným a dobře preomyšleným, dusledným
vývojem. Jeho dva listy psaly proti sociálním ne
přístojnostem (lak prudce, že docházelo k prud
kýní selským bodřím, iež se obracely proti šlech
tě a židům.

Toto vzkypění bylo byrokratické reakci vla
stně vítaným zjevem. A ještě lepším olejem na ko
lečka reakčního stroje sociálního byla ta okolnost,
že Stojalovski velice neopatrně, ano i zcela ne
spravedlivým způsobem otřásal autoritou bisku
pu. Proto byl vůdce drobných sedláku suspendo
ván. Listy požidovštělé ovšem ztupily Stojalov
ského jako ukrutného zločince.

Stojalovskí uznal některe své chyby, odebral
se do Říma k papeži Lvu XIII. který mnoho ne
dal na pomluvy bezdukazné. Záležitost byla. smír
ně urovnána. Papež, přesvědčiv se o dobré vuli
Stojalovského prosvěti lidu, propustil ho s. po
vzbuzeníim, jeu aby dále sociálně ve prospěch lidu
pracoval R. 1897 byl zvolen s několika vlastními
stoummencido pariamentu, kde vynikl jako zname
nitý oraktický pracovník. Při volbách r. 1900 pro
padl, ale r. 1907 zvolen byl opět.

Leč vliv jeho klesal. Nezažil nikdy pokojného
okamžiku. protože bvl udáván a vyšetřován neto
liko u hierarchie. ale zvláště u soudů státních.

Pusobil také ku sblížení Poláků s Rusy, kteří
byli do té doby od panujícího živlu polského ve
lice utiskování a nenavidění.

Stojalovskí získal si zásluhu, že v nové době
nastalo v prostém lidu venkovském veliké probu
zení. dokázal zrovna jako Hlinka, že v církevních
kruzích jest upřímné porozumění pro potřeby lido
vé. Zárovců však osud jeho horečného díla svědčí,
že při politice jest nezbytně třeba státnické prozí
ravosti, že před každou politickou bitvou nutno
jest dobře zkontrolovati sílu a zbraně, jimiž má
býti nepřítel udolán. Nejradikálnější řeči neprospě
jí mnoho, nedostavují-li se výsledky toužené. Dilo
Stojalovského ovšein nebylo jenom neplodnou the
orií, značí i zdárné plody praktické, idea Stoja
lovského žite dále a zajistí po zkušenostech na
bytých dá se kolejemi správnými k dobru celého
národa Zesnulý vudce křesťanských drobných
rolníků narodil se r. 1845 ve Zniesení u Lvova a
zemřel dne 23. m. m. « Krakově.

Čestná mu budiž pamět!
Mnich v sedmnáctém stoleti větroplavcem.

»Der Nchwábiscne Merkur. připomíná v souvislo
sti s nedávno provedeným švábským letem, při
němž řada vzduchoplavcíu letěla přes městečko
Schussenried v horním Švábsku, že se tam již před
300 lety učený mnich z řádu praemonstrátského
snažil vynalézti létací stroj. Na krásném nástrop
ním obraze sálu knihovního dřívějšího opatství jest
létající mnich. vyobrazen. Byl to Kašpar Mohr,
známý též jako vynikající hohoslovec. P. Mohr
spojoval s bohatýini vědomostmi velikou zručnost
a byl výborným matematikem a mechanikem Klá
šterní kostel okrášlil umněleckými hodinami. Z hu
sích per, která uměle spojil, zhotovil si křídla, jež
uváděl v pohyb rukama a pomocí provazů též no
hama, v klášterní zahradé konal létací pokusy s
takým výsledkem, že se mohl odvážiti sletěti se
střechy vysokého kostela. P. Mohr zemřel r. 1625.
20 ler později shořelo innoho děl umělecké jeho ru
ky v klášterním kostele schussenriedském, zapá
leném Švédy.

Agráruíci činí Volné Myšlence radost. O těch
»lepších katolících<. totiž poslední číslo >»Volné
Myšleaky | napsalo: >S uznáním kvitujeme důraz,
jaký ve volebním: boji na své protiklerikální sta
novisko položila strana agrární, a doufáme, že
bude tomu i v budoucnu. Jisto jest, že bude-li chtí
ti strana dále prosperovati (prospívati), musi svůj
boj protiklelrkátní ještě stupňovati a vyhověti tak
zvláště své mladé generaci nesporně- pokrokovější
a protiklerikálnější, než některá část dosavadního
vedení strany.

Tu jest význaniné vysvědčení černé na bílém.
Napsali jsme již dávno, že-agnární dorost téměř
vesměs (hlavně za vůdoovství pokrokářského uči
telstva) jest v rukou. Volné Myšlenky. Podje toho

našim kandidátům ve volebním boji. Agrární mla
dici hospodářský program nechávali stranodf 4



papouškovali formou často komickou) vyčtené pro
tikřesťanské Ráse z volnomyšlenkářských tisko
pisu. Jak se tílu proudení prospěje rolnictvu, ukáže
nejbližší budoucnost. Již nvní se chytají staří ho
spodáři za hlavu, když pozorují, jak řádí na trzích
a řinde nohsledové zednářské Volné Myšťenky pro
ti udřeným chalupnicíní. Agrární dorost bezděčně
poskytuje takovým anarchistickým živlům pod
poru. Koho neprobudila ani Bercelona, ten zustane
tvrdošíjným slepcem dále.

Na táboru v Kynicích na Jihlavsku veliký a
grárník Staněk dre 3. září promlouval: »Římští
papežové lumpt biskupov“ zloději, probošti lotři
atd. Tak se vybíjel pokrokářský vztek proto, že
se odvážil katolický časopis poukázati na hospo
dářství v Staňkově motouzárně. Učitel Jahoda na
ténž táboře řekl: -Svatí otcové loupili, vraždili,
Řím otročil naše předky atd.

A onen tábor byl svoláván na oslavu zrušení
roboty! Kdvž našinci po surovém spílání hlásili se
o slovo, byli znasilnění a vyštvání. Pokrokářští a
grárnici se sokoly se za nimi přihnali i do hostince
pana Doudy a odtud je vybili. Celý kraj vzplanul
velikým roztrpěcním, když se poznalo, jak Staněk
pod. ochranou inmunity o sprostými | nadávkami
»spojuje | venkov. Jako by nemohli agrárníci tako
vé »protidrabotní. projevy ponechati anarchistům!
Sami soc. demokraté za takové neomalené výpady
by se styděli.

Klerikalismus židovský. »Pokrokové listy« dle
5. čísla »Krematoria« přinášejí dne 14. října toto
sdělení: »Pan Farnt. Schonfeld, sládek v Semilech,
zakládající člen kretmatoria. zemřel náhle na Sem
merinzu. Na telegzafickou zprávu o úmrtí pana
Schónfelda odejel illncd zastupce krematoria na
Semmering, aby vše k převezení a zpopelnění tě
lesných pozůstatku p. Schónfeldových zařídil. Než
však zástupce krematoria na Semmering dojel,
zmocnila se skoro násilím židovská náboženská o
bec v Neunkirchéenu(Doiní Rakousy) mrtvoly a ne
chtěla ři vydati krematorin, dokud obci židovské
v Neuuhirchení nebude buď spolkem neb příbuz
nými vyplaceno 1400 k. Zástupci židovské obce z
Neunkirchenu oduvodňovali zkonfiskování mrtvoly
pro židovskou obec tíni že dle stanov obce tirtvo
la každého israclity, který zemře v obvodu jejich
obce, patři téta obci, « chtěji-li příbuzní neb kdo
koliv jiný mrtvolu z cbvodu obce převézti, musí
náboženské obci zaplatiti kromě určitého poplatku
za převezení mrtvoly vše, co si obec za rituelní
výkony napočítá; ba obec vyhrožovala i pohřbe

dáti s lupiči mrtvoly do vyjednávání. Vyjednávání
trvalo 2 dni. První den nabízelo krematorium obci
10 K, později 120 K, druhý den 150 K. Konečně,
když zástupce krematoria nazval jednání židovské
obve náboženské vydírání a pohrozil nejkrajněj
šími represaliemi u nůstodržitele, ministra vnitra i
u říšských poslancu, povolili zástupci obce a spo
kojili se na konec místo se 1400 K se 200 a mrtvolu
vydali. Vyděračství obce «dsuzovali všichni slušní
židé. V příštím zasedání říšské rady bude lupičský
kousek nennkirchenské obce přiveden na přetřes.c
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-© Druhý den pospíšil principál k Rybnikářově stavení.
Trochu se rozpičiě zarazil, když viděl domeček úprav

čný, svěďělet"kráňičň i Jinými okolnostmi o poměrné zá
možnosti majiteluvě. Principál několikrát přešel sem
tam. kroutil si rozechvěnou rnkou licousy. Konečně pře
ce si dodal odvahy. Který kočující umělec také nemá ku
ráže k dotěrnosti?

V krámučstála pravě statná matka Vašíkova. Majitel
cirku se elegantně“aklonil, představil se a jíž rychlá vy

řidilka jeho zvěstovala, jak by rád přiřadil tlustého Vaší
ka k uměleckému členstvu. »Katko drahá, z toho dítěte
udělán umělce světové pověsti. Z něho bude Herkules,
které tygrů Ulanu rozirhné. Stane se vaší pýchou. A
i kdyby se z počátkit nevěnoval umění žádnému, stačí
nám docela, budeme-li ho obeenstvu ukazovat. Každý
se podiví, to bude atrakce.:

»Dejte pokoj a už koukejte, abyste byl venku. Ke
komediantům hocha nikdy nedán.«

„Pant drahá, nejsme komedianti, jsme umělci svě
tové pověsti. Axpeň nání tohu synka na dvě léta půjčte.
Co sní, bude jeho. krejcaru za stravu nevezmu, ale obrá
cené za každý týdén vám pětku vyplatím. Hoch se 0
hlédne po světě, nabude zkujenosti ...

-Ale teď už toho mám dost! Kdyby tady byl můj
starý, krk by vám přerazil, až by se dověděl, že chcete,
aby se náš Vašík stal cikámem.<

»Milostpaní drahá. ne. tak -zhurta! Nerozumíte u
mění, ani umělcům. Jsem člověk zvandrovalý, vím. co
žádá svěr. Nešlapte si po štěstí, ten hoch bude chloubou
národa.:

-Poslorchejte. už jsem řekla. Zlosti se necítím. Ne
budete-li se hned pakovat, nestojím za sebe, že vám ne
dám tuhle kilem do obličeje. Už táhněte, než příjde můj
starý. Dítě chodí ještě do školy .....

Posledních slov již principál neslyšel. protože vylítl
bezu slova a venku vyréžel vLdechy, jaká se jeví bez
citrosl okcivdsm urělcán, ak. ten materialistický svět
se Stari jenaní o mor a hříšné pohodlí.

hlášené uzenky cova krámu sílily mládenečka tak, že
snad am kralevié Marko v chlapeckém věku nebyl ta
kovým cvalikéem. Když přece někdy těžké nohy přinutil
k běbu, tváře se mu koleni malého nosíku házely jako
baňky.

Jednou navázal imtimnější styky s dvěma čiperný
mi rezpusiilci. kteří za kus salámu dovedli už věno
vati Vašíkovi troviu zevnětí přízně. Ale chudák dožil se
brzo zklamání. Hoši ha všůkali do velké zahrady Klep
mikovy, aby se podival, jaké tam rostou za Štěpy v
koutku nádherné nové kvétiny. Protože však bylo na
počátku září, pokušení ttrknojti sí něco z dozrávajícího
ovoce bylo přílisné, Oba čiperní průvodci Vašíkovi taky
opravdu si enlsli, zátíní co tlouštík vyjeveně si prohlížel
jen kytky. V tom však již dusaly boty, zahřímal mocný
bas -- a na zahradě sc chjevil hospodář. Kluci jako mi
hule sebou inrskli © prolezli snadno místem, kde byla
v plotu vyražena tyčka. O Vašíka se nestarali. Ten zbledl
a běžel k plotu také. Vecpal se do plotu, ale kde pak
prolézt! Nový křik, dvojí plesknutí, pláč. Hoch přišel s
jednou tváří ještě větší. než jakou měl dříve. A trpěl

tak nevinně za skutečné <kůdce!
Od té doby hoch byi samotéřem ještě větším. Matka

hartusila na otce, ab“ dal Vaška na studie.
*A nac toho bidle potřebovat? Stejně jest k učení

jako topor k ohýbání. Vyhodí se daremně peníze. Ať se
raději zaučuje doma. Dostane po nás pěknou pomoc. A
tenhle kšeft vynese víc než pěkný úřad.«

»Viš, tatiku, právě proto. že není moc chápavý. Ať
se tam trochu pocvičí! Frotessoři prý jsou velicí učenci
a ti mu snad přece více do hlavy vpěchují, než zdejší u
čitelé. A pak zurěna bydla mu škodit nebude. Ostatně, kdo
ví, co v něm šikovného dříme.

>To je právě ta nesnáz. že všechno chytré už dlouho
v něm pořád jen dříme, ale že se to stále nechce a ne
chce probudit.

Konec konců hocha zavezl otec přece jenom do kraj
ského města.

Studie trvaly jen půl roku. Professoři stýskali na
nechápavost hochovu, Vašík zase vzdychal, jak jsou ti
páni přísní. Kvartýrská, jakkoli dostala mimo slušný plat
několikrát od rodičů tučnou pomazánku, bědovala mezi
sousedkami, že prý ji hoch vyjí. Vašík zase psal domů
stesky, jak trpí hlad. Vrátil se na pololetní prázdniny
opravdu hubenčjší. Starostlivá matka ho těšila, povzbu
zovala, přimlouvala, slibovala a hojně častovala, třebaže
synáček měl na vysvědcení dvě nedostatečné. Otec sám
hocha neplísnil, ale přece jenom škareděl.

»Už neplac, Venousku. nepláč, každý počátek nejtěž
ší! Zarmoutil bys tatínka silně. Teď ještě aspoň do těch
prázdnin. Nebude-li potom chtít. zůstaneš si už od prá
zdnín doma.:

Hoch se tedy opanoval, ale jenom na den. Když se
mu na fůru naložil notný ranec nejrůznějších potřeb,
když už si měl sám sedati. tu na veřejné ulici spustil ta
kový brekot, až srdce usedalo. Matka klidnila, hocha hla
dila. Ale odpovědí na to bylo nové kvílení, o kvartu vý
še, až se lidé sbihali.

Teď se tatík cčopáll: -Teda se podívej, jak se tam
přivzdělal. Dělá ostudu na veřejné ulici. Francku, hoď
ten ranec dolů -——a ry. Vašíku. domů! Nestůj jako umu
čení. Ještě si budou lidé mysliti, že jsem tě bil.«

Vyhozením rance z vozu nastala Vašíkovi zase stará
idylka. Hoch se začal učiti u otce — ale jen tak jako ze
sportu. Před těžší prací ho matka bránila. Však prý mu
není potřebí se dříti. Až bude samostatný, může si zjed
nati. A Vašík také nemínil se přetrhnouti velikou náma
hou, takže tloustl ještě více.

Konečně nadcházela hodinka, kdy se měl stavěti k
odvodu. Celý týden před tím vtipy kamarádů do jeho
trpělivé tváře jen pršely. -Měl bys se dát k muzice. Až
bys zahřměl takovými plícemi do helikónu, porazil bys
pevnost.« --- »Hm, líp k pionérům. Tam bys zhubeněl.
Bylo by ti to dobré. Dáš-li se k infanterii, můžeš při
válce vystoupit z linic a nadávat nepříteli jako Goliáš.
Všecko se tě lekne.:
vojně neměli. Ale až tě požene důstojník několika »lauf
Šrity<. pak s tebe aspoň ta zavalitost spadne.« — »Jen se

nedávej k acronavtickému sboru. Takové létadlo posud
nikdo neobjevil, které by tě vzneslo jako holubici.:

Vašík byl kc všemu zamiklý. Vojny se velice bál,
protože věděl. jak bude i nejhodnější kaprál přísnější
než slará jeho matka.

Odvodní kornise se ustmívala, když před sebou spa
třila takového Krakonose. Vojenský lékař, který před
Vašíkem odbyl tři dosti urostlé brance rychle za sebou
suchým -untauglich-, zadíval se na Vašíka trochu déle.

Vy jste mohl být. Čiověče, už dávno athletem e
vropské pověsti.

Vašík sc zarazil: Ale ja si dovolují podotknouti, pa
ne doktore, že na prsa nejsem dlověk nejsilnější. Nesu-li
rychleji mvo, neho zazpívám-li si, žíly mi na krku na
běhnou hned jako bych se trochu dusil.

dia, chat Na vojně se málo piva nanosíte. A zpí
vatu? le neni © reglama, | tomu vás nutit nikdo nikdy
nebude. Proto jest ta upozoruční zbytečné, Jestliže se
vá líce topí v tuktu pak jest ovšem dech trochu ob
tižní. Až vsah proděláte učkolik marsů, snad i ta ne
moc veš přejde. Buďte rád. že vám nic neschází. Kdyby
se vás vůhec někdo odvážit ptáti, jste-li zdráv, spáchal
by tím smrtehi hřích. Nebojte se, vojna není tak zlá.
Na koně vás ovšem neposadíme, protože by se pod vámi
prohnul jako luk. Za to však unesete napěchovanou tor
nistru jako pírko.

Vašík Ičvbníkářův jest ocveden
násobnou ozvénou v klánově.

*Ten bude jistě brát dva láblíky denně , pozname
nal Štiplavé zeservista Myska.

Doma máti plakala jako dítě, Váša chodil smutně.
Ale zavalitostí mn přece přilývalo.

Když deslo k přehlídce rukujicích rekrutů, spráskli
vojenati znalci rukama. -Takový Herkules nebude k ni
čemu. Kde pak na něho najdeme mundur. Oblékne-li na
sebe i len nejšírsí, poletí knoflíky jako kulky z revolveru
všecky prvě, jakmile jen jednou kýchne.«

Herkules Rybníkařov sí oddych). když se dověděl,
že právě jeho přemrštěná stotnost jest příčinou propuštění
z vojny. Hned domů telegraioval radostnou zvěst a pak
se čel ukázati strýci. který bydlil v krajském městě v
domě nově zbudovaném.

-Hochu, hochu, jest to možná, že jsi můj synovec?
div se strýc při vítání. A 1 tenké schody tě unesly až
do druhého poschodí! No teď už se nebojím superkol
laudace tohoto domu ani za mák. Taková obtěžkací zkou
ška přece mluví nejlíp.

A když se dostavil Váša vesele k nádražní kase,
ještě si ho dobíral s přívětivým úsměvem —pokladník.
To si Koupíte na dráhu listky dva ——že ano! Aby ta
doprava byla jistější!

Nikdy v posledním roce Váša tak nespěchal, jako
když se ubírat nyní od nádraží k rodičům. Matka ra
dostí plakalu. že tlouštík se vyhnul vojenským trampo
tán. Po dvou letecit již měl Váša od odvodní komise
zcela pokoj. A kdyz si -vzal tak statnou družku života,
jako byl sám. pak už teprve byl proti různým trampo
tám chráněn. Mařenka byla proti Vejšklibům velice ráz
ná a Vašík měl veliké peníze. Proto byl šťastným mu
žem. který se smál naposledy, « proto nejlépe.

, ozývalo se sto

Sociální besídka.
A zase >obětavý« rudý zaměstnavatel. Fráze

o šťastném rudém státě budoucnosti nejméně do
vede realisovati veliký předák soc. demokratu E.
Faber. Jest poslancem a zároveň — majitelem to
várny na obuv. Někdo by se domníval, jak se
jistě stkvěle vede dělníkun, které zaměstnává. Ale
Faber se najednou ocitl v těžké peněžní krisi. Pas
siva obnášejí okrouhle 200000 marek, ale aktiva
pouze 70.000 inarek. Dle zpráv denních listů byli
propuštění soc. dem. dělníci z této továrny rázem
bez patřičné výpovědi. To by se dalo ještě omlu
viti, kdyby se děloíkum | vyplatila čtrnáctidenní
mzda. Leč ani toho nebylo. Nadto pan fabrikant
místo třítýdenní mzdy, ktercu dělníci za práci již
vykonanou žádali, chtěl zaplatiti pouze dva první
dny v posledním týdnu. Nechť prý ostatní dní již
pracovníci | soudružskému zaměstnavateli darují.
Leč dělníci neprojevil pro tento nápad žádného
porozumění. Ve dycu velikých shromážděních děl
nictva bylo prudce. protestováno proti takové
spodpoře a žádáno. aby proti tomu »zastanci děl
nictva. byla podána žaloba. Pozdě přicházejí na
mnohých místech dělníci ke skutečnému uvědo
mění Jinde by se totiž spokoiili, kdyby takový
nadsoudruli zaplatil dělnictvu nějakou vášnivou a
lacinou řečí v parlamentě, třebaže by taková řeč
přinesla tolik užitku dělríkům jako kroupy pšenici.

Zrcadlo rudého třídního boje. Jen méně frází
a vždycky upřímně! Při volbách před dělnictvem
soc. demokratičtí kandidáti poukazovali na to, že
žádná strana túeprospěie dělnictvu tak, jako ta,
která hlásá dusledný třídní boj dělnický. Z pa
dělané lví kuže však najednou — když již man
dáty isou v kapse vylézají syslové a zanášivé
kvočny. Dle zpravy centrálního listu soc. demo
kracie rakouské (Arbeiter-Zeitungu) ze dne 20.
října řekl soc. dem. poslanec dr. Renner dne 19.
října v sezení protidrahotního výboru: »Soc. de
mokraté agrárníkům rádi všechny hospodářské po
žadavky povolí. Nechť jen celou svou listinu přání
předloží, ale nechť pomohou městskému obyva
telstvu dáti maso!

Když křesť, sociálové.jen.k některým agrár
ním požadavkum přisvědčili. byli prohlašování za



zrádce městského obyvatelstva. Ale Renneruv vý
rok snesou klidně všichni ti soudruzi, kteří proti
křesť. soc. povolnosti nejvíce povykovali. Podiv
nými cestami se bere agitační politický kšeft soc.
demokratů. Ať žije rudá nedůslednost, jen když
to jde agitaci k duhu!

Kostelní práce

| vyšší než v letech potomních. Za nynějšího hospo
| dářského systému stoupl blahobyt, stoupla úroveň

| životní míry chyvatelstva. Soc. demokraté všakze stávající drahoty vytloukají kapitál pro nastá
vající nové volby. Kdyby sc jim podařilo agitací
způsobiti změnu ve složení říšské rady, nemohlo
by se to obejíti bez těžkého poškození celého ho
spodářského života v Německu

Jednání o masnou otázku skončeno i tentokrát
bez jakékoliv dohody. IRakouští zástupcové vrátili
se do Vídně. Tato zaležitost bude sííti vliv na zo
stření politické situace v Rakousku.

Příjmy rakouských státních drah v září. Od
1. do 3). září dopravily státní dráhy 12,709.6000
sob a 6.536.%4Mtun zboží. Pokladny přijaly 18 mil.pozlacovačské a řezbářské,

zuovazřísení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uzmáníod vid. dřadů duchov. k disposici.

Národohospodářská hlídka.
Drahotní výbor poslanecké sněmovny jednal

o návrzích na dovoz masa z ciziny Návrh Renne
rův, pokud se týkal dovozu masa i živého dobyt
ka ze Srbska, byl přijat 24 proti 23 hlasům až na
první odstavec tohoto návrhu, že pro dovoz ar
gentinského masa nepotřebuje svolení Uher. Ten
to návrh padl 25 hlasy proto 22. Návrh Wabrův,
aby vláda naše v otázce dovozu masa vůbec jed
nala samostatně a bez ohledu na Uhry, padl 23 pro
ti 22 hlasům. Mladočeši při tomto hlasování schá
zeli. Zato ku všeobecnému překvapení byl přijat
návrh křesť. sociála Jerzabka, který žádal, aby
vláda při dovozu argentinského masa jednala sa
mostatně bez ohledu na souhlas či nesouhlas Uher
a pouze za dozoru veterinárního. Tento návrh byl
přijat 22 proti 21 hlasům. agrárníci ovšem rámu
sili nad svou porážkou, ač ji také zavinil svou ne
přítomností ag;rárník St. Felti. To jest také všecko,
co se dosud na říšské radě pro zmírnění drahoty
učinilo!

Průmyslová rada o kartelích. Ve Vídni za před
sednictví předsedy dra. svob. pána Chiariho ko
nala se četně navštívená schůze 3. oddělení prů
myslové rady. Předmětem rokování byla otázka

008.100 K za dopravu osob, 45,340.000 K za dopra
vu zboží, úhrnem 03.348.100 K (více o 3,005764
proti témuž měsíci min. roku). Od 1. ledna do 0.
září dopravily 93,769.100 osob, 56,320.600 tun zbo
ží; příjem za osoby se zavazadly 141,837.200 K,
za zboží 382.336.100. K, úhrnem 524,173.300 K (ví
ce o 26,349.389 proti téže době min. roku).

O boji »Venkova« proti cukrovarům píše >[las
Venkova“ dne 28. t. m. mimo jiné toto: »Venkov«
nevzal si naučení ani z minulých chyb. První boj
řepařský, který byl prohrán. byl začat revolučně.
Z toho plynulo naučení, že musí býti změněna
taktika, že boj ten musí býti veden evolučně. Spí
láním a ránusením se ze žádné strany ničeho ne
vyřídi.« Pisatcl přiznává. že vlastně vůdcové ře
pařstva byli zaskožení nepředvídaným dobrovol
ným přídavkem cukrovarníků. Cukrovarníci však
těží z agrárních chyb. Pisatcl dále pokračuje: »Ře
pařská akce bvla až dosud české straně agrární
otázkou politickou, která byla rozdmychována na
mnoze jen zvučnými hesly. jež ale v zápětí měly
značnou hospodářskou škodu pro české repaře.
To nesmí se v budoucnosti opakovat. Nechť z or
ganisace řepařské stane se příště organisace Či
stě odborová, u níž nechť každý pěstitel řepy, ať
jest kteréhokoliv odstínu politického, vždy nalez
ne místa a ohrany.«

Ovšem tato dobrá rada nebude míti žádného
účinku. Agrární pohlaváři raději snesou velikou
Škodu rolnictva, než bv si dali vzíti absolutní ve
dení a než by přestali organisací odborových zne
užívati k politickýín samolibým výstřelkům. Na
druhé straně pak, i kdyby jednali nyní agrární vůd
cové opatrněji, rozvážněji než roku 1908, nenabu

úpravy kartelů. Po čilé debatě jednomyslně schvá
leny tyto návrhy zpravodajů: 1. Průmyslová rada l
spatřuje v anketě o úpravě kartelnictví, jež má
býti uspořádána ministerstvem obchodu, vhodný|
prostředek probádati a zjistit podstatu kartelář- '
ských smluv jakož i jejich hospodářské důsledky a |
zjistiti, zdali a jaké škodlivé účinky vznikají z kar- |
telářských smluv. Dále spatřuje průmyslová rada
v takové anketě vhodný prostředek projednati ta
ková zákonná opatření, jež by bylo dlužno učiniti
na potírání škodli““cn účinků kartelářských smluv.
2. Průmyslová rada vyzývá ministerstvo obchodu,
aby pojalo do rámce této ankety nejen kartelářské
smlouvy, pokud jde o průmyslovou a báňskou
výrobu, nýbrž i kartelářské smlouvy, pokud jde
o zemědělskou a lesňickou produkci, obchod se
zbožím a dopravu zboží, pojišťovnictví a kartelář
ské smlouvy o výkonech svobodných povolání, a
to jak a) sialouvv za účelem snížení výrobních
nákladů, b? smlouvy za účelem úpravy produkčního
a prodejního innožství, c) smlouvy za účelem usta
novení platů a jiných prodejních podmínek, d) ce
nové smlouvy a €) provozovací nebo prodejní spo
lečenstva. Na to projednávalo oddělení osnovu do
tazníku pro anketu, navrženou zpravodajem Ku
flerem. jež má býti svolána ministerstvem obcho
du.-

Německý kanciéř o drahotě. V pondělní schů
zi říšského sněmu německého debatovalo se o pro
tidrahotních interpelacích. Během debaty ujal se
slova říšský kancléř Rethmann-Hollweg; řeč jeho
vyzněla v odsouzení demagogie, která se provádí
s požadavkem zrušení ochranných cel a potkala
se s velkýn: odporem u soc. dem. strany. Na ná
vrh Bebelův byla o ní zavedena debata. Říšský
kancléř mluvil asi toto: Odstranění ochranných cel
nevedlo by k jinému cíli než k odstranění základů
celé dosavadní hospodářské politiky německé a
proto musí se vláda tomuto požadavku rozhodně
opfíti Soc. demokratická strana nemyslí to s tím
to požadavkem vážně, nýbrž pouze agitačně. Od
stranění cel prospělo by pouze velkoobchodu, ni
koliv konsumentům. Také snížení dopravních tari
fů, ač jest to požadavek. o němž lze debatovati,
přece nevedl by ke zlevnění poživatin, jmenovitě
masa, nýbrž opět by prospěl velkoobchodníkům.
Německo hradí si potřehu masa z 95 proc. ze své
ho a ceny zemědělcům za dobytek placené nejsou
nikterak vysoké. Ostatně odkázáno jest Německo
na dovoz z Dánska a Švédska. a tu byla již některá
opatření vládou učiněna, kdežto proti dovozu z
Ruska a Ameriky staví se vážné nebezpečí za
vlečení moru a texaské horečky dobytka. K napětí
mezi velko- a maloobchodem v prvé řadě přispě

da přelinaná agitace soc. demokratů. Vláda pracuje
proti drahotě předevěím podporou komunálních zří
zení na potírání stoupání cen. V době svobodného

dou již nikdy té důvěry ani ve straně vlastní, ja
kou měli dříve. Jestliže řepařstvo ví, že boj zradili
právě ti, kteří měli jíti v první řadě příkladem na

i četi od někierého zištného spekulanta, který na
poli na nic nesáhne a hledí těžiti jen za zeleným
stolem srovnáváním cifer. Až vstoupí v čelo agrár
ní strany živly umírněné, snášelivé, pak teprve
může býti lépe.

Lovecké puškyflobertky,
kulovníčky,
vuduchovky,
browning

a |. opak. i flobert. pistele,
nejlepší jakosti a vyzkouPOVOlÍVery zes dodává v ceně

nejlevnější

ALOIS SCHÍIER,
JABLONE n. Orl.

OHP>Cenníkna požádání zdarma a franko.>

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelem, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu j Í dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.
Mnohopochvalnýchuznánípo racea hromsová

státní medailie z výstavy v Pardobidich.
obchodn a v letech sedmdesátých byly ceny obilí OEP*>Závod založenar. 1806. "u

NON NONOVEIANONDNE

LÁTKY sa NÁBYTEK
kretomové, orepové, ripsové, gobelinové
polo- i eelohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

řesně E náb tko látkám seodící jak čůry, střapce, tře
pení atd. — — — — —

LINOLEUM,
VOSKOVANA PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
2a nejlevnější cenu nabízí firma 

JAM OTODEAv PRAZE,úadnké L

LIGUMOAe OAC

Záložna
v Hradci Králové

veškeré vklady na knížky

3 O
0

ode dne vložení
do dne vybrání.

Důchodkovou daň platí
záložna sama ze svého.

Vklady na běžný účet dle
výše obnosu a výpovědní
lhůty úrokují se co nejvý

hodněji.

Záložnajest členemJednoty
záložen v Praze s povinnou

revisí.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

syr vec, nástupce) MSo ŠPi
ný "M:/(0 :mpro Malbu

oken kostelních.

PRAHA—I,

6. 146 Malá Karlova
al. čís.Žvnové blíže Ma

náměstí, dříve přes
68 roké na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání okemchrá
movýchod nejjednoduěšíhoaš kbohatémuftm mým

v.: |lp |ŘS
| foteeré rozpočty,úklzey iodbornárada bespiatně, beze

vší návaznosti kn definitivní ohjodnávee.

OY" Nesčetnáveřejná | písemnápochvalnáorné:( "P
Založeno roku 1908.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CI unapecznáLovVÉ.(C.

Zal r. 1866. Prorádí ne
- Přijímá -| Aku karitál: | škeré backovn', směná

vkladyna a od renské abarondy- vní obchody.
knížky vkladní K 2,500.O00-- wo Echon y

na úrok faktur.

4 9 FILIALEY: Směnárna.
2 0 Praha, Uhlí, cemení

Jičín a cihly,

Podnnní : - Semily, -| vápno, sádra,y : - Turnov, - | strojní oleje,
Chrudim, petro.ej a cukr.

Slané,
Krakov.

Obrat?
Hrabě Stiůrzkh jmenován skutečným minister

„ským předsedou. Jeho kabinet utvořen takto:
Vnitro: dr. Karel svob. pán Heinold-Udynski,

dosavadní místodižitel mnoravský.Kultus a vyučo
vání: dr. Max rytíř Hussarek, dosavadní eekční šéf

„téhož ministerstva. Spravedlnost: dr. Viktor rytíř
jHochenburzer. Finance: dr. Robert Mayer. Obchod:
„dr. Mořic 1ytíř Róssler Heinlein, bývalý sekční šéf
-téhož ministerstva a nyní ministerstva zahraničních
„záležitostí. Veřejné práce: Otakar Trnka, nedávno
"jmenovaný sekční šéi ministerstva obchodu. Želez
nice: dr. Zdeněk svob. pán Forster, sekční šéf téhož
ministerstva. Zeměbrana: generál pěchoty Bedřich
31. Georgi. Ministerstvo pro Halič: dr. Václav rytíř
„Zaleski.

Ministerstvo orby reservováno pro Čechy. Vy
jednává se s bývalým osvědčeným ministrem prof.
dr. Alh Bráfem.

Tedy nový kabinet — nepřihlížíme-li k Hochen
burgrovi— jest čistě úřednický. To však nezna
mená, že by pro Čechy nastávala horší situace než
byloza ministerstva parlamentního. Dříve Čechům
poskytnuta některá cukrátka k vůli chvilkovému u

klidnění — a vládlo se proti nám dále. V kabinetu
parlamentním ocitali se též mužové skrovného od
borného rozhledu, takže bývali hříčkou v rukou
sekčních šéfů. A tak se stalo na př., že Semita Sieg
hardt platil delší čas více než pět ministrů dohro
mady.

Nyní jsou do ministerských kanceláří povolání
mužové, kteří se do obtížných oborů již zapraco
vali a kteří dosavádní činností svou většinou oprav
ují k nadějí, že povedou si národnostně spraved
livěji, než na př. fanatický Schreiner, Peschkaai.,
kteří se v křesšech hleděli udržeti nepokrytým šovi
aismem.

Kdo chce v nynější vleklé krisi státi opravdu nad
stranami a pevně vládnovti, rozhodně musí impono
vati širokým rozhleden spravedlivostí a důsledno
stí. Jinak anarchistické živly by do státního korá
bu madělali trhlin nových. Čím vlídněji se domlou
valo Živlům rušícím občanský pořádek, čím více se
ustupovalo před zaťatými pěstmi demagogů, tím sil
nější výbuchy nezkrocených vášní |propukávaly.
Živly státoborné vyžadovaly immunitu pro nejne
spravedlivější své skokanství, pro násilí přímo sve
řepé. Jesdiže však aspoň část lidských práv lidí ji
ných byla hájena státní mocí tím, že některý násil
ník byl potrestán, již na všech stranách vyjevený
pokřik proti >byrokratiskému rušení svobody.«

sování zdravých svých myšlenek tak rychle — své
mu nástupci. Praví-li sc, že otřesené zdraví bránilo
Gautschovi pokračovati energicky v programu jas

ne vysloveném, nastává nezbytný ten úkol Stůrgovi.
A není-li možno vládnouti bez Čechů, nechť

vláda projeví ihned zřetelně, jaké zaujme stanovi
sko k poměrům českoněmeckým,

—————

V Hradci Králové, dne 33.listopadu 1911.

Volné listy.
Snižování poslaneckého úřadu. Dnes k poslan

cům není již takové úcty, jako bývalo dříve. Ne
malou záslunu o to nrají někteří páni poslanci sami.
Na příklad stará poskvrna českých poslanců, že
vyzrazují, o čen dlužno mlčeti, zase vystupuje, a
„mluví a píše se o ní veřejně. Touženo bylo do této
věci již před léty, ale všechno napomínání nebylo
s to, aby poskvrna tato 7 mravního úboru poslane
ckého byla vyprána. Jest to rušení kázně, neboť,
usneseno-li v klubu. že ta neb ona věc nesmí vy
nesena býti na veřejnost, každý poslanec jest po
vinen závazku tomuto dostáti. Kromě toho jednání
to jest nečesiné samo sehou a posléze může býti
i zločinem proti národním zájmům, když nepřítel
dovídá se ©zamýšleném postupu a proti němu včas
se zařizuje.

sNárodní Listv“ píší © tom dne 22. října takto:
»Nás německé hrozby tedy málo lekají. Čekáme s
klidem na rozhodnutí, protože víme, Že posice če
ská tentokrát opravdu není slabá. Jen kdybychom
sami ji neseslabovali - zejména úžasným přímo
prozrazováním všech taktických kroků české dele
gace veřejnosti vídeňské, čímž přímo nadhání se
voda na německý mlýn a posilují se Němci, kteří
jinak apravdu neměli by příčiny ku přílišnému se
bevědoní.c

Mladočeský klub rokoval 20. října o politické
situaci a usnesl se »jednomyslně protestovat s nej
větší rozhodností proti uveřejňování důvěrných jed
nání parlamentní komise a plena Jednotného klu
bu: a prohlásil. že by odmítnouti musil všechnu
zodpovědnost za spoluvedení české politiky, kdy
by takovéniu těžkému poškozování zájmů českého
národa nebyla učiněna přítrž.

Podmínečné této posl. větě dobře nerozumíme.
Výzva právě uvedera nemitže býti míněna na něja
kého činitele mimo Jednotný klub. Jest to přece
Jednotný klub, který musí přítrž učiniti, protože
má k tomu potřebnou výkonnou moc, kteréž dluž
no proti tomu kterému provmilci užíti. Nechť jen
tedy rázně zakročí klub sám, neboť vinného po
slance nebude snad těžko se domakati.

„Čas ze dne 21. října poukazuje na zdánlivé
stopy. —

Budiž vinníkem kdo budiž, tolik jest potřebí, a
by tato ostuda vzala jednou již za SVÉ.Úhona tato
nabývá většího významu ještě tím, že u Němcův
o něčem takovém není ani potuchy. Němečtí po
slanci zachovávají kázeň dokonale a mlčí o svých
usneseních až do chvíle, kdv jimi dovedou překva
piti veřcinost i zúčastněné politické činitele.

Tímto neustálým vyzrazováním berou poskvrnu
na své cti nejen poslanci, ale také národ. Žádnému
rozumnému člověku nemůže býti také Ihostejno,
když vážnost a úcta k našim poslancům umenšuje
se nejea u německých našich nepřátel, nýbrž i na
místech rozhodujících, kdež, jak známo, mnoho zna
menají i vlastnosti osobní bezúhonnosti a povahy.
Proskakuiící poznámky v novinách, že co do otáz
ky obnovení kabinetu vznikají mezi poslanci osobní
neshody, také se nám nezamlouvají. Neboť co jiného
znamenají tyto spory, než přílišnou touhu po mini
sterském křesle? Všaktě trpce o tomto zjevu iro
nicky vyjadřují se i někteří poslanci. Budiž roz
uměno! Neodsuzujeme poslance, jenž za vhodných
politických okolností přijal by hodnost ministerskou,
nýbrž přejeme si jen, zajisté jménem národa, aby
naši lidé honbou za ministerským kabátem nekom
promitovali sebe a národ na místech nejvyšších,
kdež podrobně jsou zpravováni jak o politických
schopnostech jednotlivců. tak (o jejich mravních
kvalitách.

Národ náš žije v obtížném postavení po všech
skoro stránkách a musí neúnavně prodírati se ku
předu hustým pletřvem intrik a odvalovati balva
ny překážek, z čehož jde na jevo, že naši poslan
ci nikdy nemohou míti ani dosti prozíravosti, mrav
ní a duševní zdatnosti. Tím více tedy vůdcové Jed
notného klubu musí dbáti toho, aby každá úhona
mezi poslanci hned z kořene byla léčena. Nechť jen
tedy rázně zjedná se průchod pořádku a nechť vy
zrazování klubovních tajných usnesení v zápětí se
přísně stíhá. Pohrůžky klubovní již tu byly a ne
"mastné, neslané povzdechy novinové jsou taktéž
již starou věcí. Potřebí jest posléze rázných činů,
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neohlédajících se na nikoho z poslancův a majících
na zřeteli toliko prospěchv a čest národa.

“

Filosofické základy revoluci. Nedávno noviny
katolické zaznamenaly, s jakým vztekem vídeňský
dělnický list »Arbciter-Zeitung< vrhl se na kostely.
Připomínáme, že tento list jest socialistický a že
jest řízen semitou drem Adlerem. Jakkoli »Obnova«
již o věci se zmínila, pro myšlenkovou spojitost s
dalšími vývody uvádíme aspoň několik slov z 0
něch revolučních skřeků socialistických. »Rozbořte
okrášlené chrámy'«< ječí semita Adler. »Zničte sí
mě lži! Rozbořte tržnici slibů! Vzhůru na kostely!
Vzhůru na ně se zbraní. s holou rukou ohněm a
krví! Na ně, i kdyby to mělo státi sto tisíc životu!

Právě tak křičela neumytá luza v revoluci
francouzske, byvši poštvána umytou luzou, která
obývala v nákladných pokojích a oblékala se dle
nejnovější mody. A po těch výkřicích nastalo pá
lení, došlo k davovým vraždám a lupičství; pod
vrácen byl společenský a právní život, kutálely se
hlavy pokojných občánu, jako svíce zhášeny byly
životy představitelů státního pořádku: vyšších i
nižších úředníkit.

Svrchu uvedená výzva socialistická proti chrá
mm jest nejen praievém pudového zaujetí a ovo
cem neustálého štvaní protináboženského, ale také
dobře promyšleným základem myšlenkovým pro

budoucí převrat a takové uspořádání společnosti
lidské, jak si ji socialisté bohatou svou obrazností
představují.

Byli a jsou všelijací demokraté a pokrokáři,
kteří se nevzpíraí této protináboženské zuřivosti
ano kde. jak mohou ji ještě podporují, vidouce v nf
pomocnou sílu v práci o státní převrat, o zavedení
lidovlády, odstranění panovníkův a byrokracie. Ty
to náklonnosti u lidí, směřujících ku naprosté demo
kracii, jsou však myšlenkovou povrchnosti. Neboť
socialistický tygr revoluční nechce a nemůže se
spokojiti tím, na čem přestati míní občané smýšlení
republikánského, neboť jest hnán určitým směrem i
za vládní formu republikánskou, stále ku předu až
k úplnému společenskému rozvratu, z něhož má
býti vybudována sousťava o majetkovém spole
čenství. Protože však na cestě k tomuto cíli stojí
mnohé překážky a předem všeho lidská přirozenost,
Ipící na majetku soukroménu, dlužno mysli bojovní
kův o budoucí stát blaženosti tak utvářeti, aby se
nelekaly ničeho a před ničím necouvaly. Dosavad
ní společnost má své pevně zakotvené pojmy o
právu na majetek, na bezpečnost života, cti a ro
dinného života. Proto jest potřebí vštěpiti myslím
lidskýin životní názor, že tyto pojmy nejsou ničím
posvátným a že pro vyšší zájmy dlužno je z člo
věčenstva vytlouci, aniž při tom musí škodu bráti
lidské svědomí. Aby tato duševní revoluce zpuso
bena byla, musí člověk obrátiti zřetel jen na tuto
zemi. na ní musí víděti jediný cíl, tady hledati blaho
a štěstí. Nejlépe dodělají se lidé tohoto názoru, když
se jim do hlavy vtluče lirubý hmotařský darwinism,
jenž člověka prohlašuje pouhým zvířetem bez ži
vota posmrtného.

Socialisté chtějí míti společenství majetku, rov
nost všech lidi a všechny tv věci, které jim nesvě
domití vůdcové malují a slibují. Snahám těmto ce
stu zavalují dosavadní poiiny a zvyklosti, posvě
cené náboženstvím. Lidé, vychovávaní nábožen
stvím křesťanským, uznávají právo na posvátnost
majetku, cti a žívota a nemohou býti získáni pro
zničení všech řádů, přes které socialisté chtějí do
pracovatl se konečných svých cílů. Křesťané, vy
znávajíce své náboženství, budují stánky Boží a
obcují ve chrámích svých bohoslužbám.

Nuže, co jiného jest činiti socialistům, než ha
nobiti náboženství a vztek svůj obraceti proti chrá
mům, aby tak zdivočeny byly mysli, a jsouce zba
veny dosavadních právních. majetkových a nábo
ženských předsudkův, aby zřídily říši blaženosti?

Zuří-li tedy noviny proti klerikalismu (nábo
žentsví) a tvrdí-li o něm, že jest největší překáž
kou pokroku a vzdělanosti, nemluví nic jiného, než
pouhou pravdu. Jenže doložiti dlužno: socialisti
ckého pokroku, socialistické vzdělanosti, revoluce a
zamýšlenélo převratu. Všechen boj socialistů proti
chrámům jest počináním naprosto logickým, neboť
tím způsobem usilují dokopati se základů a svým
petrolejnictvím zvyházeti je do povětří. A to jsou



lilosotické základy připravované socialistické re
voluce. —

*

Souhlas fllosotů. —Vizme na příklad, jak my
Šlenky naše podporuje filosof Eucken! »Ukázalo se,<
pravi Euckeu, sže odstranění náboženství z lidské
ho života má za následek ztráty, kterých lidstvo
nemůže dlouho snésti. S otřesením náboženství za
číná valtřní rozklad života. který konečně hrozí
mu vzíti všechen smysl a člověka hluboko snižiti.
S popřením náboženství odstraňuje se všechna vni
třní souvislost. jednota světa, a svět proměňuje se
v pouhou řadu skistečností beze všeho vnitřního
sinysln. Člověk jest jen pouhým lhostejným člán
kem v nekonečné přírodě. a jeho Život nemá žád
né ceny. Náboženství stojí na přesvědčení, že hod
notu věcí neurčije člověk, nýbrž Bůh, a tím hájí
pravdu, která jest nad pouhým míněním lidským.
Bez takové samostatnosti pravdy není vědy., není
duchovní kulty Haproti pouhé kultuře lidské, na
proti kulturní komedii; této samostatné, naprosté
pravdy však není, jestliže se všechen duchovní ží
vot člní výtvorem povhého člověka. Neboť potom
není jineho místa pro roziodování o pravdě a ne
pravdě. nežli náhodné a kolisavé soukromé mínění
lidské. S popřením vyššího měřítka mizí pak vše
chen rozdil hodnot. mínění jednoho má právě tako
vou cen. jako mínění druhého, mínění hlupáka ja
ko genia. V praxi by pak přešla moc na nejširší
vrstvy lidové, o dobru a pravdě rozhodovalo by
Itasování. Tak musí ponření vyšší pravdy nutně
zničit pravdu každou.:

Myšlenky. které jsme podškrtli, souhlasí do
slova s přesvědčením naším, že socialisté musí pře
dem zadčiti nžbožerství. aby dobyli ve společnosti
rozhodující moci a vládli po svém. S popřením ná
boženství a zničením kostelů strhati a skáceti vše
chay dosavadní řády, ohnivou, krvavou bouří, pří
valení trosek prodrati se k k zaslíbené zemi, která
sociahstůní jest sice skutečností v dálce, ale pro
vzdělané, myslící lidi pouhot chimérou a mátožný
mi stíny!

Proto po nedávném přitištění vídeňských re
volucionářů soctalisté nevrhli se proti kapitálu, o
něm do nekonečné deklamují, nezaútočili mocněji
proti vládním ofeznum, nýbrž pérem metali du
ševní stmolné věnce na kostely. o nichž vědí, že
jsou základy práva a 1espektability ke všem stat
kum, bez nichz nemůže obstáti spořádaná společ
nost. Socialističrí vůdcové vědí, zlomí-li se v bu
dově hlavní trám, že ostatní shroutí se již samy.
Proto zen divoký a dravý útok, jejž státní censor
s nejklidnější a nciposetilejší myslí propustil, nedo
veda nebo nechtěie chápati, že pod tím vším skrý
vá se propast, která zívá i na něho a na všechny
jeho c. k. kolegií.

+

Vysvětlení a doplňky. Neustává se projevovatí
podiv nad tíní. že c. k. úřadové propouštějí tiskem
urážky a útoky proti katolickému náboženství, a
mnohé pozorovatele veřejného života zaráží, že čet
ni c. k. úředníci jsot členy ruzných pokrokářských
stran, fejchž nánionnosu se Živly revolucionářský
mi jsou tak jasré dokézány. Známe takové c. k. ú
ředníky, ae úennžeme o mich tvrditi, že by byli
suuýšlení těci pánu. kteří strany pokrokářské ve
dou. U mnoňých těchto c. k. přívrženců strany po
krokář. rozhodnie onanmjicí slovo pokroku, jimž
jsou hypnotisování, Tací lidé, naučení mluviti proti
zpátečníctví a klerikalistuu. domnívají se jenom do
bru lidstva sloužiti, když hlásí se ke straně, která
dovede se obratně honositi největší svojí osvíceno
stí. A kdo dnes v době povrchního myšlení nechtěl
by míti průvodní list pokroku? Není tedy u mno
hých c. k. úředníků snad ani zlé vůle, že hlásí se ke
straně. jejiž tendence jsou iak podezřelé, jako spí
še nedostatek schopnosti, sledovati myšlenky až
v lovecké konce. Jménem pokroku snaží se tak
mnoká marnivost o své nasycení. Tím se děje, že
jistým hnutin. skrvvajícírí nejdovednější kasuisti
kou a přetvářkow své pravé tendence, dostává se
autorisace právě těmi. kteří mají povinnost bystře
prohlédati a stříci se styku s lidmi, jimž Ferrer stal
se průkopníkem člověčenstva. Že v takových stra
nách tropí se posměšky z náboženských projevů,
ano že se náboženství přímo i potírá, na tom c. k.
přívržencům nesejde, jim jde právě jen o to, aby
nazýváni byli pokrokovými, neboť mezi známkami
pokroku jest také povinnost zdvihati nos nad věc
mi náboženskými.

Jest to epidemická nálada s tím pokrokem, a
jest smutné, že právě o:toni tolik štěbetá intelligen
ce. *Kdokoli dnes protestuje proti klerikalismu ve
prospěch pokrokářů a volnomyšlenkářů, může býti
jist, že bude sledován velmi daleko a ještě dále,
než bude chtit vésti, pomáhá diktatuře davů, u
nichž pravá intelligence mizí. kterou vedou vášně.

Sein velmi dobře se hodí slova, kterými Taine u
kazuje. jak před revolucí francouzskou připravován
byl obecný požár: »Zřejmě nový kvas pronikl do
masy hrubé a nevědomé: to působí nové idee. Pro
nikají již dlouho neznatelně z vrstvy do vrstvy, a
když získaly šlechtu, celou vzdělanou část třetího
stavu, právníky, školy, veškeru mládež, vnikly
tisícerýini štěrbinami do třídy, která žije prací ru
kou. Velmožové při své toaletě posmíivali se kře
sťanství a vynášeli lidská práva před svými sluhy,

holiči, doaavateli a všemi kdini ze svých síní. Lite
ráti, advokáti a prokurátoři vykládali tónem ostřej
ším tytéž úsudky v kavárnách, na procházkách a
veřejných místech. Mluvilo se před osobami z lidu,
jako by jich tu ani nebylo. a tato výmluvnost ne
opatrně rozlévaná zapadla v částech až do mozku
řemeslníku, hospodských. posluhů, hokyň a vojá
ků.« - .

Taine v celé své knize,o revoluci francouzské

jemuž nerozuměla, vytýká jí, jako Carlyle, že pře
kusovala myšlenky Rousseauovy, v které nevnikla
a jejichž důsledků nedovedla si představiti. A když
vidíme u nás značnou část intelligence, ana ve všem
všudy přísahá na prapor pokroku a nedbá, co
všechno sc ve jménu pokroku píše a mluví, pak na
býváme mínění, jakoby dějiny neměly býti učitel

Lud. Noviny- prokazaly vládě-, poukázáno kleri-
kální kumpanii >Lud, Novin.. 10.000 K, z nichž vy
placena splátka 2.500 K. I'řípad v slovenské veřej
nosti neslýchaný.«

A pokrokářský dopisovatel si radostně oddechi,
jak zase něco velikého vykonal v zájmu. pokroku.
Jako by byl hluchý a slepý k mužné obraně těch,
kteří byli tou pomlnvou napadení od notorických

postačí pokrokářem jedinký jen axiom: nadávati
klerikalisnv:, vynášeti pakřok, a studium — ať jde
k ďasu! Kdyby bylo niožno lucernou osvítiti intelli
genci všech pokrokářských duší, užasl by svět, jak
málo jest tam vědomosti © náboženství, o filosofii.
a jaké spousty frasí jsou výbavou člověka, jenž tu
ší sobě kde co kritisovati.

Ferrerovské banditství se množí. Jestliže čtli
volnomyšlenkáři a soc. demokraté tolik chvály o
katanech, vraždicích v Barceloně, na Rusi a jinde
křesťansky lid, nedivine se, že sami dostávají chuť
na takové zkrvavělé vavříny. Dne 30. října přinesl
»Čech: tuto původní zpravu z požidovštělé Var
šavy o soc. demokratické humanitě: »Dne 24. t. m.
udál se ve Varšavě krvavý případ, který jest dra
stickým příkladem sociálně deniokratickou stranou
provozovaného terrorismu a který živě připomíná
lupičské banditství. Roku 1006 založili zde demo
kraté rudé sdružení pekařů. Mělo hojně členů.

Když rudí soudruzi organisováním lupičských
tlup byli kompromitování. vystoupilo r. 1907 četně
členů ze sdružení a založili si křesťanské sdružení
»polský odborový spolek křesťanských dělníků:.
Byla to velká rána pro rudochy, ježto rázem .ztra
tili na tisíc členu. Nnažili se proto terroristickou
propavandou činu Znemožníty Vzrust nového spol
ku. Tak již roku 1067 zavraždili prvního předsedu
křesťanského sdružení Borkovskiho. Počátkem ro
ku 1908 byl přepaden sekretář sdružení a těžce
zraněn. Poněvadž v těchlo vraždách bylo úředně
dokázáno spolupůsobení sociálně ©demokrat..
strany, bylo jejich sdružení úredně rozpuštěno.

Tím však jen vzrostla pomstychtivost rudo
chů. Před několika dny vypukla stávka v jisté zdej
ší pekárně, v níž bylo 10 sov. demokratů.

Stávka byla naprosto zůmyslná a neoprávněná,
a proto obrátil se majitel jjekárny na křesťanské
sdružení o prostředkování. Poněvadž však rudí
soudruzi na svých požadavcích setrvávali, přes to,
že ani stín práva na jejich straně nebyl, propustil je
zaměstnavatel a přijal dělníky křesťanské.

Za to pomstili se sociální demokraté svým lu
pičským způsobem. Když dne 24. t. m. večer ko
nala se v místnostech křesťanského sdružení vý
borová schuze. vnikli čtyři revolvery ozbrojení so
ciální demokraté do místnosti a zahájili na účastní
ky ostrou palbu. Pravé krupobití kulek! Z pěti pří
tomných byli dva ihned usmrcení a ostatní utrpěli
těžká zranění. Zabiti ia místě byli členové výboru
Rudski a (iudbiorski. Předseda sdružení Rudnicki
zemřel druhého dne v nemocnici. Dva ostatní, po
kladník a sekretář zápasí sc smrtí. Vrahové, vy
pálivše rány, kanebně utekli.c

Odhodlá se také Volná Myšlenka k oslavě těch
to mučedníku křestanských? Vždyť přece na Fer
rera již tolik pozlátka vyplťevala, že by mohla vě
novati aspoň trochu pozornosti také znásilněným Ji
dem pnokojným. Neiže-li svým tvrzením, že propa
guje svobodu svědonu, ať vystoupí proti rudým
katanum se vší piísností! Ovšem bude tiše, protože
by žid a soc. demokrat pak pověděl sluhům zednář
stva, zač je toho lokct.

Pokrokářská satisiakce Hlinkovcům. Byli jsme
zvědaví. jak se zachová česká žurnalistika k důka
zůmn© proradnosti pokrokářů slovenských. Jestliže
se lhalo tak houfně a neomaleně o Hlinkovi, domní
vali jsme se. že aspoň v některém čelnějším listě
liberálním nebo pokrokářském bude několik řádků
spravedlivé kritiky o činech žalobců Hlinkových.
Ale ticho tichoucí, jako na dně hlubokého jezera!
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psal, ovšem ani nesmí uveřejniti něco, co by rozči

si přečtěte novou řadu dokázaných fakt, kterými
jest pokrokářstvo slovenské tolik kompromitová
no! Pak sežnáte, co všecko musí >Čas«<(ovšem v
zájmu pokrokářské >»discipliny<)před svými čtená
ři zatajovati! Tomu tutlání ovšem se nebude diviti

ji nikdo, kdo účel pokrokářské štvanice již prolédl. -—

Zato však jest přece jen překvapující drzost,
s jakou >Čas«, nechávaje zcela stranou tak veliké
trámy v očích svých nohsledů, znovu tvrdí s ne
pokryrcu jizlivostí due30. října: »Loňského květ
na po volbách sza dobré služby, které >Slovenské

Strana pokrokářská má ve svém středu tolik
právníku, že jest věru úzasné, jak lehce a byrokra
ticky jest hotova se svým rozsudkem v záležitosti
tolik vážné. Proto jest dobře poukázati, jaké chy
by nyní stropila proti spravedlnosti a humanitě.

1. Pokrokáří přeze dobře vědí, že obvinění ne
ní dokázáno, ackoli sami obvinění Hlinkovci hlasitě
a marně po důkazech volají. Jest spravedlivo věšeti
někoho dříve, než jest inu řádně vina dokázána?
Sami pokrokáři vedli si přece zcela opačně, když

jak se při sezení pokrokářského soudu zachoval
dr. Bouček: »|řinesl celou literaturu trestního prá
va, obšírně dokazoval, že kdyby věc byla bývala
udána soudně dřív. než bylo zaplaceno, dr. Herben
by dle panující praxe soudní jistě byl býval pro
zločin zpronevěry odsojzen ... Ačkoli byla pří
tonma celá řada právníku, dru. Herbenovi naklo
něných, ani jeden se nepokusil tyto důkazy dra.
Boučka vyvrátit. Ejhie - - a přece nejvyšší velera
da Masarykova tozsoudiia. že jest Herben zcela ne
vinen a protestovala nak se vši podrážděnosti pro
ti každému. kdo se opovážil poukázati na zadržení
peněz sirotčích. Hlinkovci však dle zcela obrácené
methody mají býti popravení dříve, než se nejmen
ši dukaz poda.

2. Známo jest právníkím. že nikdo nemá býti
soudcem ve vlastní při. že má Čekati. co řekne je
ho záležitosti soudce nestranný. Ale strana Masa
ryhova siepě se spoléhá ua svědectví těch, kteří
žalují -- a to z příčin průzračně osobních.

3. Kdo chce poskytnout veřejnosti pravdivý 0
braz snaru, ten přece nemá dle příkladu Ferrerov
ců uváděri pouze Želobi, ale zároveň má aspoň
stručně naznačiti, jak se obviněný hájí. Masarykov
ský orgán však sme! všecka ohražení Hlinkovců
jednoduše pod stůl a vyvolává jako dříve dryáčnic
ky před svýin stanem: >Hlinkovcí jsou podplaceni!«
Taková tedy jest v praxi reální diikaznost druži
ny. ktera provolává do uší cizích neustále, aby li
dé nevěřili ničemu. jzpokud SE sami očitě nepře
svědči.

4. Jak jde o čistou pravdu a reformu společen
ských poměru těm. kteří na Hlinku žalují, jest patr
no z toho, že na ubití tohoto mučedníka uveřejňují
jeho soukromé, tužkou psané poznámky, jakož i
duvěrné dopisy. revzavše si k tomu od pisatele
povotení. Tahle zákeřná praktika přece se odsuzo
vala mezi přáteli Herbenovými co nejpřisněji prá
vě za atéry se sirotčími penězi. Prohlášena zásada,
že iest nejhorším zlodějem ten, který využije sou
kromého dopisu s úmyslení někomu ublížiti. Teď
ovšem platí zásada zcelz jiná, protože. se nejedná
o Herbena, nýbrž a Hlinku. Místo co by pokrokáři
dle dřívčiší theorie s irusení se odvrátili od tako
vých zakeřníku, činí 7 mch právoplatnou, nejvyšší
a neomylnou soudní mstanci nad mužem poctivým a
upřínuým, který se neobrátil hned zády ani k těm,
kteří ho zbaběle v národním zápase zradili.

l kdyby se docela v budoucnosti dokázalo, že
měli prolinaní pokrokáři pravdu celou nebo část,
nikdo nesmaže tu skvinu, jak »Čas« rychle, s pře
kvapujicí neomylností tvrdil něco, nač posud neměl
pražádných reálních důkazů. ©Vyhlašovati pověst
roztrušovanou z fanalické nenávisti za důkaz prav
dy, k tomu jest zapotřelí silná dávka lyrické dis
posice. A kdo věří tomu, co řeknou notoričtí sobci
o oběravých trpitelích. prozrazuje neobratně skry
tá přání svého srdce.

Pokrokáři tolik slovenskou národnost milují, že
by jim nebylo nic vítafějšího jako důkaz, že muž,
jehož celá upřímná veřejnost slovenská označila za
svého vůdce, dal se od vlády podplatiti. Každý na
hlédné snadno. jak by asi prospělo takové odhalení
slovenské věci vůbec. Ale pokrokářští jízlivci si po
chutnávají již předem s nelíčenou zálibou na >pod
placení“ Hiinkovců jako na paštice hotové, ačkoli
by za krise národa slovenského měli každé slovo
co nejbedlivěji rozvážiti. Hlinkovcům zlolajné ja
zykvynetoliko nedokázaly úplatek, ale samy se po
sekaly. Zalo však pokrokáři prozradili až příliš o
tevřeně. jaký účel svojí starostí o Slovensko vla
stně sledují.

Proti zavilým lžem © podplacení ohražují se
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ností. Praví, že radostně vítají jakékoliv vyšetřo
vání, které Nár. rada slovenská navrhuje. »Pojď=
te a přesvěděte se!l« vyzývají »Ludové Noviny«
zcela otevřeně. Praví, že jest podlou lží, tvrdí-li
Štefánek, že má dr. Ráth »podielovů listinu. Preuká
zal dva riadky na čistem hárku, že »my nižej pod
pisaní doliodli snie sa«, a nič viac, a pod tým boly
podpísané mená: Skyčak, Tománek, Ráth, Juriga.
I Tománek i Juriga bárskedy odprisahajů, že Im
Ráth ani tleto dva rladky neukázal. Vy zlostníci, ta
je Vám podielovou listinou?<

Dále praví >Ludové Noviny«, že se tupitelé již
nevykroutí.



List tento píše dále: <Hilmka nám píše: »Na
černovské siroty uezúčtovaly skalické noviny 3843
K 6š h dla výkazu.: Vy ste Loli p. Štefánek v Ska
lici pri novinach ako v Frešporku Ráth, plnomocný
riaditet (řiditel). Nekráfte, odpovedajte zrovna,
kam ste dali peniaze?+ (>dpurci Hlinkovcu povídají
něco o kvitauci [ománkově. sLudové Noviny< tedy
vyzývají. jen aby se hvitauce ukázala. Nazývají
drzou podlostí takové tvrzení a volají: »Žalujte nás!
Nech prijde <kékotvek (izkýkoli) súd a vyšetrova
nie. radostné ho přijmeme, aby už raz (jednou) bol
zavráloný Štekot nenávisti..

Z toho patrno, jak na přímé vývody odpovídají
pokrokáří icnoim novými klepy. Zřejmo tudíž, jaká
jest povinnose lidí shrrečně pokrokových. Ti maji
sami klepaře vvzvati, aby místo kalení vody a há
zení písku o očí zmužile vystoupili s důkazy ne
zvratuaji. Národní rada sama vyzvala, Hlinkovci
vítají její navrh. Nuže -jem do toho! A hned! Za
tim však nechť pokrokéřský tisk drze a vědomě
nenalkávi něco, K Čeatu na dukaz naprosto chybí.

Politický přehled.
Německá| vyzývavost. ©Německo-nacionální

svaz prohlásil. že se co neirozhodněji postaví pro
ti takové změně ninisterstvá. v němž by vedle celé
řady úředníku a politiku německých zasedali také
dva ministři české národnost. Týž svaz nechce ta
ké slyšet o zjednání klidu zbraní v otázce jazyko
vé při stámích úřadech v Čechách a stojí na sta
novisku, že Češi mají jíti do většiny bez jakýchkoli
předpokladu. Němci dokonce pohrozili bar. Gaut

-schovi,. že přeruší všecky stvky s vládou, stane-li
se proti jejich vůli. Jako rozhýčkané, tvrdohlavé
děcko zabředají Němci víc a více do bahna parla
mentarisma!

Bcz Čechů to nejde! Na nekulturní jednání
Něncn nucen byl munisterský předseda baron
Gautseir vystoupiti a Čech: se ujati. Pravil, že vlá
da, trvajic věrně na veskrze rakouském programu
svém, pokládá za samozřejmé, že každý národ ra
kouský jest povolán zúčastnit se jednání vlády a
ževse především obrátila k Čechům. A výslovně
prohlásil, že se Čechové vládě nevtírali, jak Něm
ci tvrdili. Podle jelo pevného přesvědčení není
možno v rakouském parlamentě dospět ku zdárné
parlainentární práci. pokud se nepodaří dostat zá
stupce českého národa ku spolučinnosti. Že vyjed
návání se ztroskotalo, může snad býti pro vládu
hodně nepříjemným, alena vývoji budoucnosti ono
ztroskotání ničeho nemění. Němci slyšeli tu poprvé
z úst nejkompetentnějších. od předsedy minister
stva, že iispořádárí poměrů v parlamentě bez Če
ohů jest naprosto vyloučeno.

Bar. Gautsch o otázce úřednické proslovil v
parlanentě pozoruhodnou řeč. Pravil, že otázka ú
řednická agitacemi mezi úřednictvo vnesenými sta
la se u nás otázkou státní. Chce-li stát zůstati stá
tem, nemůže nadále trpěti. co se tu událo. Bez 0
bahi řekl. že to. čím úřednictvo hrozí, nebude-li mu
zvýšen dle jeho požadavků plat, jest zločinem a
souťasně těžké poškozování zájmů výrobních tříd.

Štvaní c. k. úředníka. Při rozpočtové debatě
c. k. inž. V minister. železnic posl. Heine prudce
zaútočil na c. k. místodržitele knížete Thuna, jenž
prý Něrmce žene do smíru s Čechy a při tom do
voluje, aby v Podmoklech byla česká škola pro že
lezniční a poštovní Vencly.. Mínil tím c. k. po
štovní a železniční zřízence a úředníky, jež prý
Němci třeba násilím z Podmoket vyženou. Tak mlu
vá c. k. úředník o c. k. úřednících české národností.
A nestranný předseda sněmovny dr. Sylvestr prý
neslyšel žádných urážek z úst c. k. německého štvá
če a odbyl žádost dr. Kramáře, aby Heine dostal
důtku, pouhým projevem, že se musí napřed podí
vat do protokolu ..

První čtení prozatímního rozpočtu zahájeno v
poslarecké sněmovné 26. října. Při tom proslovil
dr. Kramář delší řeč, v níž prohlásil, že Čechové
jsou ochotní spolupracovati na lepším. spravedli
vém uspořádání věcí. Chceme, aby všichni náro
dové měli na správě účast a aby správa byla lépe
organísována, aby každý sloužil věrně svému ná
rodu, nikoho nepoškozoval a tím co nejlépe praco
val pro celek, s nímž jsme nerozlučně spojeni. —
Posl. dr. Hruban jménem katol. národ. poslanců
praví, že v národnostní sjednocenosti (v českém
svazu) spatřuje výhodu pro národ, a to jest naším
nejvyšším zákonem. Zdůrazňuje, že jeho strana
jest stranou národní, a že tudíž po boku všech če
ských zástupců bude rozhodně hájiti a zastupovati,
všemi parlamentárním prostředky národní statky
českého národa. — Poslanec dr. Biliňskí pravil, že
polský klub sleduje plitiku dynastickou a velmo
censkou. Dávají státu. co jeho jest. To jest vůdčí
zásadou polské politiky. Poláci si přejí, aby byl
parlament zachován. Němcům se poklonil Biliňski
poznámkou, že je z parlamentárního koaličního ka
binetu nelze vyloučiti, jako >nositele velké státní
myšlenky a dějin státu, nositele kultury a bohat
ství.< Poznamenal pak také, že nelze vyloučit ani
Čechů jako spoluzakladatelů říše a její opory.

Baron Gautsch odstoupil. Kritické postavení
vlády i parlamentu konečně donutilo ministerského
předsedu bar. Gautsche, že podal demisi celého

kabinetu. Stale se tak na zakladě ministerské rady,
která se konala 31. října. Demise prý přijata a tni
nistr vyučování hr. St-rgh jest pověřen sestavením
nového Ministerstva rvze úfedníckého.

Boj v Uhrách. Marny byly pokusy předsedy
poslanecké sněmovny uherské šl. Berzeviczyho
ziednati smír mezi vládou a oposicí. Vláda jest od
hodlána zahájíti boj proti obstrukci a heslem k
němu stane prý sc zvelení hrab. Tiszy předsedou
sněmovny.

Italsko-turecká válka. V Cařihradu jásají. Tu
recké vojsko s dohrevolníky podniklo prý u města
Tripolisu všeobecný útok na italské posice, porazi
lo prý Všecimy obranné řady italského vojska a
zatlačto ie až čo saničho města. Naproti tomu tisk
italský prohlašuje, že zprávy o nějakých neúspě
ších vojska před Tripolisem jsou naprosto bezdů
vodny. Jisto však jest že se v okolí města Tripo
lisu i v něm odehrávalo v posledních dnech děsné
drama. Jako známku vitězství zavážejí lodi italské
sta zajaten tureckých na ostrovy italské, Do A
friky povolávány jsou řady nového vojska ital
ského.

Revoluce v Číně. Císař čínský prohlásil, že
dá Číně ústavu a že jí bude přísně dbáti. Starý
kahinet bude propeštěn a jinenován nový. Vzbou
řenciuu slibure Se aumnestie. To má býti na utišení
revoluce. Boj zuří dále. Císařské vojsko dobylo
prý města Hankau. Císařské rodina opustila Peking
a prchia do Tientsinu,EROC“
GRANO-HOTEL

V HRADCI KRÁLOVÉ.

Žimní zahrada.

Vojenské konoeriy
Začátek: odpoledneve 4. hod.,večerv 8 hrd.

Vstupné: osoba 40 hal., lože 3 K.

Fudba c©c.ak. pěš. pluku č. 18.

otálé elektrické divadlo
BIOGRAF.

Program:
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Zprávy
místní a z kraje.

Osobní. I. E. ndp. biskup zavítal na několik dní do
Hradce Králové. kdež na svátek Všech Svatých a v den
Dušiček celebroval pomiřihální inši svatou. Po návstěvě
hřbitova pouchovského odejel J. E. opět do Chrasti, od
kudž odebéře <e na několik dnů do Vídně k biskupským
nonferencím.

Městská rada v IMradci Králové učinila ve schůzí,
dne 31. řiina bonané, následující usnesení: Na místo p.
Václ. Peško, měst. Bainéhio na Březhradě, který dne 26.
října L r. "emřel, ustenoven byl provisorně p. Ant. Šte
fec z Roudnicky. Povoleno bylo postavení provisorní
lednice na pozeníku fločny: Pravovarnímu měsťanstvu.

Na účet pí. Alati. R:schové a p. Fr. Žaloudka provede
se přijojení na dlektrovodnotu síť domu čp. 136 a 151-2.
Stížnost pí. V. Mahrlové, majitelky domu čp. 255 do vý
měru, jíriž povolena byla stzivebním úřadem přístavba
zasklené pavlače pedéh don čp. 27 p. Lvu Taussigoví,
obchodníku. postoupí se okres. výboru k rozhodnutí. 
Žádost p. Fr. Černého. mistra zednického a p. Fr. Ko
nečnémo za povolení staveb nájemních domů na parcelách
é. 6. a 7. v bloku. R v Posrišilově třídě, postoupeny
byly měst. zastupitelstvu za účelem schválení parcel.
plánu dotycného bloku,

Dušlčkové dny. Krósná pohoda přála letos křesťanské
pietě při návštěvě hrobu drahých zesnulých. Na den
Všech Svatých i mt den Dičiček byly hřbitovy na Pou
chově a na Kuklenách ozdobeny pěknými věncí, světly
a u každého hrovu nasel jsi zbožnou duši, která v tiché
modlitbě vzpomínala na drahou. nezapomenutelnou by
tost. Věru, málokdo odolá v těchto dnech tklivé dušič
kové náladě.

Městské Klicperevo divadlo v Hradci Králové. V ne
děli dne 29. října 1911: Nušketýrova první láska . Vese
lohra ve 4 jednáních od F, Hildebranta. Přel. A. Šourek.
Režisér K. Paul. Fredstavení teto kromě některých vad
třeba zařaditi ntezi nejzdařilejší hry, které jsme u Tyla:
vůbec viděli. Ov-em nelze nám potlačiti méně příznivého
dojmu, který v nás vyvolala hra p. Krvštofova (Lucien).
Býlo sice zfejmo, že sc snaží všemožně setřásti se sebe
zarážející zirnulost, bohužel včak téměř nadarmo. Sleč
ně Herníkové (Clarissa. Donmmeulin) bychom doporučili

místy na obraz svého pedání nenanášeti tak silné barvy.
Pravda: veselobra má dosti siroké hranice, nicméně od
frašky přece jest nutno ji vezličovati. Výtečný byl hra
bě ze Savendra (p. Dvořák). Též ostatní partie byly vel
mi dobře obsazeny. Souhra celkem dobrá. Výprava se
mi nezdála dosti jednotnou. Návštěva hojná: divadlo na
plněno bylo do posledního mista,

Výstava zahradních měst, návrhů na domky rodinné

o

.—

Ouvertura, hraje domácí uměl. kvartet:o.
Zloděj ve skříni (fraška). Město Pisa
v Italii (přírodnísnímek). Náměsíčnice
(drama). Den ze života chrobáka ro
svátného (přírodopisná studie). Přestávka.
Svižní hoši (sportovufobraz). Byl to jen
sen... (japanskédrama) Ženská lest (t
„elohra).

Ceny míst obyčejné.Studující, dělníci a vojsxo
platí na III. místo 30.h.

Změna prcgramu vyhražena.
Začátek v 8 hodin večer.
Každou sobotu nový přogram.

© MOLU
Zprávy

organisač. a spolkové.
Schůze Sv.-Josefské Jednoty na Slezském Předměstí

spojená s přednáškou koná se dne 5. listopadu v hostinci
u Špryňarů o 2. hodině odpolední. Po přednášce volný
rozhovor a výborová schůze Jednoty. — Filip Jan Ko
nečný, t. č. předseda Jednoty Katol. na Slezském Před
měsíí.

Holice. Dramatický odbar sdružených organisací kře
sťansko sociálních sehraje dne 5. listopadu 1911 přesně
o půl 3. hodině večer Bognerovo drama »Úděl sirotka«.
Žádáme, aby naši p. t. pání příznivci svojí návštěvou nás
poctili. —

P

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnovu“ a „Časové úvahy“

ku pro reformu bytovou, v anle obchodní akademie ote
vřena byla pécí zdejšího průmyslového musea v neděli
dne 29. října přednáčkou nana arch. L. Blažeje z Prahy,
který ne pravě cetně shronážděným vysvětlil snahy a
příčiny, které vedly ku zakládání zahradních měst, jich
skvělé výsledky ve směru hyvgienickém a estetickém. Na
bohatém materiálu výstavním doložil i fakty. Přáli by
chom si, sby výstava přispěl: k oživení snah po levném
a zdravém bydlení i u nás, odporučujeme kruhům pod
nikatelským a zejména městským orgánům stavebním k
důktadnému prostudování vvloženého materiálu. Výstava
doplněna byl: tyto dny o hrleckou exposici z výstavy
českých měsí V Praze, znázorňující stavební vývoj Hrad
ce a CXposici městské mlékárny a péče o kojence. Ote

vřena denně od 9 5 had, při volném vstupu. Končí již
v neděli dne 5. listopadu. lšohatě ilustrovaný katalog
pouze 30 hal.

Ke koncertu Jaroslava Koclána v Hradci Králové. V
dubnu roku 1905 odnikl Jaroslav Kocián tourné po Kali,
kde v Janově bylo mu na vyzvání městské rady dovoleno
hráti na housle slavného mistra Nikoly Paganiniho, na
které po 65 let po smrii prvního jich majitele Paganini
ho nikomu nebylo této zvláštní ctí popřáno. O koncertu
Kociánově byl sepsán zvláštní pamětní spis, který uložen
do schránky, v níz housle památné chovány byly a 0
pětně v museu Faganinském uloženy. Italské kritiky ne
skreblily nadseným chdivem a pochvalou nad hrou Koci
ánovou, kterého jednomyslně nazývají druhým Pagani
nim. Tak -Gazeta di Parma: psala: Třetím svým kon
certem sklidil mistr Kocián úspěchy největší. Spontan4
ní a bouřlivý potlesk. vyvolávání ovací do nekonečna
jdoucí. provázely cel“ program slavného houslisty. jenž
sdědil ducha a teriperamení našeho Paganina a dovede
jako on úchvatným svým uměním rozjásati a rozplakat.«
Podobně nadšeně a pochvalně posuzují Kociána listy -La
Democrazia“, Liberta- +1 Progresso«, -La Provinzia«
a j. v. Roku 1908--9 byl nrofessorem na konservatoři
v Oděse a v roku 1909 na výslovné přání Jeho Výsosti
velkovévedy, Jiřího Alexandra Meklenbursko-Střelické
ho vstoupil dočasně jako houslista do carského »Meklen
burského kvarteta . Do oba roky pořádal koncerty v Ru
sku 4 na Kavkaze a byl všude nadšeně vítán a jako u
měle: prvního tádu oslavován. V roce 1910 Po návratu
z Ruska uspořádav několik koncertů ve své vlasti, na
stoupil Kocián čtvrté tourné po severní Americe, kde u
mění jeho nadšeně bylo velebeno.

Jmenování. Pan Vit Kónig, evidenční officiál vHrad
ci Králové, jmenován jest c. k. ministerstvem zeměbrany
c. k. vrchním evidenčním cfficiálem.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové, Stav veške
rých vkladů činil koncem měsíce října t r. K 41,857.667,
více o 175.912 K.

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc říjen 1911.

Stav vkladů počátkem měsíce 1,804.786K, vloženo bě



kein měsíce 124.099 K, vybráno během měsíce 157.793 K,

stav koncem měsíce 1,771.092 K. Stav půjček počátkem
měsíce 3,035.686 K, půjčeno během měsíce 218.553 K,
splaceno během měsíce 381.726 K, stav koncem měsíce
2,902.447 K. Počet učtů 4902. Reservní fondy 203.959 K,
závodní podíly 91.642 K, pokladní obrat 2,758.936 K.

Spořitelna Králohradecká. V měsíci říjnu bylo ulo
ženo K 367.48.3.48.bylo vybráno K 392.253.62, tudiž více
vybráno o K 24.770.14. Stav vkladů koncem října K
15,535.236.90,na hypotéky bylo nově půjčeno K 117.929.69,
na hypotéky bylo nově splaceno K 86.528.44,na hypoté
kách koncem října K 13.449.333.50,zásoba cenných pa
pírá K 2,692.640. -, uložené přebytky K 171.176.62.

Krakov, byvalé korunovační sídlo králů polských,
vynikající svou výslavností a obchodem, jeho starobylé
památky, hrad Wawel, rázovitá čtvrť Kazimierz, Kdy
si israelitská, jakož i solné doly ve Věličce jsou v pěkné
serii pohledů předvedeny v Paroramě Národní Jednoty
Severočeské v Hradci Králové v týdnu od 4. do 10. Hi
stopadu 1911.

Spolek nro zvýšení lidového blahobytu, zvláště pro
stavbu rodinných domků v Hradci Králové, zapsané spo
lečenstvo s ručením omezeným, byl zastoupen na sjezdu
stavebních družstev, konaném v Praze ve dnech 14 a
15. října t. v. p. JUDrem. Kuklou, předsedou dozorčí ra
dy. Na sjezdu byla řešena bytová otázka velice důklad
ně. Zejména bylo poukazováno na obtíže s kupováním
stavebních míst, kteráž v ceně stoupají, zvláště s v blíz
kosti měst. Poukazováno na veliké obtíže se zaopatřo
sáním stavebního materiálu. Tudíž v lednové výborové
schůzi tohoto roku byl přijat návrh, aby dožádáno bylo
ministerstvo veřejných prací za půjčku 100.000 K a ga
ranci 300.000 K. Ministerstvo jíž 3. února vyřídilo onu žá
dost příznivě a postoupilo k vyřízení místodržitelství,
které posud svěřenému úkolu nedostálo. Snahou výboru
nyní bude, aby žádost byla brzo vyřízena a pak opět bu
de moci vyhověti těm mnoha žádostem na něho vznáše
ným. Při státní garancii zaopatří levné penize až do 90
proc. stavebního nákladu.

Koerbrův blograt v Adelbertinu. Program na dni 4. a
5. listopadu: Nebezpečné stáří. (Drama.) Nankeho Auto
skatoink. (Humorisucký výjev.) Pět vagabundů (Orient
ní číslo humoristické.) Při krmení. (Přírodní.) Miller hyp
notišérem. |Komický výjev.) Záliv Dakar. (Cestopisné)
Dobře spraveno. (Humoristické.) Sen studenta.

Seznam cen na týdenním: trhu v Hradci Králové
due 28. října 1911: 1 hl: pšenice K 19.40 až 30.10, žita
19.50 až 16.80, ječmene 14.20 až 15.—, ovsa 9.60 až 10.20,
brachu 32..— až 33.-—-,čočky 40.— až 50.—, jahel 30.— až
32.—, krup 26.— až 48.—-.brambor 6.80 až 8.—, jetelo
vého semínka červeného 150.—; 100 kg: žitných otrub
16.—,pšeničných otrub 16.—; 1 kg: másla čerstvého 2.80
až 3.20, sádla vepřového 2.24. tvarohu —.40 až —.44,
1 vejce —9 až —.11; 1 kopa: zelí 6.— až 14.—, kapusty
3.. až 4.—-,drobné zeleniny 1.20 až 2—; 1 hl: cibule
14-—až 16.-: 1 pytel mrkve 5.— až 8.—; 1 hl: jablek
8.— až 24.—, hrušek 24.-.

Na týdenní trh v Hradci králové dne 28. října bylo
přivezeno: hl: pšenice 330, žita 100, ječmene 293, ovsa
396, hrachu 4, jahel 9. krup 11. jetelového semínka 55.5,

hl: cibule 30, pytlů. mrkve 25, hl: brambor 186, jablek
180, hrušek 9, kusů: podsvinčat 588.

Úmeti. Ve čtvrtek 2. listopadu pochován byl v No
vém Hradci Králové p. Josei Hruša, jednatel Katolické
Jednoty. Katolická Jednota ztrácí v něm věrného, pro
katolické zásady nadšeného pracovníka, jehož odchod
bolestně cítíme. Členové Katolické Jednoty zachovají mu
trvale věrnou památku.

František Kameník. farář v Lipnici, zesnul dne 30.
října v 49. roce věku svého. Pohřeb se konal dne 1. t m.
za veliké účasti. Bůh přijmi slechetného služebníka své
bo do ráje věčného!

Učednické útulny v Pardubicích. Živnostenský odbor
při městském zastupitelstvu král. kom. města Pardubic
zabývá se myšlenkou zříditi v Pardubicích učednické ú
tulny, v kterých by přístřeší a ochranu nalezli tací u
čedníci, kteří u svých mistrů remohou nocovati anebo
zůstávají mimo Pardubice. Tuto dobrou myšlenku pro
pagoval ůsilovrě již prof. Stejskal. Nyní má dojíti ko
nečně k jejímu uskitečnění. Za tou příčinou pořádá zmí
něný odbor v neděli dne ©, listopadu o 7. hod. večer ve
řejnou přednášku v sále Měšíín. Besedy. O mravní a
sociální péčí o mládež živnostenskou. Referuje p. insp.
technolog. musea v Praze L. Weigner. Vstup volný.

Akciový plvovar v Pardubicích koná svoji valnou
hromadu dne 12. listopadu ( r. o 2. hod. odpoledne ve
své zasedací síni. Účetní zpráva tohoto nyní tak zkvé
tajícího zavodu vykazuje zisk pro rok 1911 98.978 K, kte
rážto část jako diviaenda má připadnouti akcionářům.
Při valné hromadě mná se projednati návrh na redukci
akcií |I. emise, zvýšení akciového kapitálu a změna
stanov. Potom návrh na pcvolení nákladu 100.000 K k
rozšíření závodu. Volbu 9 členů správní rady a 6 náhrad
níků. Volba tří revisorů účtů.

Volná Myšlenka v Pardubicích konala svoji mani
festační schůzi v hořcjších místnostech »u Střebských«
dne 29. října v 8 hod. večer. Schůzi zahájil redaktor
»Osvěty lidu« p. Alois Hajn, načež zvolen za předsedu
schůze p. St. Lipčík, advokát v Pardubicích. Za místo
předsedu p. Čermák z Kostelce n. O., tělesný feuilleto
nista pardubské +Osvěty lidu.« Do schůze dostavilo se
celkem asi 120 účastníků. mezi nimiž bylo 25 žen, ně
kolik sociálních demokratů a židů. Kromě těchto bylo
tu také i mnoho odpůrců Volné Myšlenky, kteří přišli
vice ze zvědavosti. Svolavatelé schůze sice i na pla
kátech hlásali, že vstup co schůze jest každému volný.

Přes to však volnomyšlenkářský kongres zlákal jen zce
la nepatraý počet posinchačů. Sleva seejal' ThDr. Los
skot a pronest Reč: »Od reformace až:k Volné: Myšléno
ce.« Po něm mluvil blovický rytíř dr. Bártošek o »Volné:
myšlenc: a obrození lidstva.: Přítomný vládní komisař
dr. Malina nrusel řečníku učkolikrát příbamatovati mno
ho mluvení, čířijak lidové rčení říká, »moc monky.« Tfé
tim řečníkem byl p. Myslík a promlůviď: »Ovývoji V.
M.« Posledním řečníkem by! p. Novák Boža: »Jak' pra
covatí k rozčíťení volné myšlenky.« Volitorryšlenkáři na
dáli se, že bude néjaké účastenství z Moravy, ale byli
zklamání. Schůze trvala přes půlnoc a byla asi zámyshě
do pozdních hodin: nočních protáhnuta, aby nějaký opo
sičník nepřišel kc slovu. Volňomyšlénkáři byli slábým
účastenstvím rozmrzelí a to tím více, jeNkož už to byl
druhý večírek, Který je tak zklámal. Kdýž minulé dny u
spořádali Drtinův večer, pří němž přéďnášelp. řéditel

tak málo, že si »Osvěta lidu« muselá db té »netečnosti«
obecenstva trpce stěžovati.

Pardubské drobnost: Dániský spolék'Ladmilá v Par
dubicích podal žádost k ministerstvu, aby zrušen byl ce

do Pardubic známá pllotka sl. Láglerová z bude na zděj
ším letišti pokračovatí v pilném cvičení aviatickém. Avi
atikové p. inž. Kašpar a p. inž; Čihák uspořádají avia
tickou produkci v nedělí dne 12. t. m. v Něm. Brodě.

Vysokomýtsko.
překvapil bolestně. Dne 22: října měl'installační mši 'sv.

dne 23. října odpoledne. Zdálo se, že rekonvaléscent jest
velice svěží a že se tedy nzdřaví plně v nejbližších dnech.:
Ještě hosty s vlídným úsměvem ven vyprovázel. To by

v úterý již byl mrtev. Ave, animapie!
Luže. Dne 23. října dostalo se vzácného vyznamenání

nynějšímu dp. administrátorovi v Uhersku Janu Bauero

a zvelebení mateřské školky v Luží jmenován byl čest
ným členem a ziníněného dne odjela četná deputace z Lu
že do Uherska. by mu odevzdalaskvostný diplom čest
ného členství. V čele deputace jel" slovutný pan MUDr..
František Hamza, císařský rada a-řidňteljubitejního sana-.
tória, s ním. duchovní správce vdp. Alois Doubravský,.
vletp. řídící učiel Josef Leníček, p. U zástupcové' měst
ské rady, slečna řiditelka národní školky mateřské Marie

administrátora. V dojemné řeči k- oslavenci případně:
podotekl císařský pan- rada, že v nynějších:dobách málo.
kdy ocení laikové zásluhy dáchovního podobným. způ
sobem, jako město Luže radostně- a s nadšením uznalo
zásluhy svého bývalého kaplana, jenž: svou neúnavnou

na jiném potí humánním i svém vlastním- kněžskétn- vše
obecné lásky si získal a v plnémíře si zasloužil nejvyš
šího vyznamenání, jakého jedině může obecenstvo mu
podati. Dojat k slzám děkoval překvapený pan- admini
strátor za to neočekávané a -- jak skromně podatekl —
»nezasloužené« vyznamenání, dokládaje, že vždy- zůste
ne srdcem svým v milé mu Luži. K oslavě: dostavili se
též mistní par starosta Josef Zvěřina, nájemce dvora p.
J. Novák a páni učitelé, jež nemálo překvapila četná de
putace města. Luže a kteří již za krátkou doba:oblíbilt si
Jmenovaného pana administrátore pro jeho úslužnost a
milý společenský takt.

Skon Sšletého stařečka ve Skřivanech Dne 25 Hi
na zemřel ve Skřivanech p. Ant. Forbelský, bývalý dlou
holetý starosta, nyní výměnkář v požehnaném věku 95
let. Zemřelý byl do poslední; doby svého života čitým.
V životě mnoho a těžce pracoval a velmi střídmě žil a
z toho se těšil, že takové pevné zdraví do pozdního věku
si zachoval. Byl věrným a zbožným katolíkem a horli
vým čtenářem +Obnovy«, kiérow i při vysokém svém
stáří čítal bez brýlí. Byl slavně pohřben na místním hřbi
tově, oplakáván svými vděčnými syny, vnuky a pra
vnuky, jimž byl z celů duše oddán. Budiž mu země leh
kou!

Smutný návrat. Dne 17. m. m. vracel se po několika
let. pobytu v cizině 42etý rodák z Rohozné Ign. Kopecký
do svého domova, snad aby si tu vyhledal stálé bydliště.
Když však slezl na kraji obce s vozu a podával prvnímu
známému, se kterým se setkal, ruku, skácel se k zemi a
za malou chvíli byl mrtev. Srdeční mrtvice učinila konec
jeho životu. Zajímavo je. že své úspory, které si z A
meriky přivezl, právě den před smrtí uložil ve Vídni ve
spořitelně,

Veřejná schůze lidu v Ústí nad Orfici. (Opozd.) Dne
18. října konala se v domě katol spolků veřejná sehůze
lidu, svolaná křesť. sociály s programem: »Zdražování
životních potřeb a dělnictvo.« Schůze byla jak křesť. so
ciály, tak soc. demokraty, národními socialisty a anar
chisty velmi četně navštivcna. že sál nestačil a proto
mnoho lidí tísnilo se u oken « dvěří, Referentem byl re
daktor p. Fr. Šupka z Hradce Král. Řeč jeho, přerušo
vaná často výkřiky souhlasu. zamlouvala se každému,
tak že si p. řečník rázem získal svým vystoupením u
všech sympatie. Pravil mimo jiné: Kdo je příčinou dra
hoty? Kartely: cukerní, petrolejový, masný, pivovarský
atd., které vydělávají miliony. Pracujíce s obrovskými
procenty (až 40 proc.), mají nadvýrobu, že zboží odbýti
ani nemohou a přece stále zdražují. Ke všemu ještě kar
teláři prodávají u nás vyrobené zboží v cizině mnohem
laciněji než u nás. Cukr náš na př. stojí v Persii 1 kg

70 hal. a u gás 1 K. Bursy.i vclkokapitalisté používají 1
nepostivých prostředků ke-vzrůstu kapitálu na úkor pra
cujícího lidu. Vláda k tomu ke všemu, jakož i k oše

metné: veškoagrauníi poliťicecmití. m stáli: xymálié věsší
damě,:jako nyní; a 200.imillomů,vice. mež jindy. — My mu
slme stálé a stálk:se ozýva«,.aby, kenečně. lidu.bylo po
moženo. --. Ke Konci svá feči n. redaktan ukazuje, s
jakým výsltdkem:se, setkává:akce dělnictva.stram zvý
šení:mady: v. Náahodďě,Nová: Pace, České Skalici: atd. a
vyzývádělnictve, aby v boji.za svá práva zůstalo swor
ným. Po. teči. m. red. Šupkg: rozpřadla. se: živá debata,
zcelaslůšně. vedmá, kterásactýKalá:hlávně zvýšení:mzdy
dělnictva, Po debatě usnesena,,aby7 dělnictvo, při. svých
požadavcích se: tídilo nokymy. akčního výboru dělnické
ho, zvoleného ze všech: nolňičkých dělnických stran.
Ke konciibylá. m Václ. Bilbuseem.navržena: tato: resafice :
»My dělící, slinomáždění:na veřejné schůzijlidu dne 18.

potravin. protestujeme rozHodně proti zdražování, všech
životníchpotřeba žádáme,by.slávná vládě:a parlament
již. kbnačhě: vážně se cohonilý|práce, by-axmezeno bylo
drancování kapes inalého lidu. Bále prahlašujeme, že
pevně. trvánie:na požadávcích akčním výborem: tovární
kům předložených a že. pevně. za: akčnítm výborem: sto
jíme.« Vjp. J. Fužiín,kaplka,.po Krátkém:vysvětlaní žá
dá, aby. do resoluce bylo, přidáhe: 1. »Dělhictvo všech
stranu shromářiděné na. veřejné: achůzi křžsť. saaiálů v
Ústí:nad- Orligí dne £U' října: 1014, žádá: zřízeníi zemské
dělnické a žiknostenské“ rady (dle způsaklu: radig: země
dělské) a: to složené z jednotlivých děltidtkýcm a živno
stenských: stran, které“ iv, bájily a podporovaly zájmy
dělniéké: a- živnostenské. 2 Poněvadž. mynější;daní ne
přítou: postižen jest v. největší části chudý Il pra
covní, žádáme, aby místo ní zavedenar byla: dhiž těch,
ktefř'bez:vašké újmysvých příěmůplatit: moliou— daň
přépychová.« Pan redaktor Šupka žátk, aby: db reso
luce- bylo- příjato: Žádáme, aby parlament co- nejdříve
zasadil se-© to, aby v-Rakouslév došlo K uzákoněml vze
stepné daněz příjmů.«Tato resoluce i-se všemi přídav
ky. byla svorně přijaía'a po doslovu předsedyschůze p.
V.. Blbuse klidně dělictvo: st rozešto; Hned pak měl
schůzi: akční výbor dělnický, osmičibnný,. slažený ze
všech: stran, který pojodnal:a krocích ve- prospěch zvý
šení; mzdy- dělnictvu:.

Kutná. Hora. Ať se- nadřvi pokrakáli, žr při našem
představení bývá pláo!' Jsme jednotomsolidární. Ale jinde
uražená: ješitnost v- rochotnictvu« hraje: tat: velikou roli,
že mnohdykr.it dochází k:taltovým neshodám, až hrají ko

nerozdávají u váz. úlbty děe kabáta a-die ctižádosti jed

o že prý dp. Miřiha a m Ledvina protaže zanechali di
vadle. A že u nás byli povolání k vůdššvyučováná řádní
občané jiných politických názorů? Te právě svědčí, že

k jimým,kteří něco-uměji: Kdc však rámasí, když pěstuje
umění člověk jiných názorů, dekazuje, že jest mm fana- 
tická zloba milbjšli než všecko umění. — A kdovjest vla- 
steč klerikál? Kdo z kostelů nabo 2 todby církevní těží;
ale přitom se vefejeě posmívá lidem, kteří s vígemv srd-.

»Lardský kvapik:, M-ariánský važifk« a pod..© tom řek:
ne taktní člověk, že se nemů. přísti do církavmí hudby..
Už naše trpějívast také jest vyčerpána. — Masine srdeč
ný dík vadátř dp. Mašinově i p. Ledvinovi za to, co pro
naše vzdějámí učinili. A prosíme je, jakož ijvšecky pány
duchovníi aby pracovali 3 námařhorlivě děže Nepšátel
máme plno. ale na druhé stramě naše srdge tím horitvěji
přilnou k: těma,kteří se nás. © těžkém byšlizastanog. —
Zdař Bůh!

P

Různé zprávy.
Noví kardinálová budou jmenováni papežemZ7. listoy.

Radu v tajném kousistoru a 30. listepadu ve veřejném.
Mezi 7 novými kardinály jsou J. E arcibiskup olomau
cký dr. F. S. Baner a. arcibiskup wdeňský de. Nagl.

Agrární »tučný úlpvek«. Slídění agrárníků po vsech
věcech, z nichž by mohli soukatji uměle kapitál o »kle
rikálních nepřátelích venkova«, jast až komické. Nač:tojik
horlivosti potčebuje vyplýtvati k-útokům ra jiné liďi stra
na taková, která, stále akcentuje, že jest nejsvědomitější,
nejosvicenějeí, nejděslcunější? Je-li toto pravdou, pak jest
zbytečné saálé opakování překroucenin, na jejiohě zálud
ný účel již tolikrát bylo noukázáno. Věru, lépe by agrár
níci učindi, kdybv celý přebytek agitační horlgvosti raději
vynaložijí. na zdravou hospocčářskom práci — Dne 27.
října uveřejňují »Hlasy Venkova< Bned na titulním listě
litografické provolání pana red. Šepky k voličstvu před
užší volbom. Ta komická pěte! Snad se páni domnívali,
že obyčejné vytištění Restačí. že bude měkdo popírati to,
o čem všichni důvěraíci naši na Českoskalicku vědí! Jen
ať raději přemýšlejí kdo vlastně vehnal náš výkonný
výbor k rozhodnutí, aby se strana agrární v užších vol
bách nepodporovala. A co si všecko agrární list z Šup
kova provolání vyčetl! Prý bylo tí to zdůrazňování roz

dílů kulturního nazírání mezi námi a soc. demokraty.
A »Hlasy Vemkova« smaší se nám imputovati zásadu:
»Raději soc. demokrata, třeba byl kulturním názorem
desetkrát dál než strama českého vemkovského lidu.< —
Jen, pugové, ne tak horkokravnět Ale raději se trochu za
myslete! Poznali jsme, že agrárnicj ne desetkrát, ale
stokrát více bouchali do maších konservativních zásad
katelických, než soc. demokraté, třebaže »toleranci« Fu
dech me anali zjimých příležitostí také dobře, Na+



šínci nikde netvrdili, že máma se soc. demokraty: kultar
"ní prograni společný. Zato zřejmí agrární Ferrerovci pod
patrenátem Volné Myšlenky v tištěných proveláních zce
la jasně dosvědčovali, že kulturní program agráraiků se
$0c. demokraty jest zcela společný. Tedy Jest neprav
dou, že soc. demokraté jsou kulturním názorem desetkrát
dál, než různí representanti »českého venkovského lidu«.
(Leták totiž měl na mysli hlavně ty despoty, kteří se od
važují všude mluviti jménem venkovského lidu a to i
tam, kde o ně nikdo nestojí. Dílo těchto agitátorů nemě
lo býti od nás podporováno. Jen dobře rozumět!). A k
tomu všenu ještě jak se ta nenávist agrárních agitátorů
proti kruhům církevním šíleně vybíjela! Nebyli jsme tudíž
povinni voliti bezohlednější pronásledovníky proti utisko
vatelům mírnějšínm.A ten váš program třídní? Jak jste
jej hájili? Zřejmou podporou soc. dem. literátů a řeční
ků proti katolickým sedlákům. A že ta starost agrárnická
o malý lid - jak lze v letáku čísti — dopadá bledě, to
jest přece vic než dost viděti na okrese Rydlově. A tak
bude dobře, zamyslí-lí se při čtení Šupkova provolání
rozumní agrárníci (jichž dosud jest dosti) nad svými
vůdci a agitátory. Uveřejněním Šupkova letáku mnozí
jenom ještě více prohlédnou.

Kdo jednou zkusil

PRD“ BUYOVKU“
nekoupí jiné přísady ku kávě.

»Studentské Hlídky« čís. 1. a 2., které vyšlo 25. m.
m., bylo v několika dnech úplně rozebráno. Proto od
hodlalo se vydavatelstvo časopisu (Česká Liga Akade
mická) uspořádati vydání nové „Administrace »Student
ské Hlidky« oznamuje límto, že časopis zašle nově při
hlášeným odběratelům, kteří dosud časopisu neobdrželi,
co nejdříve. :

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů koncem
měsíce řljna činí 10.471.049.72 K. tudíč o 372.225.75 K mé
ně než v měsíci předešlém.

K zádušním službám Božím za J. V. zesnulou cisa
čovnu a královnu Alžbětu (19. listopadu), Emil Bezecný:
Missa pro defunctis ad tres voces aeguales organo co
mitante, op. 6, 1911. Partitura 2.50 K, hlasy po 30 hal.
(Editio -Cyrill«). Dedikaci přijal protektor O. J. Cyrill
ské, J. Eminencí nejd. pán Leo kardinál ze Skrbenských,
kníže arcibiskup pražský. — Česká literatura hudební
postrádala dosud vhodného »rekviem« pro pěvecké sbory

-středních škol dívčích a mužských. Z toho důvodu složil
k žádosti O. J. C. Emil Bezecný, professor při c. k. ústa

vu.ku vzdělání učitelek a při konservatoři hudby v Pra
ze, trojhlasou mši »de Reguieme«, v níž na základě své

«dlouholeté zkušenosti učitelské a bohaté invence skla
datelské vytvořil dílo umělecké ceny, po stránce liturgi
cké přesné a odpovídající nárokům a schopnostem :Žákyň
a žáků středoškolských. Vyniká hlibokou náladou a rá
zovitostí, má dramatický spád. živý rhytmus a ucelenou

„Hnii melodickou. Skladba vytryskla z praxe, proto od
povídá jak objemem hlasovým, tak velikou snadnosti v

*provedení a hlavně přirozeným tokem všech tří hlasů
požadavkůin pěveckých sborů na středních školách. Prů
ved varhan jest nevtíravý a skoro vesměs samostatný;
podporuje jen zpěvní hlasy a nikde jich nezakrývá; na
některých místech jest jen »ad Hbitum«. Dovede jej za
hráti i student varhaník. Text vylíčen jest co nejkratší
formou hudebni, čímž provedení skladby vyžaduje co nej
menší doby a nezdržuje úkonův mešních. »Die irae« jest
připoijti chorálně z »Kvriale«, jež vydala O. J. C. (Sprin
ger-Orel). — Skladba jest hlavně myšlena pro trojhlasý
sbor ženský a chlapecký: než zní též dobře, když se
provede trojhlasem mužským bez jakékoliv transposice.
Lycea, dívčí gymnasia, ústavy klášterní, hlavně ústavy

-ku vzdělání učitelek zajistí s povděkem přijmou vydané
»reguiem« a provedou je dne 19, listopadu, kdy konají se
na všech středních školách povinné a slavné zádušní
služby LBožíza |. V. zesnulou císařovnu a královnu
Alžbětu. Bezecného reguicm přijde vhod i učitelům zpě
vu na mužských ústavech, kde pro nedostatek času na
počátku školního roku lze některé části nacvičiti v II. od
dělení sborení chlapeckým., jiné části v III. oddělení sbo
rem mužskými. Z uvedených důvodů doporučuje zdvo
řile »Obecná Jednota Cyrilská« skladbu prof. Bezecné
ho pro zádušní služby Boží za J. V. zvěčn. císařovnu a
královnu Alžbětu a prosi, aby za tím účelem 2 partitury
a dostatečný počet hlasů navržen byl ke koupi pro škol
ní archivy hudební. Administrace »Cyrilla« na Smíchově

(Kinského třída 37) expedujc franko a obratem partitury
i hlasy v jakémkoliv množství. Též kterékoliv knihkupec
tví obstará žádanou skladbu. -—Za »Obecnou Jednotu
Cyrillskou« Dr. J. Hrubík, . č. jednatel, Msgr. Antonín

| Wůnsch, £. č. místopředseda. Dobroslav Orel, redaktor
edice »Cyrill«.

Tramín |Atlantik
S

Velejemné láfky na pánské obleky.
-Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvu.

- „Vzory k naklédnutí franko.
:Praní. deský zasílatalaký zárod

'Ed. Doskočila v Chooni.

Na čerstvý rov mecezáše Ústřední Matice Školské
dra. Heřmana Janovského položí ÚstředníMatice Školská
věnce z matiěsích eběte jako důkaz vděku celého náro
da. Pocty této, která jde z duše všeho českého lidu, zů
častniti se může každý upřímný Čech a věrná Češka, za
Me-li matiční obštinu s případným heslem do kanceláře
Ústřední Matice Školské v Praze-I., Husova tř. 3. Věno
vané obětiny zdobiti budou ve dnech dušíčkových všemu
českému lidu posvátný hrob dobrodince českých dětí dra.
Heřmana Janovského, jebož, velkého a vznešeného skut
ku bude vděčně a trvale v národě vzpomínáno. Ve dnech
dušičkových snášeny budou do kanceláře matiční ze
všech krajů zemí českých obětiny Ústřední Matice Škol
ské na důkaz nejvděčnějsí úcty a lásky celého národa —
k muži. který v srdcích českého lidu postavil si pomník
nad kov a kámen trvalejší.

Pro katolické křaky! Právě uveden v život nový
katolický peněžní ústav Úvěrní družstvo »Eliška< v
Hradci Králové (Adalbertinum), zapsané společenstvo s
ručením obmezeným. Ústav náš zúrokuje vklady na kníž
ky i na běžný účet dle běžné míry úrokové. Nabádá k
ukládání úspornymi lístky a střádankami. Poskytuje zá
půjčky v různém způsobu. obstarává nákup zboží pro
své členy (jednotlivce, spolky a různé organisace atd.).
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty záložen. Na
tento nový katolický podnik upozorňujeme naši katoli
ckou veřejnost, jednotlivce i naše katolické spolky a
organisace.S
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Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
rušiti veškeré kostelnínádoby a

cibáře,nádobky, aky, p ká ,e, nádobky, , paciůkály,

BU né olástní výroby, přodplstěatd. své výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohnizlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové

přodměšyneb výkresy zasílá na ukásku o bez sávsznosti koupě.
Vie ss posílá posvěcené. Práce ruční.

Sled veškerýchslatýche stříbrnýchklenetů,jako: ře.šzů
madonek, křížků, pretýnků,náramků atd. z Notářské
preteny, tab jídelní náčiní sestříbra pravého

i čínského všdy na skladě.
Stars slato, stříbro a drahokamy bupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís 19. mn.K.I
OO0GGGEJAIE|3E|3E3E3GOE3EEA
+ Vřele doporučujeme nmělocký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
pro odborné pozlacování nových i star
ších oltářů, kazatelen, Božích hrobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromiesoch a hřížových
cost. ok náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
„ Práce v. každém ohledu dokonalá a
' leýná.

Závod založen roku 18868.

Atelierprocírkovnímalbu
. J. Hlávka,

malíř círk. obrazů,
Praba —Král. Vinohrady

Puchmsjerova ul. 68.,

doporačoje veledůst. ducho
porals voRotvu, „9M

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plecbu v uměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sengaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

Girový účet u Ustř. banky Učet epoř.
. čes. upořitelen. č. 111.510,

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. ©. ©. II.

z : uje vklady 4/— 4 dlevýpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

lapůjčujé uřoj úč ěbosplat. ře Fara S B)bezvý.
Základní vklad obaáší 3 K, který se ihnedúročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydázáložna na

požádání složní listy pošt. spořitělsy. Daň

<dBchodkovou platí zálošna za pp. vkladatele"ze svého.

Poskytuje zápůjčky Dasměnkys ručiteli
(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje

ry, obstarává nákap sboží pro avé členy,
koupi a prodej cenných papírů za hotové i
na splátky, vyměňuje kopony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložna podléhá povinné revisi Jednoty záložen.

Úřední bodiny dop. od !/,9—12, odpol. od !/43—5.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevačější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kosleL, paramentů
prádle, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčíní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávagích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenrfky, rozpočty, vzorya hotovézboží
k výběru fraoko.

Bez velkoměsteké režie ve vlastofab dílnách a
pomech, levné praovvsí-sfly na venkově, čímě levníjší
Ceny s8 o 20"/, než všade jinde.
Jábil. 100 lei. trvání a 40 lot. vlastní činnosti.

Adresování vědydoslovné se vyprošuje.
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ŽJan Horák,*Nejlepší šicí stroje na světě. E

Četná UsnánÍ zvláště z kruhů vele.V
M důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob

sluze mche ryze křesťanskéhozávodu za 

dobu více nez třice“iletého působení. ÝUčiňte, pros.m, malou objednávku na "Ž*
zkoušku.

Volojemné látky na taláry. A
'$ Též na oplátkybez zvýšení cen! £

: Kb XBB XBB XB8P X 80 X
.————————————ePrenene>2

Šeob, úvěrní společnost,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na kuíšky

—=za 449 až 59 ==
že úrok a to dle výpovědi

s | SMY“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Znovuzřízení hótelu V Adalbertinu V Hradci Králové. (Z| © Uhlá z3řeněljakosu

| s Vše J

RU 5 c ; soukenník
5 k 204(m p v Rychnověnad Kněžnou

šicí t - Hi xD E 0 < zasílánapožádánívždv
ICE SEPOjEe E aš Z ž dle ročuí salsony kolekel

pro všechnymožnédruhyšití.| o DĚ o JC nejnovějších druhů pravých *
Kupujtejen v našichkrámechneb > čs“ X vlněných látek sjh 92b oD svévl v sici

prostřednictvím našich jednatelů. | c ý své Vlastní okr: 1 tu- icizo. ZE,! EMSinger Co. akciová společnost pro šicí stroje
HRADEC KRÁLOVÉ, u labského mostu, 279.

X683si3 deduduDudad-dD0 VOV D000.0 DiboPadudnánýcDP 0ě OKNO —
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C. k. místodrž. konces.

informační “Ur
ms- kancelář
PAVELBAYE,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i v. Škeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

čk na hypotékyi úvěrp Y csobní,na splátky,
též bez ručitelů.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla 53i
iprotokolovaná tirma! ,

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách
(bratr P. J. Nelkudiy, faráře vo Yýprachticlch)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvo |:
svůj osvědčený a Často vyznamenaný 

výrobní závod :
všech kostelních paramentů
Espolkových praporů a kovového máčiní |:

njCennfky, vzorky i roucha hotová maukázka |
ne na nožádání franko zašlou. :

|AjShrěrčpatupnýninýnjvýuánán0.6"pfnndotoŠetatujnémh

Do Hradce Králové a okolí! g
P. T. P

Kladu soběza čestoznámitiveléctěnémuobecenstvu,že vany jsem | Pp, sklen ařům 9 zahradníkům1911 v nájemúplněnově upravený :
dnem 1 listopadu : P k nabízímesklotabulovédopařenišťat,jakož| sta

HÓTEL Y ADALBERTINU.RZet men
ničnífranko.— Sklady tabulovéh o ekla.

kéK.V.Skuherský, "hor
Hotel jest znovupřestaven Čepovati budu .. ..

a voškorým plzeňský Ujišťuji, » HradecKrálové,výhradněv továrně.| razdroj || že snahou mojí |E
moderním É : : Absolventc.k. odbornéškolykéh , .komfortem |""ený | bude,posloužiti($

králové:ležálk,| veloct. obecen- BOHUMIL BEKopatřen. hradecký

; | Snídaně | stvu co nejlépe v HořeKutné,
ac | a vidličku, © hotel PS (E4|| závodsochařskýa řezbářský,cestující s Ja V Ó U S84-| dovolujesiuctivěnabídnouti

PP. 3 obědy Upředplacení : svéuměleckypracované oltáře,
na elegantnězařízené i rnimopředplacení, mem, tak 1 ve č kazatelny, kří

hostinské jaožidomě | výčepu přes |: soch žovécesty,—„pokojeMn ko | VZe
křtitelny, ——

É VALÁM
Proto prosím Vaše Blahorodí o vzácnou přízeň k sošky na pro

a znamenámse k službámvždynejochotnějšíJan Košťál, p s P rizehótelier. k cesí, Jesličky,
-(%|| Boží hroby. —EVA RABEREEE A

Česká banka filiálka w Hradci Král.
Centrála v Praze. Filiálka v Liberel. Expositura na Smíchově.

Eskontsměnek| faktur Velkoobchod uhlím Vadiaa kauce 
Úvěry všeho druhu — Buarsovní obchody



Račte si psáti o vzorky
(.rmě

Tkalcovské výrobní společenstvo

= „Wzájemnost““ mmw Hronově čís. 186. "08
Z výroz iněného a moduiho zboží.

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, abrnsy, ručníky ZefÍmY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů.
a- Výbavy pro nevěsty "08
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr, Mnoho po
chralných uznání. — Objednávky v ceně přes 2) K sasí.

láme vyplaceně. 1 balík 40 m shrtků vkusně rozdružených
= sa18 =
Obdržíte to nejiepěj!| Křesť.-socisl.podujk!
OR* V podniku tomto ize tóž bezpečně uložiti Mg
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského
——=—--oó©-:: © a Zemského Svazu. © LL

— =

28102800 I. 10V.

Vyznamenén státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
vwHradci Králové

k zhotovení veškerých ko
atelních nádob ze stříbra.
L1onsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejekvostněj
šího provedení, v každém

vzorku Aryze církevním slohu.
Vše přené, čistě a důkladuě

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen rněně, čímě umožnéno
mí dodsti veledástojnému do
cbovepstvu práci trvalou 4
uměleckou za ceny přiměřené

Veškeré vzorky jsou Jehu
Bixkupskou Miloxt) revido
vany.

Mešoi nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levte.

Veškeré opravy nsdob ko
srelních ec ry. le, řádně 8
levně vyřizují,

Vše sasílám jen posvěcené.
Vsorky, rozpočty, nákres

hotaréshvěí nkukákku franko
ee zašlou.

Chudáím kostelum možnosplácet bes přirážek.
OEP* Sta odporačení s čestných uznání po ruce. "ij

Prosím veiedůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a dácěrn závodudomácíma.
Spotkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových sid.

Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejol, vzájemně dobročinný

Živnostenskýspolek„„Charitae't v HradciKrál.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání během necelých
2 let vyplatilv 12 případ.úmrtí celkem 18.676 K,
získav 805 členů. Jak děkovné dopisy avěděí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá muže i šeny od 24do 45 let,
Příspěvek správní kašdoroční obnáší 2 K,
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let

4 K, do heh p) 10 K. Každý člen se zavazuje, šesplatí při spolučlena 2 K, jež se vyplati
bez Pátá buď tákonitým příboznýmaneb účelu
a osobám, jež ei člen písemným problášením vý
boru za svého života označil.

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v bodoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytuje záruka svým kmenem žijících členů, takše
nějaký úpadek je při tomtoživém kepitalu vyloučen.

Dachovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jebož šivotní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své
nepřátele, nýbrž sám sebe.

Pište si o přihlášku na adresu:

úpolek „Cbaritag“ v Hradci Králové,
Dr. Frant. Beyl, Vacl. Jemšovský

předseda. jednatel.

. Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství“

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.
Cena 2K 60hMh.

1:2. Objednávejteu :
Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

Křesťan. sociální
O zpěvník C
má miti katé křsstan. sociál.O wahuje veškeré křesť, soolál.
písně české, Orelské a národní.
Cena výrobní bez poštovného
34 0, a vkusně vázaný 54 hal.

10 kusůpo 50 bal, 60 kusůpo 40 hal
objednati Ize sa hotové a

J. Poláka v Hradci Král. Adalbertinum.

TPZT

OP OOASOON ačesnek,
Světoznámý

Nlalinský křen
letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné ce"y

Josef Mikulecký,
vývoz Maliuského křenuv Kutné Hoře.

Ceníky zdarma a franko.

Majoránka a demuť.

e8y Stran 55. — Cena 16 bal. "PN
Při hromadném odběru značné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah*“

v Hradci Králové.

Mešní vína!1
Nejdůstojnější ©Biskupské | konsistorium

| v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

Prodávám pak a zasílám v soudkách od
1 25litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská

vina za 1 litr po 72. 80, 90,96, K 110
| a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

V HUMPOLCI. ::
Mnoho pochvalných dopisů po ruca.

| ws

První český katolický zárod ve Vídni.

nrantišek Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch.

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkových prapo
rů; ua požádiní
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
a t.d.

+. wVideň,
© I. 0., Kai 8er

etrasse 5., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Na nňéznu sasílá

se vše Úranco.

XXXKXXDOKOKOKORONX

Veškeré plechové

hudební náslrujs
! vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co

nejpečlivěji pracované, přesoě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
I

| v Josefově

Tamtéž lze dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bonsle, amyče>. pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré bud. drobcé potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétoy, obos jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky,
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé zpousty prolhaných brožur na potupu naši.
Prato upozorňujeme Vás. všecky ma obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
EX ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

až 60 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky +božnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již piedem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li s+ nepřátelským tiskem na

zkáze církve tak houževnatě. jest rozhodně potř- bí
vytrvale státi na stríži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí . ,

administrace „Casových Uvah“
v Hradci Králové.

VNO NY
Nřestní listy

'ex ofo) 40 kusů za 80 haléřů nabisí

Biskopská knihtiskárna.

Křesť. organisátor
ku.endář na r. 1912 již vyšel, Číňte hojné
biadnávky. Cena 70 b. Jednotlivě poštou 90 b.

Josef Polák, Hradec Králové, Adalbertinum,

wěv o
Rozšiřujte

důležitou úvahu, jež vyšla jako 5. a 6. číslo
„Časových Úvah“ pod titulem:

== Obrana==
školy katolické.

Sepsal P. František Blaťák C. Ss. R.
Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci

náboženství v téže, pokrokářských proudech
školních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má se
rozvíjeti.

Stran 64. — Cena 16 hal,

Při hromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,
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Konajíce bolestnou pro nás službu lásky pohřbením tělesné schránky v Pána sosnulého dobrého bratra a horlivého
kněze, veledůstojného Pánu :

Karla Janského,
správce vikariátu Vysokomýtského a faráře v Chroustovicích,

AN“

ZGN
ŽKVA

VN

m

ro..ALEDC

AKdojati jsme byli všeobecnou láskypinou účastí. — Vzdáváme tadíž všechněm i koždému zvláště

nejvroucnější díky. EEE
Zvláště pak naši hluboce cíténon vděčnost si získali za telegrafické a písemné projevy soustrasti: Jeho Exc. nejdp.

biskup Dr. Josef Doubrava, p. místodrž. rada Em. Wirth z Přibramě, p. okres. hejtman Aut. Přibyl z Klatov, ve.ect. patronátní
úřady z Vys. Mýta a Hrochova Týnce, slav. učitelský sbor z Morašic u Litomyšle dpp. kollegové zesnulého Pleštil, Klenka, Zahálka.

Za laskavou přátelskou účast při pohřbu: vsdp. konsistorní rada Dr. Gustav Domabyl, který obětavě vedl přes hodinu
cesty kondukt a dojemně u hrobu promluvil, dále vsdpp.: konsist. rada Antonín Hrubý, probošti Váci Bier z Brandýsa n. Orl.
a Fr. Křivohlávek z Litomyšle, vikáři Jos. Kaplan z Cuslavě, Jan Kobr z Chrasti, Karel Macháček z Opatova, vdpp. sekretáři
vik. Jos. Klapálek ze Sloupnice a Al. Konvalinka z Hrochova Týnce, vdp. děkan Ant. Svatoš a řada jiných duchovních spolu
bratří, jež pro velký počet, daleko přes 60 sahající, zvláště jmenovati ani nejsme 8 to.

Dále slovatní pánové: Jan Drda, c. k. škol. inspektor z Vys Mýta, zástupoo kníž. patr. úřadu v Rychmburku Dr. Jan
Russ s kníž. inženýrem, zástupce patron. úřadu v Chocni řiditel J. Tomek, řídící učitelé z Vraolavě, Jenšovio, Sv. Jiťí, nájemce
velkostatku J. Novák z Uberska, Ludvík Mendl z Chroustovic atd. Slavné učitelské sbory s mládeží z Chroustovic, Uherska,
Lhoty a Ostrova, vážený sbor literátský, velect. pěvecký sbor a hudební kapela z Chroustovic.

ZaplaťtBůh stonásobně všechněmi!
Za duchovnísprávu: Josef Dubeo, administrátor. Za příbuzenstvo:Marie Janská, sestra.

Za důstojné vypravení pohřbu a velice vkusnou smuteční dekoraci děkujeme pohřeb. ústavu p. Jana Rolka v Chroustovicích.
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obdrží 50 — tý odběratel 1 tucet kapesníků
obdrží 100. „ odběratel 1 kávovou soupravu
obdrží 500 „odběratel 1 tocet jamných ručníků F
obdrží 1000 „odběratel 1 soupravu překrás.damašků | $ Ve divíli, kdy se vzdávám řízení
obdrží 5000 „odběratel 1 kus velejemné véby , hotelu v Adalbertina, vzdávám
obdrží 10.000 „ odběratel 1 ložní prádlo s
mmm "u firmy pá srdečnédíkyvšempánům hostům— za přízeň, kterou mi po fen čas

tkalcovna lněného a bavlněného zboží, | ($ laskavě osvědčovali.i. o. O| = : Wv sklad a výroba prádla, | M

al a 0 PGP Hradec Králové, |W4| AnnaSřernbergová.
j Čelakovského ulice (blíže učitel. ústavu). '

Zvláštědoporučujemákup vánočních dárků a výbav. Zbožíjen la jakosti. “ BOBO
Zkouška překvapí! Ceny výrobní, velice levné. Zkouška překvapí!

== Vklady na knížky =
we440 0

zúrokuje

Městská spořitelna ve-Vys. Mýtě
1 obecTynohodýtskí, 2. ráláhaí poplatalei, 3. rosorvní Joad

.. a 4.voškoráaktivaspořitelny.

Malinský křen,
—| nabízí nejlevněji ©——

Jm Touška, Kutná Hora.

Továrnana cottagováamerická “

HARMONIA,

RudolfPajkrAspol.|
ih Hěhěihěěitééí vHradciKrálové.Sklady: 4

r
Praba, Vídeň, Budapest.

Bytkpronajmutíya učňové === SBS%|

EÍ

=

n i kuovičení. TE,

v Živnostenském domě přijmouse ihned <a a z |
9 IL poschodíod 15. listopadut.r. o3pokojích, v kotlárně a strojírně bona re
kuchyni, koupelně, s celým příslušenstvím. Ma splátky od M E.
Reflektantmusí býti členems plným vkladem wi K P á k P, T. duchoreastvu

-anebose musíčlenemstátia plnývkladsložit. 0. Sch ppol a l a zvláštnívýhody.
V.Hanousek,předseda. v Hradci Králové II.

„E

pm Kolinskoucikorku!
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové — Vydavatel a sodpovědnýrodakter Antonia Pochmon. — Tiskembiek. knihtiskérny v Hradci Král.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

COI| HRADECKRÁLOVÉ. (CI

Zal r. 1808.| poovádí ve

- Přijímá -| Ake. ka:itál: |. dkoréban.
15,000.000. | korn, směná

vkladyna a renskéa bar' y : * Ď
kotžkyvěadní| 590000 [kot

na úrok | faktar.

4 FILIALKY:| Směnárna
Praha, Uhlí, gmení

Na účty dle Jičín a cohly,

sjednání - Semily, -| vápno, sádra,
- Turnov, - $ strojní oleje,

Chrudim, petrolej a cukr.
Slané,

Krakov.

pociálné demokratické vlastenev(ní,
Tolik mazlení se soc. demokratickým despotou

— zrovna jako se židyl| Co se u obyčejného příslu
šníka národa předpokládá samo sebou, co se pod
těžkými vyhrůžkami za pomoci nadávek přísně při
kazuje konservativcům, to se hledí na soc. demo
kratech a židech uctivě vyprositi. S poníženými ú
klonanii patentovaní liberální vlastenci vysvětluií
od abecedy jako prostomyslným děckům, co jest
a proc jest nutna solidarita národní. Škemrajl u ži
dů a soc. demokratů jako o almužnu o kouske vla
stenecké práce.

Když soc. demokratům českým, kteří stále
co nejhorlivějí csvědčoval: věrnost k internacioná
le, dal semita dr. Adler tvidou ránu do tváře, čekalo
se, zda čeští autonomisté vzchopí se k rázné od
vetě. Vždyť přece Adlerovci netoliko se od nich
odvraceli, ale docela slibovali, že je budou energi
cky potírati. A také centralistické orgány zahájily
proti autonomistům relítostnou palbu s použitím
bezcharakterních pomluv.

Přes to však odkopnutí autonomisté hnali se
dále po ruce Adlerově, aby uctivým políbením u
smířili despotického pána rudé Vídně.

A když minulé dni mělo započíti jednání valné
ho sjezdu německých soc. demokratů v Rakousku.,
tu jmérem výkoriného výboru český soudruh Brů

EUI LLETO N.
PRO DOMO SUA.

(14) Vítr zavál mne opět jednou do biskupského si
dla; rozumí se, že cesta vedla mě do diecésního domu.,
kde mívám vždy něco k obstarání. Je to již však i mým
zvykem, poněvadž tu vždy naleznu některého spolu
bratra, jenž za podobnou záležitostí do Hradce přijel. A
kdyby ani toho nebylo. je přirozeno, že — jako dělník
zajde do domu dělnického. sokol-do sokolovny, nebude
diecésní kněz pomíjeti domu, jenž povstal z jeho penéz,
stal se tudíž společným majetkem a střediskem diecés
ních sdružení a katolického života vůbec. Řekl-li Pala
cký, že kdyby nebylo Rakouska, musilo by v zájmu
evropské rovnováhy k jeho utvoření dojíti, pak to pla
tilo — sít venia verbo - | o spolkovém domě.

Již při vstupu viděl jsem, že opravné práce, lež tu
byly letos, jednak z naléhavé, potřeby, jednak z ohledů
konkurenčních podniknuty, abych tak řekl, ve slohu vel
kém, se ukončují. První kroky vedly mne do representač
ního sálu, jenž se stkvl opravdu v plné nádheře, že naň
můžeme býti hrdi. Byl tu právě jednatel družstva, jenž
byl duší opravných prací. Parkety, elektrické osvětlení,
skvostný lustr, oohatý plafón, malby, nové postranní
mistnosti a vchody, to vše staví sál náš k prvním podob
ným míistnostem v městě s tou výhodou, že sál náš bude
bezpochyby nejlacinějším a tudíž i nejpoužívanějším.

Hostinské mistnosti zrestaurovány róvněž a pod pev
mou rukou nového nájemce obsluha plně nyní uspoko
jmje,takže našinci nemohou se vymlonuvati na některé ne
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ha poslal vzkaz. v němž vyslovil ořání, aby se ně
meckým soudruhům jednání sjezlu zdařilo. Zase te
dy pokleknutí před nezohlednými plantážníky.

Ovšem že na mšpruckém sjezdu vedl zase
hlavní slovo sentita dr. Adler, který úskočným, pře
dem 1alinovaně promysleným jednáním v Kodani
tak veliko: ránu českým soudruhům zasadi!! Do
vedl seštvati různými triky již před jednáním ko
daňským. většinu mternacionálních delegátů tak,
že čeští soudruzi byli od internacionály jako hří
šní proradcové solidarity odsouzení předem.

Čeští centralisté jsou klínem vraženým 7. Víd
ně do tělesa české soc. demokracie. A v Inšpruku
přijata dle návrhu Adlerova resoluce, jež uznává
nově založenou českou soc. demokratickou stranu
dělnickou v lřakousku (české centralisty), která
zůstala věrna zásadám internacionály, jako prole
tářskou bratrskou stranu.

Leč naopak týž sjezd prohlásil, že jest přísluš
nost k některému národnostnímu spolku neslučitel
ná s příslušnosti ku straně sociálně-demokratické.
Tím ovšem jen znovu byli odsouzeni čeští autono
misté. Německému soc demokiatu jest dovolena
závraltů s jinými stranami německými v proje
vech vlastenectví, český soc „demokrat však ne
smí svým zevnějším jednáním prozraditi, že nulu
je národ, z něhož se zrodil.

Naší centralisté ke všemu ještě zaslali inšpru
ckému sjezdu obžalovací spis proti autonomistůry.
v němž obsaženo plno denunciací.

Ačkoli tedy vlastně jednání inšprucké neslo se
ve znamení nacionalistické zpupnosti židovsko-ně
mecké, předák německo-říšských soudruhů a věc
ný soudrul Beblův kan:sky řekl: >Jsem opravdu
na rozpacích, co mám /íci. kterému národu náležím
a jménem kterého národa bych měl mluviti. Já,
Soudruzi, nenáležím k žádné národnosti: jsem říš
ský Němec. ale také Rakušan; kdybych se měl ná
todnostně rozpůliti. nevím, kam by která půlka
má padla. Povím vám, soudruzi, Že jsem Němec Í
Čech. Můjotec byl Čech. má matka byla Češka, až
do svého 17. roku byl isem fanatickým Čechem, ne
náviděl jsem Němce a horoval jsem pro českou hu
sitskcu republiku. Ne7021m nacionálního vlastenec
tví jsem na sobě jak náleží zkusil, ale tato omeze
nost haed nine přešla, jakmile jsem dostal ku čtení
socialistickou lekturu. Tu poznal jsem: vlast jaký
je !naiý pojem, soc „demokracie jaký velký ideál.
Co na sobě jsem zažil, to i vám zde prohlašuji: ko
nečný cíl sociální demokracie jest zbaviti se národ
ního vlastenectví.«

Zajímavá slova, která nvtno opakovati před
každí 1 soc. demokzatem,který tvrdí, že rudé vla
stenectví jest vlastně lepší než starobylé skutežné.

ším žase ovšem nebyly dle toho, aby více hostů přivá
bily. Ale dodávám ještě. že člověk nesmí dělati nároky
na nepravém inístě, Ani v kotelu prvé třídy neuspokojí
vřecko, a přece se místům, kde jsme uvykli, nevyhne
me nadobro. Sami hosté mají ostatně vždy veliký podil
na pravidelných, uspokojujících poměrech každé restau
race. Dle poptávky řídí se nabídka. A jestliže by byla
poptávka po některých opatřeních řídká, pak by musil
sám restauratér s politováním se omluviti, na to že při
daných poměrech zařízen není. ba ani zařízen býti ne
může. Adalbertinum jest naším společným majetkem a
bude-li se mn dařiti vsestranně, bude to prospěchem
všech. Proto zvláště nyní, kdy jsem nemohl stýsKati na
vady místností nebo obsluhy, odporučaji vřele, aby se
každý spoludratr přesvědčil sám.

Ze sálu odvádí mě pan adjunkt tiskárny k novému
sázecímu stroji, jenž stál 14(00 korun, a je do dnes tím
nejdokonalejším, jejž tvpografická technika vynašla. Vi
dět, že pan ředitel rozumí své době; daně jsou velké,
konkurence nesnesitelná, nezbývá, než opatřit se nejmo
dernějším; kdo nepokračuje, jde nazpět. 1 zde třeba o
prav, ale jen strpení! | na betonové podlahy dojde, zrov
na jako na elektrické vedení celým domem a ústřední
vytápění. Žádá toho pokrok doby a ten se zadržetl nedál

Jdm vedle administrace a redakce »Obnovy«, sdru
žení mládeže, »Štítu«, Všeodborového sdružení. Jaký to
rozvoj za 20 let! Co vtipů a kritiky bylo snésti ubohému
Adalbertinu! Ale kam bychom to vše schovali dnes,
kdyby této spolkové budovy nebylo? Ani za vysoké
nájemné nedostali bychom to v Hradci pod střechu. A
což, porostenre-li dále?! Stavební družstvo pro spelio

Ročník XVIIInserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

Jen že tu jest veliký háček! V takové zásadě
vychovávali němečtí soudruzi dělníky české. Proto
něli v žeských pojla:nicích vydatnou páku v ze
směsňování národnostních snah českých. »Opavský
Týdenník« napsal peprná slova o tom, jak naši 0
bětaví menšinoví pracovnici byli provázeni posmě
chem a přezdívkamnípři své těžké práci od českých
soudruhů. Národ působením rudé Vídně se roze
štvával. Ale —-sakmile se začalo jednati o udržení
privilegií národa německého, hned němečtí soc. de
mokraté táhli za jeden provaz se řvavými němec
kymi raaonály.

Řeč Kautskyko příjata s pochvalou, ale — soc.
demokratům rěmeckým ani nenapadlo dle ní se ří
diti. Zvykli st již tolik na podajného ducha českých
poplatníků.

Adlerova centrální »Arbeiterzeitung« ve Vídni
do dne 4. t. nu. nazývala se »Ústředním orgánein so
ciální demokracie v Rakousku.« Po sjezdě však ná
hle již ed 5. listopadu se nazývá »ústředním orgá
nem německé sociální demokracie v Rakousku..
Ejhle — a má přece za své poddané české centrali
sty. kter! říkají, že nechtějí národním právům ubli
žovati! Tedy orgán Adlerův nyní odhodil pokry
teckou masku mezináradnosti zcela.

Před 30 lety iilásala rudá mternacionála, 4e ve
svém středu nechce ic slyšeti c nacionalismu, pro
tože prý hlavním jejím úkolem jest třídní boj. A
když viděla, že národnostní zájmy nedají se ichce
odpravíti jedinýim energickým slovem, tu v brněn
ském programu doceia naznačila, jak by se měly
dle rudých zásad 74r.dnostní spory luštiti. Le“ to
všecko zústalo pouze na papíře. Vídeňské centrum
ani jednou se nepokusilo uvésti brněnský program
v praktický pohyb. vudé fráze o rovném právu
všech náradů prospěly nám prakticky tolik, jako
když je pronášeli židovští volnomyšlenkáři vídeňští,
kteří se drží štvavé »Neve Freie Presse.«

Co všecko mohla konati německá internacioná
la proti obmyslným manévrům Šulfrajnu, který pře
ce byl hlavně nastí na děti českých dělníků! Ale i
v dobáct ne:vážnějších. na př za krutého iutisko
vání menšiny vídeňské“ »Arbeiterzeitung< prstem
nehrula pro skutečný prospěch utiskovaných. ro
jevila pouze politování, že »assimilace« Čechů k ně
meckému cbyvatelstvu pronásledováním jen se od
dálí Vypočítávala. jaké prospěchy měli Něsici na
účet českého živlu. pokud si vedli »rozumně - (to
jest pokud germanisovati chytřeji.) Tak opatrovali
naše národní práva Němci, kteří stáhli do ústřední
pogladav vídeňské ne statisíce, ale miliony vybrané

A naposledy takové kopnutí, ačkoli celé řady
Čeckáčk?v přisluhují vídeňské centrále vosud!
Změna v titulu Adlerova orgánu jest velice význa

vé domy, peněžní ústav -- toť další a tou dobou nejbliž
vi cíl družstva. Jak povznášející to sebevědomí, že ani s
tím nemusili bychom pod cizí střechu!

A na Benjamina bych zapomněl? Na toho nejmlad
šího, jemuž družstvo opatřilo tak pěkný šat? Katolické
knihkupectví bylo pěkným doplňkem, korunou ne jen ti
skárny, ale celého hnutí a proto také naší touhou, jež se
nám splnila přes všecku nepřízeň a překážky. Jak vkus
ně presentuje se z venku pěkným svým výkladem! Jak
pak teprv, až bude skladiště plné a rewály obsazeny!
Již dnes lze tu dostati hlavní ukázky současné české li
teratury, knížky modlitební, kalendáře, vánoční i svět
ské pohledky, svaté obrázky Miillerovy. A co není na
skladě, lze cestou nejkratší, jako všude, objednati. Po
něvadž musí se mu, jako každému jinému knihkupectví
dostati kartelované slevy, může ono s námi duchovními
pracovati solidně. Že příjde objednávka z
ciziny prostřednictvím knihkupectví laciněji, to je pře
ce s dostatek známo. Zvlášť mladší spolubratří, kteří
své knihovny teprve zařizují. prospějí družstvu i sobě,
když se na knihkupectví družstevní v Hradci Králové
obrátí. Podnik je majetkeru diecésního kněžstva a je za
jisté v době, kdy každý stav své podniky v první řadě
podporuje, přírozeno a slušno, aby 1 duchovní tak činili,
zvlášť když tu nejednají z vlastního prospěchu, nýbrž
k rozkvětu katolického života v dlecési.

Potěšen odchásel jsem tentokrát z Adalbertina, a
páni bratři, nechť si tyto řádky povznesenou mou nála-'
don vysvětlí a omluví!
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mnýt svědectvím, kom vlastně hodlá Adlerova
strana stem zintecnacionalismem« prospívati.

Známo, jak často se třásli ministři před dupá
nám soc demokracie. s jakou úslužností vycházeli

spěsh lidskych práv našeho národa — nebo aspoň
českého lělnictva“ Gbr, hterý tolik vzrosti vý
hradně vyjídáníin české mísy. kopl do svého živí
tele.

Přes to však budou hřimati dále hesla, že rej
větším nepřítelc:n a nebezpečím pro naši národn>st
jsou čeští katoličti dělníci. živnostníci a rolníci!

To není demagogie?
Masaryk vždycky ví, jaký váleček má do své

ho kolovrátku vložiti, aby strhl pro sebe potlesk
většiny radikálního posluchačstva. Zná vášně da
vů a umí s nimi chytře operovati. Tu fráse stokrát
opakovaná, tam liřímavý úder — podle nálady po
sluchačstva. Stoupenci Masarykovi tvrdí, jak tento
niuž vede, učí. Zatím tohoto »učitele« vede a vle
če proměnlivá a horkokrevná nálada posluchač
stva, takže praktický zisk pro budoucnost z tako
vých řečí rovná se nule. Ovšem Masaryk co nej
úzkostlivěji se vystříhá. aby nepromluvil ani jedi
né pravdy, která by narazila nemile na zpupné se
bevědemi soc. demokracie. která by to, co rudí po
hlaváři před svými poddanými tají, řádně osvětlila.

»Čas« sděluje v čís. 307., jak Masaryk dne 5.
t. m. u Veivodu na schuzi úřednictva »ostře kriti
soval zastrašující methodu vlády Bienerthovy a
Gautschovy a zvláště štváčskou poslední řeč bar.
Gautsche. U nás není anarchie z dola, ale reakční
živel je anarchistický, t. j. anarchism shora Roz
umí Se, Že V závorc? poznamenáno: »Hlučný sou
hias

Není-li anmarchisní zdola, to jistě se poznává
přece z bouřivích, zlobných oslav usvědčeného
podvodníka a revohicionáře Ferrera. I kdyby ni
kde v Rakousku v lidovém hnutí nejevil se revo
luční ráz. Stanovisko volnomyšlenkářských živlu
(ať již se hlásí ke kterékoli politické straně) k bar
celonským a ruským banditum křičí zcela zřetelně.
A jestliže za současné pechvaly soc. demokratů
bandita vypálil v same říšské radě pět ran z revol
vern proti zástupci státu. který byl povinen há
jiti majetek a Život proti Živlům provolávajícím
slávu revoluci. pak přece žádný rozumný a po
ctivy člověk nemuže volat »U nás není anarchie
zdola.:

Je-li vubec nějaký anarchism shora, pak jest
to povolování živlům revolučním proti duchu plat
nýcn zákonů. Na př. soc. demokracie prohlašuje se
otevřeně za živel revoluční, Apřes to jest dovoleno
c. k. úředníkům kandidovati na program této spo
lečnosti. A že anarchii a troufalosti zarputilých fa
natiků otvirána brána právě velikou povolnosti vlá
dy, o toi nepřímo ale rozhodně svědčí jednání
zednářské vlády francouzské a portugalské. Kdyby
jen z daleka si dovolili státní úředníci proti vládě
to, co se povoluje u nás napořád, okamžitě by byli
zbavení svých hodností. Tam docela za svobodné,
nerevoluční projevy jsou krutě stíháni i občané,
kteří ani ve službách státu nestojí.

Anarchismus shora! — Učitel, který včera pří
sahal, že bude mládež vychovávati nábožensky,
za týden zcela nerušeně štve na schůzi volnomy
šlenkářské proti světovému názoru křesťanskému
vůbec, aniž Dy jediným slovem naznačil, jakým ji
ným způsobení chce vyplniti svou povinnost nábo
ženskou. Ba docela jest mu dovoleno vystupovati
proti existenci konservativního kolegy, který svůj
přísežný slib zachovává.

Ostatně Masarykova fráze tak bije do očí svou
nesprávností a demagogickým shonem po potlesku
živlu radikálních. že není potřebí kritiku dále roz
váděti.

Když dr. Lueger ve Vídni jednou proti štva
vým semitsko-soc, demokratickým živlům prohlá
sil, aby dali pokoj s chystanými násilnostmi, proto
že by křesťané se dovedli brániti, hned z rudých
a volnomyšlenkář. listů zněl v nejrůznějších tó
ninách vzteklý pláč nad „krvavou řečí«. Revoluč
ním živlům ještě nikdo na kuří oko nešlápl, krvaví
štváčové nebyli dání do kriminálu. Ale již vydě
šený pokřik, jako by se stala výprava proti »ob
čanské svobodě«. Již protesty proti »násilnictví«.
Ale když vláda odváží se potrestati lidi, kteří sku
tečně krvavou lázeň způsobili — pak jest to dle
konkrétní logiky Masarykovy anarchismus shora.

Předtím na schůzi vinohradské prosloveno (od
semity dra. Stránského a spisovatele Dyka) tolik
maivností a kalafunových blesků proti vládě, že
člověk reálně myslící a jednající se musil chytiti
za hlavu. Ježto však Masaryk dostavil se nikoli k
vůli dobruvoličstva,ale aby udrželvar popularity,
po všech frásích předřečníků, kteří vylučovali do
cela každou účast ve vládě, kteří hlásali, že »bez
českého sněmu žádná říšská rada«, zatracujíce ak
ci smiřovací, začal Masaryk z konce zcela jiného.

Pokrokářský »Přehled« 27. října o tom
praví

»Prof. Masaryk povstal a prohlásil: | Slyšeli

»filosoficky< rozebírat ře Gautschovu,
drahoty, vylidňování, reformy Správní, minister
ských pensí, sinekur při drahách a jinde atd. atd.
O politické situaci řekl, že dnešní požadavky české
nikterak nevyhovujínašim dávným přáním(druhá|
česká universita atd.) a že jeho klub by jich splně-;
ní nepokládal za dostatečný důvod ke změně svého
stanoviska vůči vládě Gautschově. Prof. Masary
kovi tedy dnešní české požadavky nestačí. Věří
však, že by bylo politické, kdyby se dnes všechny
české strany postavily na stanovisko, že dříve ne
opustí své opošsičnístanovjske, dokud nebude vy
hověno jejich »podstatným. požadavkům progra

dočechů a agrárníků, již jsou event. ochotní vstou
piti do vlády. poněvadž jsou přesvědčeni, že úča
stí na vládě dobudente úspěchů větších než stálou
oposicí? Věří, že politika dra. Stránského je poctí
vější než jiných vůdců českých? Souhlasí s he
slem: pryč se smiřovačkami na sněmu a »bez če
ského sněmu žádná říšská radac? To jsou otázky,
na něž jsme čekali od prof. Masaryka odpovědi po
řečech dra. Stránského a V. Dyka. Prol. Masaryk
utekl od poctivého a mužného vytčení svého stano
vlska vůči této demagogii, ať již vědomé či nevě
domé, a pomáhal tak — jistě proti svému lepšímu
přesvědčení — p. Stránskému házeti klacky pod
nohy české delegaci v dnešní těžké její situaci. Zda
to bylo charakterní ve smyslu na schůzi samé hlá
saného požadavku p. Dykova po vytčení bezohled
ne pravdy, je ovšem velice pochybno. — Po na
psání této noticky se sitnace následkem odstoupe
ní bar. Gautsche změnila. Přes to zaslouží nedělní
vystoupení prof. Masaryka vytčení jako výstižný
dokument jeho politiky:.

Tak se tedy politika >ujasňuje«. A kdyby řekl
Masarvk aspoň něco nového! Vždyť pletl páté přes

i

tresty. Vavrák prohlášen za »nerozumného<, lhalo
se docela, že anl není soc. demokratem. To všecko
proto, že prostředek minul se svým účelem. Které
ho vídeňského pustošitele vůbec soc. demokracie
rázně odsoudila? Naopak se hněvala, že prý jsou ti
lidé odsuzováni k trestům příliš krutým. Tu přece
jest viděti jedno pásmo. A jen zaražená: demago
gie může popírati přímý vliv soc. demokratického
tisku na takové krvavé výjevy.

Když několik výrostků křiklo na Masaryka
»>Pereat«, Machar hned za to učinil zodpovědným
— arcibiskupa! * Vavrák? Ten snad projevil

listů — nikdy nečetl!

Obrana.
- Z říše volnosti a bratrství. Jest známo, jaký

strach má francouzská vláda z lupičských Apačů
pařížských. Když se ozval vládní hlas, že se musí
proti těmto banditům postupovati energičtěji, vůdce
lupičů odpověděl takovými říznými slovy, až se
vládě dech v prsou zatajil. Vrchní Apač prohlásil,
jak zednáři potřebovali v Paříží pomoci Apačů k
vůli udolávání svobody obyvatelstva katolicky
smýšlejícího. Pěsti apačské pracovaly tedy ve služ
bách vládních »za svobodu a vyšší kulturu«. Čte
se to jako krvavá ironie, kdo vlastně byl povolán
ve Francii hájiti ideální statky.« Tudíž krvavé ře
meslo apačskéřádí ve zdech nejvzdělanějšího mě
sta evropského bujně dále. Také jsou vládní kruhy
velice krotké, zahřímá-lj proti nim důkladně anar
chista nebo sov. detnokrat:

Zato však proti bezbranným jeptiškám, které

kálech. A dne 7. říina v říšské radě (dle 309. čísla
»Času<) pravil Masarvk: -Máme konečně proletáře
se zlatými límci, kteří mají odvahu říci veřejně, že
trpí hlad... Reformu správy nelze provéěsti,po
kud máme Iladove a nespokojené úředníky..
Anarchii shora nalézáme v celé správě«

Pane professore. je-li pravdou tvrzení, že sa
mi vysocí Úředníci stěžují si na hlad v době, kdy
dělník živí rodinu se zlatkou denního příjmu, pak
ovšem by byla ta anarchic shora značná. Kde by
vyšší úředník pronášel takovou křiklavou lež, tam
by ovšem bylo zapotřebí důkladné očisty. Jak jste
neopatrně frási soc. demokratických kapitalistů o
trpění hladu přivěsil na vyšší úředníky, jen aby no
vé četv úřednictva přidávaly se ke straně, která
jest nejoddanější sluhou soc. demokracie!

Jaká demagogie čiší 7 řeči Masarykovy, jest
patrno, srovname-li kněžské platy s gážemi vyš
šího úřednictva. Dle pokrokářské statistiky kněž
stvo má tolik. že má povinnost aspoň třetinu cír
kevního jmění rozdati. Lež hlava vězící ve zlatém
límci jest vychřadlá hladein! Srovnejte sedmisto
stového faráře s úředníkem, který má tři až čtyři
tisíce příjmů, a pak poznáte okamžitě, jakse v do
bě nejvýš kritické mluví nejvýš demagogicky. Což
kdyby tak faráři a kaplani najednou si vzpomněli,
že tu bídu zlatých límců hned chtějí snášeti! Což
kdyby řekli, že se vzdají vší štóty, všech mimo
řádných příjmů vůbec, až se jim -poskyťnon úspoň
dvětřetiny těch důchodů,jaké' plynou'do kapés
vyšších úředníků! Jako na obrilíkuůby se točha
logika realistická. Víme také vělmi dobře, že pod
zevnějším leskem jest i u velikých pánfřtiché strá
dání. Ate mluvit o hladu, který se přece dostavuje
teprve tehdy, nema-li chčan ani chleba, jest křikla
vou demagogií.

Na schůzi v Kolíně (22. října) dle 295. čísla »Ča
Su«: >Na dotaz pana Springla vyslovil se prof Ma
saryk o atentátu Vavrákově na Hochenburgera od
souzením názoru, jako by za atentát měla odpoví
dati strana sociálně demokratická. Atentát nebyl
projevem názoru socialistického, nýbrž nerozum
ným anarchisticko-terroristickým činem neuvědo
mělého a nevzdělaného jednotlivce. Události té ne
lze vůbec právem přikládat politického významu.«

Proč se ten Springl jen tak naivně tázal? Mohl
přece věděti předem, jak Masaryk smyje houbou
advokátské praktiky rudou skvrnu.

Straně prý to nelze přičítatil A sami soc. de
mokratičtí poslanci projevovali hlasitě uspokojení.
Jak se má ještě více rudý terror dokumentovati?
Soc. demokraté u nás přece sbírali peníze na vra
hy ruských ministrů a jiných úředníků. Jásali nad
surovostmi barcelonských soudruhů. Právě rudý
průvod ve Vídni měl zřejmě charakter revoluční.
A tak jest přece patrno, že soc. demokracie po
stupuje tevolučně potud, pokud to aspoň trochu jde.
Až se budou vybíjeti dle hesla Adlerova orgánu
chrámy., ještě přijde někdo s tvrzením, že soc. de
mokracie za to nemůže. Ovšem vykrucování a 0
mluv užije se jen tenkrát, jestliže se vandalismus
nezdaří, jestliže pustošitelé podlehnou trestu.

Zdaří-li se takový útok, pak bude soc. demo
kracie jásati zcela otevřeně: >To všecko my — a
jen my.c

1 slepý vidí, že soc. demokracie popírá revo
luční vášeň jen potud, pokud vyzrazení pravých
úmyslů by přineslo tnísto' kýžených plodů těžké

V Eyomi ve vlastním domku bydlily »sestřičky
chudých-, které vyprošovaly na dobrodincích dár
ky pro chudé lidi. 'oiednou vydán úřední rozkaz,

čanky si myslily, že se proti nim nemá postupovati
jako proti usvědčeným zločincum. Proto přišli Ú
řednici se strážníky, aby vyhnali jeptišky násil
ně. Tyto shromáždily se v domácí kapličce a vý
zvy k odchodu nenposiechly

Vypáčeny tudíž dvéře | a ozvala se úřední
výzva znovu: >Jménein zákona odejděte!« Jepti
šky však protestovaly: +Jsme doma ve svém. Jsme
občanky a nic zlého jsme nespáchaly.« — Tedy
na rozkaz preiektiv strážníci, kteří mají hájiti po
kojné obyvatelstvo před zločinci, s velikou náma
hou jeptišku jednu po druhé z budovy vytlačovali.

Vůči velikému zástupu před domkem prohla
šovaly jeptišky: »Ustoupily jsme násilí. « A hned
se ozývalo z řad diváků ironicky: >Aťžije svoboda,
pane prefekte! Ať Žije volnost svědomí! Ať Žije
zdvořilost!< Došlo docela ke srážce konservativců
s volnými mysliteli.

Teď teprve bude Francie spasena! Vždyť těch
několik jeptišek zaviňovalo bídu celé Francie. (Ce
lá sta podvodných vykladaček karet však těší se
ve Francii vládní ochraně.) A snad ten »vyvlastně
ný« domek nahradí ihned ztrátu veliké válečné lodi
»Liberté.- —Několik pokojných žen ohrožovalo
Francii! Anarchisté však chodí na půdě francouzské
zcela svobodně.

Zednáři učellivými žáky Turků. Velice často
jsme poukázali na barbarské surovisti, které pá
chali Turci na křesťanském obyvatelstvu Balkán
ském. A židovsko-volnomyšlenkářský tisk sledovál
bestialitu tureckou se sobělibou zamlklostí.

Ale teď najednou italský zednář dostal se do
křížku s fanatikem tureckým. Na venek výbojce
prohlašuje úředně, že chce, aby Islam i dále byl
v Tripolsku vládnoucím. Docela činí i mimořádné
veřejné úsluhy mohamedanismu. Jaká podstata jest
takové lišácképolitiky. léhce sezná se z toho, že
zednáři pronásledují na druhé straně bezohledně
náboženskou svobodu vlastního národa — italských
katolíků. A to přece i nejzarytější zednáři musí do
znatl, že zásady katolického katechismu v moder
ní společnosti jsou o mnoho přijatelnější než zpá
tečnické a násilnické předpisy koranu. ©

Tedy na venek hlučně hlásaná svoboda! Ale
sveřepost lidí, vychovaných ve škole zednářské,
propukává při každé příležitosti. Italské loďstvo
bombardovalo ture.ká města, jež neměla ku své o
chraně ani jednoho děla, sestřelovalo na dno moř
ské turecké lodi obchodní, které ještě ani nevěděly
o prohlášení války. Na sta tureckých žen a dětí
povražděno v mešitách. Popraveno mnoho lidí bez
řádného soudu na pouhé podezření. Italové kácejí
docela ipalmové háje, které považují Mohamedáni
v oasách za řosvátné. Ačkolina haagské konferenci
mírové bylo přijato od sůčastněných mocností, že
výbušné látky nemají býti metány do lidí z aero
pláhů, italský důstojník Oarotti se chlubil sám, jak
metal ze svého deroplánu na zem pumy, naplněné
kyselinou pikrinovou. Turecký plukovník Rechat
úředně oznámil, že italské vojsko postřílelo veliký
počeť dětí a žen, svázaných provazy.

Tak se tedy osvědčuje ve skutečnosti huma
nita, pěstovaná řadu dlouhých desftiletí ve škole
zednářské, která prohlašovala, že humanita kře
sťanská nyní jest již zcela nedostatečná a že tedy

jest potřebí zvýšiti jemnocit fidu prostředky a zá
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leti jest nadobro pochována, dryáčnicky se stále
vykřikuje přes všechny moderní správné výzkumy
spousta lží. Nyní-však za osvíceného věku semit
ského starosty římského Nathana páchají na přímé
rozkazy zodpovědných dustojníku italští vojáci ne
spravedlnosti a surovosti daleko horší.

. Ostatně zde padla kosa na kámen. Turci ne
byli k ujařimeným snášelivější. A jestliže Turecko
na adressu velmocí zasílá protesty proti řádění i
talskému, vyvolává jen vzpomínky na řádění mu
suhuanské -soldatesky proti křesťanským Jihoslo
vanům a Malisorum. Tygří zuby jsou vyceňeny
proti sobě dále. jako před dávnými časy.

Politický přehled.
Cisařské vlastnoruční listy. V milosti propu

štěno ministerstvo Gautschovo. Zvlášť pozoruhod
ná jest pozorsost panovníkova k bar. Gautschovi,
který jediný z rakouských ministerských předse
da byl vyznamenán brilianty k velkokříži řádu sv.
Štěpána. Bar. Gautschovi přiznána v listu císař
ském stála uznalost a neobiezená duvěra, Správ
ci ministerstva obchodu Matajovi propujčen velko
kříž řádu Františka Josefa, správce ministerstva
železnic ryt. RčIL povýšen do stavu svobodného
pána. Ministr vnitra hr. Wickenburg obdařen řá
dem železné koruny, ministru orby svob. pánovi
Widmanovi projevéno uznání a spokojenost, u 0
bou vyůražije st panovník opětné jejich použití ve
státní službě. V dalších vlastnoručních listech jme
nuje se nové ministerstvo Stůrgkhovo, jež jest ob
sazeno až na ministerstvo orby, které po nezdaře
ném jednání s prof. Biálem prozatímně spravuje
niinistr pro Halič ryt. Zaleski.

Podminky Hochenburgrovy. Sotva jmenováno
bylo ministerstvo Stutzskhovo, zabouřilo českým
světem přiznání >Neue Freie Presse« a »Oesterr.
Volkszeitung«. že ministr dr. Hochenburger vstou
pil do ministerstva Stiirgkhova pod několika pod
mínkami, jinuž se udržuje dosavadní protičeský
vládní systém. Již prý Licnerth a bar. Gautsch u
znávali výhrady, jež jin dr. Hochenburger učinil.
Vyhradil si totiž, že správa státní nesmí podléhati
nijakým viivům, zejména vliv politických stran mu
sí prý býti od ní oddálen. Ryt. Hochenburgerovi
musí prý býti vyhrazena naprostá neodvislost v
řízení ministerstva spravedinosti na základě politi
ckých zásad, které se srovnávají s osobním pře
svědčením ministerstva spravedlnosti. Vedle těch
to výhrad předložil Hochenburger hr. Stůrgkhovi

další tři, že totiž na soudce nesmí býti vykonáván
vliv v otázce jazykové, že budou zachovány zása
dy, jimiž se řidil dosud př' jmenování soudců, a
konečně že při vyřizování osobních otázek i'u ú
středních úřadů vyloučeny býti mají národní nebo
jiné zvláštní ohledy. A tyto podmínky hr. Stůrgkh
přijal, což ovšem ve vládním prohlášení popíral.
O ministru dru. Hochenburgerovi pravil posl. Klo
fáč na schůzi na Vyšehradě: »Dr. Hochenburger
řekl k několika německým poslancům: »>Budu-lije
ště tři leta ministrem, provedu všecko, co je vaším
přáním.«

Naděje nového ministerstva. S novým kabine
tejn jsou prý spokojení především Němci, ježto oba
směry, pokrokový i konservativní, jsou v něm za
stoupeny. Pokrokáři jsou: hr. Stůrgkh, dr. Hochen
burger, Róssel a dr. Maycr; konservativci jsou
Hussarek a Forster, a Čech Trnka jest také po
krokář. Kromě všech Němců budou dle všeho státi
za novou vládou Poláci, Vlaši a Rumuni, tak že
přece sežene se pro vládu většina.

Vládní prohlášení. Dne 6. t. m. představila se
nová vláda sněmovně, při čemž ministerský před
seda hr. Stiirgkh přednesl svou programovou řeč,
která obsahuje již otřepaná slova vládou na těch
to místech tak často pronešená: o nestrannosti
vlády, o nepředpojaté objektivní správě státu, o
nutnosti pevné většiny v parlamentě a o užiteč
nosti a potřebnosti společné práce parlamentu a
vlády. Hr. Stirgkh obhajoval i ministra Hochenbur
gera prohlášením, že všickní členové vstoupili do
kabinetu za stejných podmínek, jedině s tou snahou,
aby práce vlády vedla k zachování míru, a bez ja
kékoliv jiné výhrady. Prohlášení vládní nikoho ne
nadchlo, ari Němce, kteří chtějí čekat, zda se ukáže
hr. Stirgkh >oblektivnýme po německu.

Stanovisko Čechů k vládě. Český klub podal
interpejaci na ministerského předsedu hr. Stůrgkha,
ve které se žádá, abv nepokrytě a otevřeně byly
sděleny ministerským předsedou jednotlivé výhra
dy, za kterých vstoupil prý dr. Hochenburger do
kabinetu. V interpelaci poukazuje se na neudrži
tělnost poměrů, za nichž rozhoduje ve vládě dr.
Hochenburger a trvá revolta německých soudců.
— Zvláštní překvapení ve schůzí parlamentní ko
mise Českého jednotného klubu připravili čeští ra
dikálové, když posl. Choc oznámil, že klub nár.
soc. nehodlá se porad parlamentní komise Českého
jednotného klubu zůčastniti z toho důvodu, poně
vadž v poslední době se často opakuje, že jednotli
ví předáci českých stran za "zády Českého jednot
ného klubu vyjednávají svládou, o čemž ostatnístrany nemají potuchy.
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a Rusko.

Tripolska a Kvrenejkya zpravila o svém činuvše
cky státy. Jest ochotna dán Turecku odškodné, u
pustí- toto od války, jinak prý je k míru donutí.
Z Tripolska přicházejí přes Cařihrad vítězné zprá

zmocnili se různých posic v městě. Se strany tal
ské se to však popírá, že naopak italské vojsko
vítězí. V různém tisku šíří se také zprávy o ukrut

nostech, jichž se italské vojsko na domorodcích
dopouští.

Revoluce v Číně dosud se nevybouřila. Jak na
straně vládní, tak revolucionářů postupuje se se ště
stím střídavým. Přes to udržují se pověsti o brzkém
zastavení nepřátelství.

Literární zprávy
2 Družstevního knihkupectví
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Doporučujeme tyto novinkypřízní veledů

stojného duchovenstva.
Objednávky vyřídí

Družstevní knihhapectví v Hradci Král.,
Adalbertinum.

Zprávy
orgánhisač. a spolkové.

Holice. V neděli dne 5. ilstopadu sehrál »Dramatický
odbor: Bognerovo drama »Úděl sirotka.« Návštěvy by
lo tolik, že jsme jí věru ani neočekávali. Účinkující všich
ni se statečně drželi, že si zasloužili ten potlesk, jímž
obecenstvo dalo na jevo, jak provedením této hry bylo
nadšeno. Musíme přiznati. že můžeme tuto hru odporu
čovati. Leč souhra vyžaduje velice pilného nastudování.
Všem prátelům. kteří nás svojí návštěvou poctili, srdeč
ný dík!

Chvojemec. | Práce vlastenecká záleží v úsilovné,
třeba nehlučné a tiché práci na povznesení a zmohutně
ní milého lidu českého. Prostředky k tomu jsou dle po
třeby a doby rozdílné. Jednin: z nejpříjemnějších jest
zajisté oslava svatého Václava. jež mohutní rok od ro
ku ve vesnicích a městečkách našich. Zmiňujeme se v
těchto řádcích. že ani malá farnost naše chvojnovská
nezůstala z nejposlednějších, činíme tak proto, abychom
dali dobrý příklad těm, kde více činiti by se mohlo pro
Boha i vlast. — Odbočka křesť. zemědělců a skupina
křesť. mládeže pro Chvojenec a okolí uspořádaly přá
telskou schůzi k oslavě svatého Václava. Schůze za
hájena velebným chorálem svatováclavským, předne
seným zbožně a nadšeně všemi přítomnými, následovala
báseň o světci, kterou procítěně a mile podala sl. Fran
tiška Uhlířová, o knižeti a vojvodu českém promluvil
pozvaný řečník, ctih. pan bohoslovec III. ročníku Josef
Rohleder, který sympatickým a milým způsobem svým
objasnil životopis jeho, vyvrátil námitky, které odpůr
ci úcty svatováclavské šíří, a konečně vřelými a srdeč
nými slovy povzbudil shromážděné, aby statečně a ne
ohroženě hlásili se vždy k církví a zásadám katolic
kým. Srdečné díky, třebas opozděné, přijměte, ctihodný
pane, za milou a nevšední cchotu svoji! — Po prakti
cké a výborné řeči z oboru hospodářského pana Frant.

Katenického, jednatele křest. zemědělců. skončena p.
předsedou Jos. kolíněm zduřilů schůze. Dne A. října
sehrálo čilé sdružení kiesť. mládeže »Julinčiny vdavky
od Ferd. Olivy. Pověst © znamenitém režiséru p. Fr.
Kanienckém jest ov okolí tak rozšířena, že při každém
představení sál jest naplněn. Též i tentokráte stále no
vi a noví hosté 1 z vholních vesnic, zvláště ze vzdále
nějších Hodéžovic přicházeli, takže účastenství bylo ve
liké. Veseloúra >Julinčimy vdvky« jest výborná pro ob
veselení a srdečné pobavení obecenstva, ačkoliv hub
šího jádra. Vždy“ sehrán tento kus-k oslavě. výbor
ných ochotníc. dřívějších si. Julčí Hemelikové a sl
Mařenk: kloučkové, již tedy svým názvem časový a k
oslavě přiměřený, neboť obě nyní již vdané zit
sloužily si jisté této nozornostu a odměny za svou pil
non a echotnou prácí ve prospěch skupiny křesť, mlá
deže. Kritisovati jednotlivé výkony ochotnic a ochot
níků nelze. Musili bychom pochválit všechny. neboť
všichni hráli s živostí a cpravdovosti, jakoby své úlo
hy skatečně prožívali. Celé salvy smíchu a hlučný 4
plaus nejlepším vždy vysvědčením jest pro hrající a nej
krásnější odněnou pro režiséra p. Frant. Kamenického,
kterýžto ve své úloze Wiky Fabiána by mohl vystou
piu na velkých jevištích. Připravuje se nový vážní kus,
na něiž již úvní se Ičsíme. Lralší činnosti Zdař Bůh!

Libštáe. Vdp. Dr. Frant. key, ředitel bisk. semináře
v Hradci Králové, přednášeti bude dne 12 listopadu
ve 34hodiny cdpoleone v sále spolkového domu, zdejší
Katolické Jednoty O významu charakteru. P. T. členy
okolníciů katolických jednot uctivě zveme, aby přišli no
slechnout slovutného pana řečníka, Zdař Bůh!

Čáslavsko. Dne 2. října bvla odbývána schůze
předsednictva naší organsacz okresní ve Žlebech.
Předseda dp. Martin Klouda z Ronova n. D. zahájil schů
zi vřelým povzbuzujícím proslovem, vylíčil dopodrobna
zařízování organisačních záležitostí. Výbor se na 10 u
snáší, aby se k tomu vší silou pracovalo, aby všude a
ve všech obcích bylv zařízovny organisace hospodář
ské, na kteréž kladena velká váha, dále politické organi
sace, združování mládeže aw--- kde možno — aby se
zřizovaly katolické spolky. Nz to bylo velice vážně a
rozumně debatováno o náhledu některých agrárních pře
dáku, zdaliž by nebyl možný smír mezi naší stranou a
stranou agrární na Čáslavsku. Po delší debatě usneseno:
Výbor těžce nese na okresu Čáslavském neurovnané
poměry a těžké boje a to bez vší viny příslušníků naší
strany a usnáší se, aby v případě smírnější nálady ze
strany agrární nečinilo se žádných námitek ku možné
mu ano nutnému smíru, ovšem za určitých stranou naší
vytčených a přijatelných podmínek. Hlavním | bodem
těchto podmínek by bylo, aby strana agrární doslovně
přijala do svého programu z programu naší strany celý
odstavec jednající o náboženství a aby strana agrární
tento odstavec nejen přijala, nýbrž ve skutečnosti jej
prováděla. Dalším programem schůze byla volba dele
gáta do Zemědělské rady. Po delší debatě o tomto bodu
navržen za delegáta p. Josef Havelka, starosta v Po
těchách. Dále usneseno, aby všichni volitelové k volbě
delegáta se dostavili, aby se tím manifestoval počet vo
ličů naší strany, přes to, že pcdivným a nevysvětlitel
ným způsobem přihlášen byl k volbě delegáta odbor
řepařské organisace v Čáslavi a to přes odvolací lhůtu.
určenou c. k. okresním lejtmanstvím v Čáslavi. Ukládá
se p. náměstku předsedy, Jos. Rumlovi, aby všem pří
slušným volitelům zavčas oznámil, by určitě se k volbě
dostavili a ustanoveného kandidáta volili. Volné návrhy.
Veledůst. p. vikář Ant. Schreiber ze Žlebů navrhuje, aby
organisační výbor na Čáslavsku byl rozšířen o zástupce
měst Čáslavě. Golč. Jeníkova a Žlebů, což přijmuto je
dnohlasně a navrhují se tito výborové: z Čáslavě vdp.
prof. Frant. Kohout a p. J. Musil, předseda tamní katol.
jednoty, z Golč. Jeníkova vdp. děkan Augustin Turek a ze
Žlebů vldp. vikář Ant. Schreiber a p. Josef Hanousek,
rolník. —.O dalším návrhu o podporování tisku vedena
byla vřelá debata 1 usneseno, vyzvati všecky krejcaro
vé listy,aby na naše důvěrníkyv celémokresu'póčát
kem nového roku zaslaly pokud možno nejvíce exem
plátů ku agitaci. Přítomní všichni pp. výboři se zavazu
jí, že k tisku budou hledět s největší péčí a že zašle se
redakcím co nožno nejvíce adres stoupenců strany naší.
Velice debatováno o tom, aby v nejbližší době byl vy
dáván denník naší strany. Usneseno dále jednohlasně,
aby v nejbližší době byla odbývána: důvěrná schůze
Stoupenců naší strany a všech okresních důvěrníků-v
Čáslavi. Dále usneseno, aby v době zimní v každé obci
byly pořádány přednášky jak poučné, tak politické, kte
réž nejsou spojeny se žádným vydáním, toliko přiveze
ním a odvezením řečníka. V hospodářských odbočkách
má se kromě jiných poučných přednášek věnovati čás
i vzdělání o pěstování ovocných stromů a o zužitkování
veškerého ovoce. K takovým přednáškám odporučuje
se mimo jiné i p. Frant. Šabata, předseda ovocnářského
družstva zimní školy na zpracování ovoce v Kostelci.n.
Orlicí. Schůze tato měla průběh velice živý, nadšený, ka
ždý se cítil povzbuzen, což viděti z toho, Že usneseno,

Tramín
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřeleveledůstojnému duchovenstvu.

Vzory k nablédnutí franko.
První:český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v.Chocni.



poládati schůze okresního předsednictvakažďý' měsíc.
Látky k projednávání bylo ještě velice mnoho, avšak
přiblížila se tma, večer, což přimělo p. předsedajícího
k tomu, že schůzi vřelým proslovem ukončil.

Turov u Brandýsa n. Ori. V neděli dne 22. října ko

v hostinci p. Jos. Paifra. Po zapění písně »Bože, co's
ráčil. promluvil vdp. Jos. Hnátek ze Skorenic. Pojednal
o poměru křesťanství k vlastenectví, dokázav, že pravé
vlastenectví má svůj základ v křesťanství. Přednáška
s upřímným zájmem od přítomných s pozorností vy
slechnuta. Po té přednášela sl. Emilka Plocková z Něm
čí, -Není vše zlato, co se leskne«, probírajíc nerozváž
né sňatky, do nichž mladí lidé bez rozvahy vstupují.
Řeč ta, oplývajicí rozmarným způsobem, obveselila pří
tomné a slečně vzdán dík hojným potleskem. Předná
šeny pak deklamace a zpívány národní písně. Z čístého
výtěžku loterie, jež při schůzi uspořádána, věnovány
2 K % hal. Jednotě sv. Methoděje ve Vídní. Kéž všude
naše mládež tak pracuje! Další činnosti přejeme srdečně
Zdaf Bůh!

Vamberk. V květnu letošního roku byl ve Vamberku
opět k životu probuzen kdysi tak čilý křesť. soc. spo
tek »Svornost=. Někteří bývalí jeho členové sice malo
myslněli a nevěřili, že kdy zas bude kvésti, ale většina
věrných, jimž budiž čest, 1ozhodla se pro život spolku
a s tím větším úslilm a obětavostí dala se do práce.
Zvolen předsedou pan Fr. Pánek, rolník, místopfedse
dou pan Jos. Šafránek. obchodník, jednatelem vlp. Fr.
Solnička, kaplan, pokladníkení pan František Dostál, ob
chodník (všickni z Vamberka) a osm členů výboru.
Drobná práce jednotlivců a měsíční schůze pilně na
vštěvované způsobily, že se spolek stává oblíbeným a
hledaným zdrojem poučení i zábavy pro členy i mnohé
hosty, z nichž četní také členy se stávají. Z poučných
přednášek zvláště dlužno uvésti poutavou řeč slečny
Dostálové o cestě její do Lurd. Ode všech byla tato
přednáška přijata s povděkem a radostí. — Leč neděle
minulá byla pro náš spolek obzvláště radostná. Za pře
hojné účastí mluvil k nám zkušený a nad jiné obětavý
pracovník na poli náboženského spolkového života,

pulárně formou zábavnou o důležitém thematě, o indi
ferentismu náboženském. Všickní jsme cítili pravdivost
a přesvědčivost slov jcho. Povzbudil nás k horlivosti
náboženské, nabádal, abychom si zamilovali Život spol
kový, neboť v sdružení je síla i jednotlivce. Zvláště na
srdce kladl účinnou podporu tisku našeho. Nadšený,
silný potlesk po skončené přednášce byl nejen vděč
ným uznáním oběti a práce pana řečníka, ale také zna
mením, že všichni porozuměli moudrým radám a vybíd
kám jeho a dle nich že se chtí říditi. Budoucímu zdár
nému životu spolku našeho provoláno: Zdař Bůh!

Křesť. sociální vzdělávací spolek v Čáslavi začíná
pravidelné každoroční přednáškové období 12. listopadu,
kdy promluví ve spolkové místnosti »U modré hvězdy«
dp. Fr. I.ukeš, kaplan, na thema »Jak zakoušeli nábožen
skou snášelivost ve stol. XVII. katolící?« Začátek o 7.
hod. večer. Účast členů co nejhojnější žádoucna.

Valná hromada Plova spolku koná se ve čtvrtek
dne 16. listopadu t r. o 3. hodině odpol. v sále Jednoty
katol. tovaryšů v Praze. Pořad: Čtení protokolu minulé
valné hromady. 2. Zprávy funkcionářů: jednatelská, po
kladní a revisorů účtů. 3. Doplňovací volba výboru. 4.
Volné návrhy. Výbor žádá snažně všecky p. t. členy,
aby zapravili své příspěvky před valnou hromadou (vý
jimečně o valné hromadě samé), ježto by nemohli býti
považováni za členy tl, kteří neučinili zadost své členské
povinnosti. Noví členové se na valné hromadě přijímati
nebudou.

Schůze zemského sboru nepolitické organisace kato
liká v království Českém konati se bude ve čtvrtek dne
©. listopadu t. r. Vzhledem k četným přáním venkovské
ho důst. duchovensva započne jednání již o 10. hod. do
pol. Nejvýš důležité otázky položené na program této
schůze a to: jednání o kulturně-náboženské organisaci
v království Českém a o přípravách k r. 1915budou za
jisté pohnutkou k největší účasti na schůzi. Se schůzí
zemského sboru spojena jest výstavka uměleckých re
produkci obrazů náboženského obsahu světových mistrů
a praktické demonstrace upotřebení skioptikonu. O o
riginelní této výstavce, k níž přípojena bude ukázka ko
čovné biblické výstavy -- obé u nás novinky — přine
seme ještě bližší zprávy.

který horlivě působí na poli křesťanské charity, uspo
řádal o dnech dušičkových u dveří hřbitovních sbírku
milodarů na stavbu sanatoria pro nemocné plicním! ne
duhy v Pleši. Příchozí na hřbitov až na nepatrné výjim
ky vesměs záslužné dílo to schvalovali a rádi milodary
své k účelu tomuto věnovali. Po ukončení pobožnosti za
zemřelé sečten obnos příspěvků, který činí 53 K 22 h, a

— V tyto dny došel spolku našeho pochvalný přípis, což
bude pobídkou, aby v začatém díle každoročně spolek
náš pokračoval. — Náš spolek pozval k nám slovutného
cestovatele dp. AL Svojsíka, aby u nás uspořádal

bade večer dne 19. listopadu ve dvoraně záloženského
domu. Naše umění apoučení milovné P. T. obecenstvo
těší se na tento duchovní požitek. DÁ se tudíž očeká
vati, že za hojné účasti vyslechne zajímavou přednášku
2 hodiny trvající sympatického cestovatele našeho a
Giena Národní rady české.

Rozšiřujte „Obnovu“|

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávydlocésní.Vyznamenání jsou: 3. Vacl.
Bartoš, farář v Červených Janovicích, obdržel Exposito
rium canon., p. Frant. Beran, kaplan v Cuslavi, pochva
lu od bisk. konsistoře.-- Ustanovení jsou pp.:
Vil. Kneysl. katecheta v Kutné Hoře, za děkana v No
vém Bydžově, Jos. Šmejkal. administrator v Novém
Bydžově, za iaráře do Babic. Jan Čeřovský, admini
strator, za [aráfe v Kotvících, Jan Bauer, kaplan v Luži,
za administratra do L.ískovic, Jos. Moldan, farář ve Váp.
tor, za kaplana v Chroustovicích, Jos. Baťa, kaplan v
Hlinsku, za kaplana do i.uže, Jos. Krkoška, katecheta v
Novém Městě n. Met.. zu kooperatora do Heřmaně, dr.
Václav Havrda, kaplan v Černilově, za kaplana do Rych
nova n. Kn., Josef Plocek, kooperator v Hefmani, za
proz. katechetu do králova Městce, Josef Aster, fundační
kaplan ve Vrchlabí, za koopcratora do Josefova. —-Alois
Dolek, farář v Lískovicich, z Josef Kohout, katecheta
v Golč. Jeníkově, obdrželi dočasnou dovolenou. — Dr.
Stanislav Michálek, administrator v Dobrouči, ustanoven
za administratora do Lískovic, Jos. Moldau, farář ve Váp.
Podole, byl propuštěn do pražské arcidiecése na faru
Chržinskou. - V Pánu zesnul: p. Karel Janský (V Vuln.),

(naroz. 1562, vysv. 1880), p. Fr. Kameník (V Vuln.), fa
rář v Lipnici, zemř. 30. říjne 1911 (naroz. 1862, vysv.
1886). -—Uprázdněná místa: Chroustovice, fara patron.
kníž. Thurn-Taxise, Lipnice. fara patron. hraběte Traut
mannsdort-Weinberg. obojí od 1. listopadu 1911. "P

Městská rada v Hradci Králové učinila ve schůzi
dne 6. listopadu *. r. konané následující usnesení: Za dar
40 K, věnovaný ve prospěch místního ústavu chudých
pí. Jos. Horákovou k uctěrí památky sl. Aloisie Černí
kovské, vzdají se díky. — Udělena byla povolení ku
stavbám: zahradního pavillonn u vilty. čp. 423 p. dra.
Klumpara, a domu na parc. č. 2. v bloku XIV. pp. Fr. a A).
Paulikových. — Kollaudovány byly: přestavěný obytný
dům při továrně p. V. Němečka čp. 309, novostavba
domů na parc. čk. 177-7 v bloku X. p. Ant. Holečka, c. k.
odbor. přednosty v Brně. na parc. č. 157-23 v bloku O
p. Václ. Rejchla, 4 naparc. č. 12 v bloku F p. Jos. Ráli
še. —.Podá se žádost za povolení k postavení transform.
budky v Novém Hradci Králové. — Žádost vodního
družstva v Hoděšovicích za převzetí regul. části Stří
brného potoka až k vyústění do Orlice postoupena byla
městskému zastupitelstvu. — S technickou kanceláří se
sdělil, že okresní výbor svolil ku zřízení chodníku přes
okresní silnici u továrny p. Katschnera. — Ústřednímu
spolku pro udržování pomníků na bojišti z roku 1866pro
půjčeno bylo městské divadlo na den 2. prosince 1911
k uspořádání večerního vojenského koncertu.

Vyhláška o seznamech voličů ku volbám do odhad
ních komi»l pro osobní daň z příjmu. Za příčinou voleb
do odhadních komisí pro osobní daň z příjmu odhadních
okresů: 1. pro město Hradec Králové a 2. pro polit. o
kres Královéhradeckýbez rněsta Hradce Králové sho
toveny byly seznamy voličů. oprávněných ku volbě čle
nů, jakož i zástupců jich do zmíněných komisí. Tyto se
znamy voličů, na základě nichž poplatníci osobní daně
z příjmu jmenovaných odhadních okresů dle Š 181 zák.
ze dne 25. listopadu 1896 č. ř. z. 220 do tří sborů volič
ských zařadění byli. jsou na základě ustanovení $ 184.
cit zákona u zdejšího berního referátu c. k. okresního
hejtmanství v Hradci králové čp. 353 v době od 18. až
včetně do 25. listopadu 1911 v úředních hodinách ku na
hlédnutí do těchže se strany poplatníků osobní daně z
příjmu jakožto oprávněných voličů vyloženy. Před na
hlédnutíní do volebních seznamů jest se řádně legitimo
vati (ku př. platebníi rozkazem). Případné stížnosti pro
ti nesprávnému zařadění do toho kterého sboru voleb
ního lze u c. k. okresního hejmanství v Hradci Králové
podati ve shora označené propadné lhůtě osmidenní;
stížnosti takové však nepřekážejí tomu, by platné volby
byly vykonány.

Vyhláška. Na základě výnosu c. k. okresního hejt
manství v Hradci Králové ze dne 9. listopadu 1911 čís.
37703 uvádí se tímto u všeobecnou známost, že násled
kem vypuknutí a zjištění nákazy slintavky a kulhavky
v Pražském Předměstí —.Farářství, zakazuje se až do
odvolání cdbývání trhů dobytčích, vyjma na koně v
městě Hradci Králové. — Starostův náměstek: J. Russ.

Kde byl Jan Žižka pochován? Jan Žižka z Trocnova
zemřel 11. října 1424 vc vsi Šumfeldu nedaleko Přiby
slavě. Knéz Prokůpek a kněz Ambrož převezli mrtvé tě
lo jeho do Hradce Králové a pochovalí v kostele sv. Du
cha u velkého oltáře. Později, jak se za to mělo, převe
zeny byly tělesné pozůstaky Žižkovy dle některých
zpráv do Čáslavě a tam v kostele sv. Petra a Pavla byly
pohřbeny. Když roku 1910 v kostele tomto nalezeny by
ly lebka a jiné kosti, jež uznány byly některými odbor
níky pravděpodobně za tělesné pozůstatky Jana Žižky,
mělo se za to, že zprávy o převezení mrtvého jeho těla
z Hradco Králové do Čáslavě byly nálezem tim úplně
pověřeny. Přes to-u uěkterých naších historiků, kteří
kriticky prozkoumali staré zprávy o pohřbu Jana Žižky,
vznikly pochybnosti, byl-li skutečně Jan Žižkaz Hradce
Králové převezen do Čáslavě. Otázkou tou zabýval se
zvláště dr. J. V. Šimák, professor vyšší dívčí školy, mi
mořádný prolessor české university v Praze a vynika
ficí český historik, který dokonce dospěl ku přesvědče
ní, že Jan Žižka v kostele sv. Ducha v Hradci Králové
pohřben zůstal a jinam převežen nebyl. O tom předná-
šel 27. Pljna v »Historickém kinbu« v Praze, kde před
náška jeho přijata byla s plným souhlasem. Přednášku
tato na požádání městského historického musea opako

listopadu o 2. hod. odpůldne v aule obchodní akadentie.Vstup do přednášky je volný.

Městské divadlo Klicperovo. V neděli dne 5.listopa
du: »Čokoládová princezna<. Veselohra o 4 dějstvích. Na
psal P. Oavaut. Přeložil F. Zbraslavský, Jest zajímavo
pozorovati, kterak na jedné straně našl pání literáti ho

sení domácí literatury a o její osamostatnění formální i
obsahové od cizích vlivů, kdežto současně na straně
druhé boří se -tyto snahy systematickým zanedbáváním.
a odkopáváním plodů českého původu. Míním tu amění
dramatické. Věru, jest na pováženou, že tento činitel,
pro literaturu tolik rozhodující. stojí u nás skoro na po
řád ve službách cizích. Trpká to pravda, ale pravda pře
ce. Aspoň kdyby byly vybírány kusy opravdu cenné a
ušlechtilých tendencí, jež by opravdu umělecky a vý
chovně znamenaly hodnoty kladné! Ale co se tu k nám
přenáší prázdné negace! -- Důkazem nám bylo opět
nedělní představení »Čokoladové princezny«. Nechceme
fici, že by byla prací nejšpatnější; přece však nelze po
přítí, že svým obsahem stěží může přispěti k rozšíření
intellektuelního obzoru a zušlechtění posluchačstva. —
Co se týče nrovedení, nemůžeme odepříti zejména pl A.
Sedláčkové, jako hostu. svého rozhodného uznání za vý
tečný výkon. Zde v Hradci velmi zřídka lze spatřiti dra
matickou produkci takvystižnou, ucelenou a precisně po
danou, iakou nám připravila pí. Sedláčková v neděli. O
statní herci měli zajisté velmi obtížné postavení, ale
úloh svých zhostili se velmi dobře, jmenovitě pan Du
šek. Něco bych poznamenal o sl. Myškové. Neupírán
Ji ani talentu ani snahy, ale doporučil bych trochu více
barvitosti v přednesv. Souhra velmi dobrá. Výprava 1.
a 2. jednání velmi pěkná, 3. a 4. neuspokojilo. Předsta
vení těšilo se znamenité návštěvě.

Doplňovací volby do obchodní a Živnostenské komo
ry v Liberci vypsány byly na 19. prosince t. r. Jest vo-.

chodní: ve volebním sboru 1 a) 3 členy, ve volebním
sboru | b) 2 členy a ve volebním sboru I c) 3 členy;
2. v sekci živnostenské: ve volebním sboru Ila) 6 členů,
ve volebním sboru II b) 4 členy, ve volebním sboru II
c) 3 členy, ve volebním sboru II d) 4 členy; v sekci
hornické: 3 členy. — České příslušníky liberecké komo
ry, pokud nejméně 8 K zeměpanské daně výdělkové platí,
upozorňujeme zatím důtklivě, aby včasným nahlédnutím
do volebních seznamů u jednotlivých c. k. okres. hejt-.
manství přesvědčili se o tom, zda jsou v nich zanesení
a vyčkali dalších pokynů, jichž se jim od Ústředny Krá
lovéhradecké dostane.

Z obchodního gremla. Dne 30. října t. r. odbývato.
náhradníků a t revisora účtů. Valné hromady zůčastnělo
činou doplňovacích voleb předsedy, místopředsedy, tří
náhradníků a 1 revisora účtů. Valné hrmady zúčastnile
se 0 členů inimo greriiálního komisaře pana ředitele
Dra. Zachovala. Za předsedu zvolen byl opět cís. rada:
pan Karel Richter, velkoobchodník suknem, za miste
předsedu pan Bohdan Melichar. knihkupec, za náhrad
níky pánové: Václav Bouček, Stanislav Jirásek a V. Ho-
If. Revisorem účtů zvolen byl p. Bedřich Stein. V pá
tek dne 3. listopadu konala se ustavující schůze výboru,
v níž zvolen za jednatele p. Alois Vávra a za delegáta
do Palackého čítárny p. B. Melichar. Zároveň byly vy
řízeny všechny běžné záležitosti.

Program Koerbrova klmematogratlu v Adalbertina.
V neděli 12. a v pondělí 13. listopadu: Tontolini 2 jeho

housle. (Humoristické.) Vyděděnka štěstí. (Sensační dra-
ma, snímek I. řádu; na scéně tří čtvrtě hodiny. Bratří.
Jumpingové. (Varietní produkce.) Pan Vokurka potře
buje peněz. (Komické.) Město Elberfeld. (Cestopisné.)
Italsko-turecká válka. (Původní zpravodajské snímky
z bojiště.) Morálka. (Časová satira ze života.) Kalkuta.
(Nádherný přírodní snímek.) Každý program jest censu
rovaný, tudíž každému přístupný. Začátek představení
ve všední dny vždy přesně v 8 hodin večer. V neděli a
ve svátek jsou dvě představení: ve 4 hodiny odpoledne a.
v 8 hodin večer. .

Z čítárny a knihovny průmyslového musea v Hraéci
Králové. Čítárna musejní v měsíci říjnu ve -4 přístup
ních hodinách navštívena byla 845 osobami. V kolhovně
vydány na 218 výpůjčních lístků 164 svazky kaih a 119.
předloh. děl s více než 5500 předlohami. Řada vykláda-.
ných časopisů rozmnožena o časopis »Obuvnický Ob
zor«, »Světozore, »Umělecký měsíčník«, »Český ,tru
hlář«. Do knihovny nově zařazeno: Weber R. »Teilun-
gen fůr Wand und Decke«, II. c 444, Kunovski L. »Unse
re Kunstschule« IL. d 445, Wilde: »Orabmalkunst« III. ©
68, »L'art decorativs aux expositions des Beaux arts..
de Paris 1910 — Les Mobiller«, 2 díly VI. c 175, Ebort J.„
»Perspektiva« Bd 3170, Sauerlandt M.: »Michel Angelos.
Bd 3321,Tichý Al., »Praktická geometrie hospodářská«,
Bf 3320, Stier O.: »Die Arbeltswerkzeuge des Mettal-.
arbelters«, Bg3325, Schmidt W.: »Das deutsche Fleisch
ergewerbe« Bg 3315. Do knihovny věnoval opětně pam
inž Jindra, továrník, zde, řadu knih a brožur, pan inf.
R. Urban v Praze, kalendář obuvnický, uměl. prům. mu
seum v Praze »Pamětní list<. Museum ve Slaném »Sláa
ský Obzor«, p. Paul, zde, plakát, Ústředna zde výročaí
zprávu, Obchodní gremlum různé brožary, Krasoumná
Jednota v Praze katalog Brandlovy výstavy. Dárcům
dik! Za členy musea se přihlásili pp.: R. Bouček, učiteď
v Jaroměři, AL Vančura. říditel lycea, zde, sl M. Vel-

tová, učitelka na Pouchové, Učednícká besídka v Debrašce.

Výstava zahradních měsi ukončena byla v moděli
dne S. listopadu. Během 8 dnů jejího trvání navštívšlo
ji 423osob.Dosti málo vzhledemk důležitostiobsaha
výstavky. Uspořádání výstavky umočušno bylo laskov.



-aemekého-spolku ore reiorma bydlení a Svazu českých
měst, kterým zapůjčena byla německou společností pro
zahradní města ve Štyttgartu. Výstavkai se zajímavou
přičleněnou exposicí »Stavební vývoj Hradce Králové«

a »Městská mlékárna a péče o kojenec« převezena byla60 Chrudimě.
Mariáeská družina mažů a jizochů v Hradci Králové

přistoupí 12. t. m. o (6. hod. ranní společně k sv. přijí
mání v kostele Panny Marie. Zpívati se bude »Bndiž
velebena« ke mši sv. K sv. přijímání »V Tvé srdce Je

znávám se .. .«,po sv. přijímání odpustkové modlitby
a obnovení záslibu Panně Marii. Zpovídati se mohou so
dálové v sobotu ráno a večer.

Ples techulků. Technikové z Hradce Králové a okotí
pořádají dne 27. ledna 1912pod protektorátem rady král.
věnného města Hradce králové v místnostech zimní za
hrady Grand-Hotelu »Representační ples techniků výcho
dočeských.« Plesová kancelář: Grand-Hotel v Hradci
Králové.

-Nechanice. Letošní slavnost dušičková bude se dlou
bo u nás pamatovati. Spojena byla se slavností svěcení
kříže na novém hřbitově. Událost taková se zajisté
zřídka koná. Proto tím pamětihodnější. Po skončených
církevních obřadech v chrámu Páně bral se průvod s
budbou, jak u nás zvykem, nejprve na starý hřbitov a

mý podzimní den. | zdálo se. jako by příroda již již k
spánku se chystající chtěla slavnosti napomáhati. Kdyby
tak-naši přitelíčkové viděli ten ohromný zástup, který za
našimi duchovními se valil, zajisté že by se v nich dech
až zatajil. Krásný, daleko viditelný kříž hlásá, že hřbi
tov určen pro katolíky. Nám zdá se, že vrací se staré
časy. Tak jako kdysi dědové naší stavěli chrám Páně a
označili jej křížem, tak dnes vnukové jejich též stavěli
a stavbu korunovali křížem. Maně vtírá se myšlenka,
nemohlo-li se postupovati tak již dávno. Průvod oče

Nechanice pan starosa Fr. Rašín se svým náměstkem
p. Ant. Maděrou a členem výboru p. Vácí. Lehkým. Za
obec staronechanickou přítomen p. Fr. Honc. Svěcení
konal náš dp. farář za asistence dpp. kaplanů. Kdo viděl
ten zástup seskupený kolern kříže, zajisté přizná, že prav
diva jsou slova Kristova..že všecko potáhne k sobě, až
bude povýšen. Dp. farář v deší řeči vylíčil význam křesť.
hřbitova a poukázal, k čemu na hřbitově vybízí
nás sv. kříž. Uvádí, že jest to místo pokoje. Sv. kříž

dáti nemůže. Ku konci své řečí děkuje přítomným pá
nům za péči, kterou osvě.dčili. Nato přikročeno k vlast
nimu posvěcení a po vykonaných modlitbách slavnost
skončena. K toniu podotýkáme: Chováme jen jediné přá
ni, aby jako svatý kříž vévodí v městě mrtvých, aby
také vládli v městě živých, aby ten Kristus, který slove

knížetem pokoje, opravdu se uhostli ve zdech města našeho. K tomu volám: Zdař Bůh!
Volební seznamy pro doplňovací volby do obchodní

a živnostenské komory v Liberci jsou jižu příslušných
okresních hejtmanství od 10. do 23. listopadu t. r. vylo
ženy. Obchodní, živnostenská a průmyslová ústředna
v Hradci Králové žádá jednotlivá obchodní gremia a
Živnostenská společenstva, aby neodkladně nahlédnutím
do nich se přesvědčila o jejich úplnosti a správnosti.
Další pokyny- budou představenstvům v čas sděleny.

Hořice. Stávka textilního dělnictva, kterou jsme v

déle, ježto továrníci nechtěli na požadavky dělnictva,
Jež je slidárním bez rozdílu politického smýšlení, přistou
přti. Došlo k pouličním bouřím. při nichž i v jednom pří

tření učiněno. I.Hovatl dlužno, že dělnictvo při podobných
manifestacích trpí ve středu svém lidi, kteří k němu ani
nepatří a kteří se dostaví všude, kde jaká bouře se sta
huje, aby dělali kravály a vážnou akci Jen .kazili.Zvlášť

být od pořadatelů samých zakřiknuta. Dodatečně sdílíme,
Že stávka na Hořicku byla urovnána v tom směru, že
dělnictvo přijalo přídavek 10 proc. z peněz a 5 proc. z
některého zboží, tak že 6. t m. počalo se zase v továr
nách pracovati, což s povděkem vidí | ostatní nelnteres
sované kruhy, ježto nezaměstnanost tak širokých vrstev
hází své stíny na celou občanskou společnost, neboť ne
má-li dělník, nemá ani živnostník. Ceny másla náhle
klesly z 1.80 na 1.40 K za půl kilogramu, a člověk se

mohlo předvídati, že-se neudrží, protože obecenstvo sáh
ne k svépomoci a obrátí se na cizínu, aneb se v poža
davcích svých uskrgvní. Dnes je tu všeobecně v užívá
mí máslo cizí, což jest věru nezdravým úkazem, Stávky
přestaly, volby obecní nastaly; jako vždy a všudy, or
gaaisuje se protj straně radniční, jež slubuje sanování
obecních financí, čebož bychom v Hořicích na výsost po

v protjstrana.NeopomenemekonečnývýsledekU

Volby v Hořicích. Volby do III sboru provedeny za
nebývalé účesti a to ve znamení oposice proti straně do

ho důvody, že oposice, která je v tomto sboru daleko
ailoějtí, se. nespojila, nýbrž roztříštěně postupovala. I

De Hž sc. demokracie vlastní kandidátní listině„pěťea zůstala, Ostatní strany, sestávající hlavně ze živ
| nostníků a „hajitelů menších objektů, mohly se zcela do

bře s "a bylo by také zcels jistě k tomu došlo,
k se byl v čelo nepostavil, lépe řečeno, jako kandi

primátorského stolce od svých lidí do předu hnán
nebyl předseda klabu anarchistů, primář dr. Erban. Ne

pounalí jsme vněm mužectižádostivého aproto všeo-:

boráli: sdelevapilo,že —ač pracemí svéhopovolánípřetí““,

dna—se v pravěnsmysluslovaobětoval ana škodu '
epesice obětoval. Dle doslechu proti volbě ve III. sboru
bude podán právoplatný rckurs. — Křesťanští sociálové
Hou v městě stranou silnou a že nešli se stranou radni
ční, toho hlavní příčina byla ta, že je tato ignorovala,
hlavně při jmenování zástupců do t. zv. komise sociální,
do niž povolal městský úřadzástupcekde jakého spo
lečku, ale o politické straně, které při posledních vol
bách do říšské rady odevzdáno bylo přes 90 tisíc hlasů,
nevěděla, a stížnost podanou zamítla. Nevykonala sice

zela, ježto my v Čechách pro samé boje stranické a,
bohužel. i národnostní nemáme času na luštění otázek
humánních a společenských, ale mohl-li tam míti nepa
trný spolek o několika členech svého pracovníka, mohly
a měly jej míti tím více organisace, čítající daleko více
než 200 členů. Smýšlení křesť. sociálů bylo známo a
-proto pozvala je oposice k vyjednávání, slíbila jim dáti
dva zástupce dr. Erban přimlouval se dokonce za
pojetí jednoho duchovního na kandidátní listinu, ale vše
nebylo nic platno: třeba požíval zmíněný pán důvěry
jako lékař a i jinak osobně byl mnohým sympatický,
bylo vyloženo, že nemůžeme a nesmlme voliti do žád
ného sboru my a s námi všichni, kdož posud stojí na
stanovisku náboženském a náboženství považují za ne
zbytný podklad spořádané občanské společnosti, muže,
jelž ženou volnomyšdlenkáři a: anarchisti v před, aby
věc jejich fedroval a který by tak zajisté činil, kdyby
se do zastupitelstva obce dostal. Proto také prošli z je
ho kandidátky pouze ti, jimž i s jiné strany blasů se
dostalo. Ve sboru II. a I. bude oposice asi slabá..

Josetov. Zažili jsme stávku elektrických jisker. Šel
mičky jako by zapomněly, jak jest jejich rychlost vyhlá
šená, letěly v neděli od půl 9. hod. večer po 45 minut
tak loudavě osvítit naše ulice. že každou chvíli nastá-.
vala egyptská tma. Chvíli to blikalo jako bludičky —
zas Jako svatojanské mušky —- a hned tma jako v ko
míně. Vedení elektrické k osvětlování našeho města
jde z Jaroměře. Doufáme, že se stane náprava, aby elek
trická světla neprováděla již nyní masopustní rej. Obě
censtvo přijímalo stávku satyrickými popěvky.

Kvasiny. V sobotu dne 4. listopadu byla u nás pořá
dána lidová schůze, na které přednášel vsdp. Dr. Frant.
Šulc, professor bohosloví z Hradce Králové »O Volné
Myšlence«. Vsdp. řečník na základě spisů a brožur V.
M. líčil slovy každému srozumitelnými vznik, dějiny a
účel Volné Myšlenky, ukázal, jak volnomyšlenkáři ne
právem zneužívají osoby Havlíčkovy, vzpomněl 100le
tých narozenin našeho básníka K. J. Erbena a na základě
jeho básně »Svatební košile< krásným přirovnáním po
vzbudil přítomné obecenstvo ku organisaci. Výtečně pro
myšlená a s nadšením přednesená řeč vsdp. řečníka byla
S pozorností a zájmem vyslechnuta. Jest však litovati,
že účastenství na tak poučné přednášce nebylo větší. O
témže thematě přednášel vsdp. řečník v neděli nato na
schůzích v Lukavici a v Habrové u Rychnova n. Kn

Oprava kostela děkanského v Pardubicích. Usnese
ním výborové schůze 29. října rozhodnuto přikročiti
brzy z jara ku důstojné opravě děkanského kostela, kte
rý jedině úředním: protahováním: schátral tak, Že oprava
nesnese již dalšího odkladu. Zhotovení rozpočtu nutných
oprav svěřeno architektu p. B. Dvořákovi, který v nej
bližší době nejdéle do 15. listopadu předloží rozpočty
nově zvolené stavební komisi, aby mohlo se během roku
letošního přikročiti ku zadání prací opravných. Do ko
mise stavební a dezorší zvoleni pp. prof. Sakař, okresní
starosta Vančura, insp. Diviš Čistecký ze Šerlinku, okr.
soudce Jungr, starosta města inž Prokop, architekt Dvo
ták, virchn. inž. Koten, stavitel Novotný, prof. Valenta,
stavitel Janoušek, účetní Skrbek, tesařský mist Zahálka,
řed "Váňa členové kostelního 'výboru pp. Klobouček,
Mrázek, Červinka. dp. kaplan Novotný a měst.. radní
Klečka.

Velice zhoubsý požár v Mickaovce. V neděli ve
čer dne 5. listopadu t. r. stižena byla Michnovka, chudá
vesnička farnosti Kratonožské | okresu | Nechanického,
hrozným požárem. Ze 33 čísel, jež čítá osada tato, lehlo
popelem 11, tedy celá třetina. Srdcervoucí je nářek ne
šťastných. Jsou to vesměs dělníci a chudí domkaří, jimž
rozkáceným živlem, kterému pro nedostatek vody ne
bylo lze klásti žádného odporu. zničeno vše. Bída nez
měrná doléhá v tomto roce drahoty na ubohé tím hro
zlvěji, že zima přede dveřmi, výdělek žádný, skrovné
zásoby píce ztráveny ohněm, na pomoc píci od spolu
občanů počítati nemožno, ježto letos každý zemědělec
nedostatkem pice trpěti bude. takže ubozí budou nucení
poslední kus dobytka, který by jim v zimní době částeč
nou výživu poskytoval, prodati. ©Podepsaná | duchovní
správa s úpěnlivou prosbou obrací se k soncitným lid
ským srdcím o pomoc nešťastným, prosic, by příspěv
ky zasílány byly na farní úřad, jenž je veřejně kvitovati
bude s vroucím »Zaplať Bůhbl«— Farní úřad v Kratono
bách, dne 7. listopadu 1911. — Václav Kysela, farář.

O Číně a tamních kulturních a politických pomě
rech, jež zajímají zejména za nynějšího revolučního hmu
tí číského celý vzdělaný svět chystá velikou přednáš
ku se světelnými obrazy známý cestovatel a spisovatel
Alos Svojsík, jenž dvakráte Čínu navštívil. Spolky a kor

porace, jež na tuto přednášku reflektují, račte dopsatidru F. Svojsíkovi v Praze, Spálená ul. 11.
Pane poslanče Rydlo,věřímevámrádi, že se vám

nyní poslancuje velice nepohodlně. Možná dost, že by
ste tu celou slávu poslaneckou složil rád k nobám
svých dávěrniků, kdyby vás ramena nejbližších důvěrní
ků nepodpiral vší mocl. Agrárníci dobře vědí, že by
v zájmu drobného lidu bylo nejlip, kdybyste z politické

ho kolbiště odstoupil. Ale. — tim by agrární agitátoři ©
Ptratilimandát snad na všecky. časy. Kdybypo vašem

odstoupenísest sot agentů po okresezačalolámati kopí
ve prospěch kteréhokoliv kandidáta agrárního, všecko
by bylo marno. A přece mandát si ponechávate protí
vůli valné většiny voličstva. Jak tedy můžete nyní
mluviti ve jména voličstva z okresu? Snad proto do
byto všeobecného hlasovacího práva, aby nadpoloviční
většina voličstva neměla v říšské radě zastoupení? Je
stliže se chlubí agrární strana duchem demokratickým,
Jestliže tvrdí, že se řídí její poslanci vůlí českého ven
kova, nuže — dokažte to prakticky! Ti, kteří vás vy
blzejí, abyste vykonal to, čeho si většina snažně přeje,
mají k takové výzvě plné právo. Rozhodně a roztrpče
ně musí tito oposičnici protestovati proti drsné, zpupné

bezohlednosti, s jakou přijímají přední agrárníci včasnoujeřich výzvu. Agrárulkům musí býti dovoleno proti žá
dosti vrližstva uvésti věcné námitky, Ale nikdy sí ne
smí dovollu zastrašovati a mrskati voliče hubost
mi a zpupnými | nájezdy | proto, že nespokojení
voliči užili svého občanského práva. Hlasy neagrármích
voličů agrárníci bráti dovedou, ale chtěji-li tito voličo
vé pronésti svobodný posudek, již se jim snaží agrární
tábor zamknouti ústa. —. Pane poslanče, plnil jste své
povinnosti jako zástupce okresu tak, že jste se neukázal
v místě, kde docela vaši lidé trpěli hrozně násilnostmi
spáchanými. A když později důvěrníci strany křesť.
sociální, národně sociální a sociálně demokratické tele
gramem vás žádali, abyste se zúčastnil Jednání zástupců
dělnictva s továrníky, nemohl býti telegram doručen
anl v Krčině an] v říšeké radě. Kde jste tedy vlastně
byl dne 20. a 21. řljna, kdy vás telegrafická Jiskra tak
horlivě sháněla? Zvláštní ta poslanec, jehož telegram
nenajde ani doma ani ve Vídni. Kde jste tedy konal o
mnoho důležitější poslaneckou práci? Proč jako zodpo
vědný zástupce okresu ani jste nenaznačil, kam by se za
vámi měl; důležité práce posílati? A jestliže jste se tolik
bál vlastního voličstva, proč jste se mu aspoň neomlu
vil? Zkrátka povinnosti, spojené s mandátem, nejsou pro
vás velikou lahůdkou. Ale chcete-li, aby se taková fa
tální situace odbývala nějakým agrárním osvědčením,
pak vám otevřeně pravime, že ani poslední volič nebude
tohle považovat za nějakou věcnou náhradu. Za poslance
musí mluviti jeho skutky — a nikoliv osvědčení a re
soluce jeho ochranců. V době kritické má státi na před
ním místě právě poslanec. A je-li vám opravdu líto a
spoň lidu agrárního. s tím větší horlivostí jste měl o
sobně na jeho ochranu vystoupiti. Uvažte, jak trapně to
působilo, když ve chvílích největšího rozechvění právě
vaše strana stása bezradně — bez vůdce. A pak vám
mají věnovati plnou důvěru voličové jiní? Proto bude
jenom ve vašem prospěchu, poslechnete-li valné vět
Šiny a poskytnete-li voličstvu složením mandátu příleži
tost, aby svých práv užilo k volbě poslance, jakého si o
pravdu přeje.

Kde byl pam RydloP V Krčíně v hotelu samého p.
Rydla dne S. t. m. pořádána schůze stávkujícího dělni
ctva všech stran. Ale — pan Rydlo, ačkoliv byl pozvám
a ve svém domě dlel, nedostavil se zase. Tak znovu 0
svědžena horlivost pana poslance. Znovu se ukázalo,
jak se ve vlastním sídle bojí svých voličů. Nač ještě
tedy vlastně se drží poslaneckého mandátu?

»Neurvalé« útoky proti p. Ant. Rydlovi. Zase se o
svěděllo, jak agrárníci umějí nemyslivě papouškovati
tak, jak se tomu naučili ze svého veležurnálu »Venko

va«. Jednalo se o to, Jak pomoci panu Rydlovi lacino k
reputaci, jak zatušovati jeho liknavost a malou poslane
ckou schopnost. Proto ve chvílích, kdy vlastní voličové
Rydlov: proti svému zvolenému zástupci parlamentnímu
co nejhlasitěji reptalí, pojednou agrární organisace novo
městská dne 1. lisopadu na rychlo sestavila projev dů
věry k Rydlovi. Co také měli přední agrárníci jiného
dělati, když si nynějšího pana poslance sami postavili
v čelo? Alecpodepsaní »předsedové neb členové výbo
rů místních organisací« neodepřeli si smlsnout sí na těch,
kteří plným právem a zcela věcně konstatovali, jak prá
vě v době nejkritičtější naděje v p. Rydlo naprosto
zklamala. Rozumí se, že pravý odchovanec »Venkova«
a »Cepu« dlouho neuvažuje o právu a spravedlivosti,
má-li chuť zaútočíti. A tak v »osvědčení« čtou se tato
slova: »Časopisům »České Stráži« v Hronově, »Obnově«
v Hradci Králové a pod. jež podnikají neurvalé a ne
mistné a bezdávodné úloky proti Vám, vyslovujeme
své opovržesí s podivem, že tak jistá část žurnalistiky
poklesnouti může a poslance. který sotva svou činnost
byl s to rozvinouti —-a už přece pro nás vykonal —
hnasným způsobem oslouzí a sapadá.« — Pánové, ne
seznali jste dosud, jaký komický dojem činí tento ná
blý a přísný váš soud? Víte. proti čemu vlastně svý
mi podpisy protestujete? V největších nesnázích by se
ocitli někteří z vás. kdyby byli tázáni, zda vůbec kato
lickou kritiku Rydlovy +horlivé činnosti« četil. Ale my
bychom si věru přáli, aby ta kritika byla dobře známa
zvláště agrárníkům rozvážným všechněm. Nevíme sice,

přečetlo peprnou kapitolu autorovi toho osvědčení. Ale
jisto jest, že takové bezdůvodné urážky by nepropustil
z úst žádný poctivec, který četl naše řádky, uveřejněné
ve prospěch lidí strádajících a k vůli tomu, aby se kon
statovalo chovánípana Rydla. — Proč jenom neznámý
autor »osvědčení« chytře zamlčuje, v čem spočívají ty
»neurvalé útoky« a jakým »hnusným« způsobem váš líst
pana Rydlo napadá? Kterým řádkům jste mohli vyslo
vitj opovržení? Snad těm, které zcela správně relero
valy o praktickém stanoviskét Rydlově vůči trpícím?
Pánové, nehrajte si na schovávanou a uveďte přímo do
klady! Jinak jest vaše »osvědčení« skutečným matením
lidu, jest to složka zlobivých, podrážděných frásí se
stavená z nouze, aby se maskovala nepopěrná blamáž
| těch, kteří se představovali před volbou jako jediní u



.. .. mo Me že o

dění, kdýž jsté se ocitli ve slepé uličce, když se vám
protestyna hlavujensypoi.Aledovolte—svéchyby
nehleďte záplatovati chybami novými! Vždyť přece pro
tó, že Rydlo se ukázal tak malým hrdinou, nemají trpěti

vraktičtěji“ Jestliže nad poznámkami tolik věcnými, prav
divými a zcela taktními si dovolujete docela dávati prů
chod umělkovanému Imusu, pak jste prozradili jasně,
jakou vlastně svobodu českému tisku a české kritice
přejete. Pak prozrazujete, jak byste s tiskem oposičním
zatočili, kdybyste měli moc, po jaké toužíte. Vaše hrdin
ství ostatně jest zrovna tak veliké jako Rydlovo. Víte,
kdo nejvice do vašeho vedení a vašeho poslance bušil?
To byl přece tisk sac. demokratický. A proti tomu ani
slovo! Skutečňých křiklounů se bojíte jako zajíc chrta.
My' na váš ubohý a zcela nespravedlivý protest však
oďpovldáme, že nelitujeme ani jediného řádku, který
jsme v zájmu dobrého Jidu proti Rydlovi napsali. Opa
kujeme všecko s plnýrů klidem a s plným přesvědčením
Jako dříve. Právě proto se agrární tábor tolik rozčilil,
že bylo těžko nějaký věcný trumí proti naším. řádkům
uvésti. A tak vidíme, že právě agrárníci pro pravdu se
nejvíce hněvají. A uveřcinil-li i >Venkov« (dne 5. t. m.)
slova tak nepravdivá a nespravedlivá, pak máme plné
právo právě sny vysloviti -své opovržení s podivem, že
tak jistá čast Žurnalisliky poklesnouti může.« Uvážlivým
agrárníkům pak vřele doporučujeme, aby si srovnali na

še zcela spravedlivé řádky (uveřejněné v předešlých čí
slech) s vášnivým výpadenm toho osvědčení. Po tom
srovnání prohlédne lehce každý, k čemu se utíkají lidé,
kávž se jim lodička potápí.

Libice u Chotěboře. (Opozděno.)) Řídká slavnost ko
nala se v Libici dne 15. října. Vsdp. Čeněk Jůzi, bisk.
vikář a místní děkan. za assistence četných kněží z o
kolí posvětil zdejší chrám Píně. Od časného jara až do
dnešního dne dály se přežetné opravy. Kostel i věže z
venku skore celé nově namítnuly: věž z větší části no
vě šindelem kryta a nabarvená. Uvnitř byl kostel proti
vlhku do výše 1 a půl metru asfaltován. Když konečně
práce zednické byly hotovy, byl kostel celý jemným
jednobarevnýím tonem s malými ozdobami vymalován.
Rovněž i varhany byly opraveny. — Všecky tři oltá
ře, kazatelna, obrazy křížové cesty a četné jiné rámy
obrazů vše toto nově prozlaceno, případně polychro
mováno a nabarveno. Všecka okna pořízena nová a na
zvláštní přání uroz. pana natrona hlavní dvéře dubo
vé nové zakoupeny. Kostel zdejší, ač malý, nyní jest 0
pravdu důstojným domem Božím. Oprava stála as 10 ti

nosem 500 K, různí pak dobrodincové rovněž dali as pět
set korun. A kdo hradil ostatní náklad? Vše ostatní v ob

soukromých příjmů, poněvadž kostel zdejší takřka žád
ného jniční nemá. Nelže pominouti mičením, s jakou o
bětavostí a jak rád vydával tak značné obnosy na četné
ty opravy. Jemu nestačilo, aby vše jen zběžně a na ry
chto bylo zhotoveno. Řídil se svou zásadou:
něco dělati, ať se to dělá dobře a řádně, nechť to stojí i

v sakristři, to [ óno sám připomínal, co by se lépe hodilo,
nedbaje, že náklady rostou a rozpočet trojnásob jíž přé
stoupen. Věru, že to velké slovo, ale zde úplně na mí
stě, že-takových patronů jest velmi pořídku a těžko by
se našel jemu podobný. Jeho vybroušený vkus nejen do
vedé snádno nalézti, čím by se ta či ona věc doplnila,
okrášlila. alé dovede i tak mile a vhodně tu okrasu, tu
doplněk nabídnouti jako na př. skvostný skleněný lustr,
dvéře a jiné a jiné. Farníci zdejší seznali vzácnou tuto

přifařených obcí vys. urozenému panu patronovi uctivě
za tuto blahovůli poděkovali. I všíchni ostatní s vděč
ností na dobrotivost jeho ještě po dlouhých letech vzpo
mínati budou. Když člověk viděl, s jakou blahovůlí po
voloval vždy větší a větší obnosy na opravy, ano, když
i sám urozený pan patron nové a nové okrasy a opravy
vymýšlel, tu tnaně do myslí vstupovala vzpomínka na
doby dávné, kdy často i jednotlivci vystavěli kostely
jak pohádka krásné. Přáli bychom všem kostelům tak
dobrotivé patrony, a děkujíce vys. uroz. panu baronovi
za tato dobrodiní, prosíme, aby jej za to odměnil Bůh.

Čáslav. (Řemeslnicko-živnostenská záložna.) Těžké
poměry, v nichž ocitají se zvláště střední a dělnické
vrstvy občanstva, pohnnly některé čilejší naše živnost
níky, že hledáti počali jedině správnou cestu svépomo
ci. Za tou příčinou konána byla působením jich před
běžná porada spojená s přednáškou o založení stavovské
femeslnicko-živnostenské záložny, která by umožnila
členstvu zaopatřití si nejen potřebný úvěr obchodní, ale
i póskytla mu zálohy na vykonanou práci a převzala
eskomptování účtů. Učiněné návrhy příjaty byly rado
stně řadou našich živnostníků a zvoleno bylo již také
případné komité, jež má se postarati o jejich uskuteč
nění. Záložnou touto učinilo by řemesinictvo naše dů
ležttý krok k svému povznesení a lze proto doufati, že
myšlenky této se nespustí, byť se i vyskytli jednotlivci,
kteří nemohou se pro to rozehřáti. Ochrannou ruku nad
novým ustavem peněž, slíbila držetí osvědč. naše záložna

občanská. -— (Divadlo.) Počátkem měsíce prosince má
býti otevřeno restaurované Dusíkovo divadlo a ode
vzdáno opětv užívání ochotnické naší jednotě, jež chy
stá se v'něm zahájiti zimní sezonu vybranými pracemi.
Kdo měl příležitost nahlédnouti v prostory divadla, byl
překvapen jeho pěkným vzhledem i praktickou úpra

vou, která je postavila po bok moderním budovám di
vadelním.“„Rekonstrdkce doznalo nejen hlediště, které
svými novými rozšířenými galeriemi získalo mnoho no
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vých míst. ale i jeviště, jehož dřevěné konstrukce-na
hrazeny železnými a jehož provaziště bude co nejů
čelněji zařízeno. Restauraci divadla provedl arch. p.
Skřivánek v době poměrně velmi krátké a jest na ní vi
děti, že pracoval tu nejen cdborník stavitel, ale i odbor
ník režisér. Jsme přesvědčeni, až obecenstvo uzří obno-'
vené divadlo v záři elektrického světla, že bude mu
dvojnásob milým místem osvěžení a že četnou návště

aby v obnovených prostorách jeho nalezla hojnost no
vé přízně a přátelského porczumění. — (Spolek pro
podporu studujících) koná, jak oznámeno; valnou hroma

du 13. listopadu o 2. hod. odpol. ve sborovně c. k. gym
nášia. Z vydané jednatelské zprávy vyjímáme, že pod
porováno bylo 155 žáků u to 96 půjčeno 560 knih, 40 u
dělováno 70 obědů týdně. a 10 uděleny podpory jednak
peněžité, iednak oděvem. Členů přispívajících čítal spo
lek 56, zakládajících " a vedle toho značný počet dobro
dinců, kteří přispívali buď penězi, buď darováním obědů
a oděvů, Zvláště o spolek zasloužili se P. T. pp.: řed.
KI.Ptačovskýz Golč. Jeníkova a uč. J. Volenecz z Vrdů,
kteří laskavě převzali a vedli jednatelství venkovských
obcí. Od 1. ledna do 30. června 1911 vydal spolek 595 K.
V těžkém sociálním posiavení chudého studenta jest
spolek mocným činitelem a proto doufá, že i v novém
správním roce nalezne hojné podpory a pomoci u všech
dobrých duší.

Žleby. J. J. kníže Fr. Jos. z Auerspergů, jehož dobro
Činnost jest široko daleko známa, věnoval dobrotivě na
stavbu chrámu sv. Jana Nepomuckého, který byl v mi
nulých dnech právě J. Eminencí nejdp. kardinálem praž

—- Pan ředitel knížecích panství F. Můller jmenován
byl členem ústavu pro výzkum a zkoušení hospodář
ských strojů, zřízeného při král. české hospodářské aka
demii v Táboře, Znárná odborná znalost pana ředitele,
oceněná proz. sborem předního hospodářského ústavu,
zajisté potěší všecky jeho ctttele.

Od Doubravky. Mezi stoupenci křesť. sociální stra
ny na Čáslavsku nemalý rozruch působí zpráva, která
proskočila do veřejnosti z jednání poslední okresní u
čitelské konference okresu čáslavského. Známý odpůr
ce strany křesť. sociální, pokrokový učitel p. Pilný z
Čáslavě, uznal za vhodné ku zvýšení lesku své před
nášky o lidovém. vzdělání na této vládními orgány svo
lané a řízené schůzi dotknouti se nešetrně činnosti orga
nisací křesťansko sociálních za souhlasu svých pokro
kových kolegů a za mlčení sl. předsednictva. Ovšem
proti straně křesť. sociální jest všecko dovoleno. Jsme
zvědaví, co by se stalo, kdyby týž pán byl se dotkl tak
činnosti kterékoliv strany jiné a kdyby svou zžíravou
kritikou obmyslil na př. organisace národně sociální, soc.
demokratické nebo teprve mladočeské! Panu učiteli Pil
nému nezanlouvá se vřednášková činnost organisací
křesť. sociálních, zdá 'se inu, že lid kazí. Bylo by zá
hodno, aby při tomo paušálním- tvrzení udal buď něja
ké závadné thema, nebo aspoň závadná, kazící místa

takových přednášek. Myslíme. že by jich vůbec nena
šel a že jeho tvrzení bylo tedy jenom prázdným plácnu
tim do vody, nabubřelou pokrokovou frásí. Se svými
radani a výtkami měl by se raději obrátiti k vlastním
pokrokovým spolubojovníkům 4 přidržeti jim dobře u
kazující zrcadlo. Jest jejich činnost na venkově tak
vzdělávací, že jí lid má až po krk a musí se proti ní
časem dovolávati až úřadů. Našim organisacím pak do
poručujeme, aby na podobné útoky odpověděly dvojná
sobnou činností přednáškovou a horlivým šířením ka
tolického tisku!

Sňatek. Dne 7. t. m. slavili o 11. hodině dopol. v dě
kan. chrámu Páně v Něm. Brodě sňatek sl. L. Racková,
dcera řed. zdejší školy I. obv. a p. Jar. Vodička, uči
tel na místní obchodní škole. Pp. novomanželům srdeč
ně gratulujeme!

Avlatika v Německém Brodě, 5. t..m, měl sekonati
v našem městě vzlet pana Čibáka z Pardubic. Reklamou
přivábeno veliké innožství diváků, z nichž přemnozí ne
litovali sebe větších výlol: a přijeli vlaky i ze vzdále
nějších míst, aby jim vzácná ta podívaná neušla. Na leti
sti zřízeném podél pražské silnice hned po poledni za
vládli nevídaný ruch. Lidí hemžilo se tu jako mravenců
a kočáry i automobily o překot jezdily sem tam dováže
jice stále nově účastníky. Let měl započíti o 3. hod.,
poněvadž ale vál silný vitr. čekáno přes ustanovenou
hodinu na jeho umírnění. Přes to, že se tento nezmírnil,
stroj byl vytažen z hangára. Motor začal pracovati, zvě
davost obecenstva byla napjata na nejvyšší stupeň. Za
vzněly výstřely. Konečně! Obecenstvo si oddychlo v
přesvědčení, že teď to už začne. Jaké všakzklamání!
Aparát stojí klidně na poli dál a v „sluch obecenstva se
nese mrzutá zpráva, že se let propřílišný vítr přece jen
konati nebude a odkládá se na příští neděli. Nastává
smutný rozchod, kde kdo projevuje lítost nad tím, že
k letu nedošlo. Při tom dochází k veselé episodě. Na poli
u silnice pojednou zvedá se hejno hus tam se pasoucích
a s ohlušujícín křikem mává ve vzduchu svými křídly,

tu chtivé. Snad příští neděli bude počasí vzletu přízní

spokojení.

Košský a dobytčí trh v Nějseckém Brodě. Příští
trh koňský, zároveň dobytčí v Německém Brodě koná
se dne 14. listopádu 1911. v úterý po sv. Martinu. Trhy
koňské jsou vždy četně navštíveny a patří k nejsílněj
ším v Čechách.

kterou nemalou péčí a zálibu v jeho památkách feví u

roz. p. hrabě Jan Thun z Hohensteinu, bude 11 náhrob
ních kamenů stafoslavného rodu Oerstorfů usazeno je

|

í

i

|

. 5 šhhsí Me . ——

dnakve -Mjechkostelaná straněvaitřní,jednakna straně
vnější. Památné kameny náhrobní z- kamene.bíléhot..zv..

slezského mramoru jsou dovednou rukou pracované: vletech -!574—1613. "a

Sv. Jan Nep. pod Košumberkom. Konečně.tapolo
: rozbořená kaplička sv. Jana pod Košumberkem byde o
. Pravena a jako význačná památka doby barokní,zacho
vána časům budoucím. Nařízením ředitelství kvíž, statká
Thurn-Taxiských v Řezně zadal patronátní úřad naRy
chmburce opravu kaplicky panu staviteli Hostašovi.v Lu

ra B. Dvořáka.

4 *

Různé zprávy. ně
Biskupské konjerence ve Vídní. Dne 7. listopadu-by

ly v arcibiskupském paláci zahájeny biskupské „konfe
rence, které potrvají 7 dní. Přítomní jsou arcibiskupové
vídeňský, pražský, elomoucký, který zvolen zapisova
telem a dále kardinál Katschaler ze Solnohradu, biskupo
vé z Hradce Králové, Litoměřic, Gorice, Lublaně, Štyr.
Hradce, Terstu, Celovce, Lince, a sv. Hypolitu. První
schůzi předsedal pražský kardinál Skrbenský.

Úbytek Němců * Cechach, Jak jsme už sdělili, na
počteno bylo v Čechách 4.241.901 Čechů (1900: 3,930.071)
a Němců 2,467.721 (2.337.044). Přibylo tedy Čechů o 8
proc., kdežto Němců pouze o 5.6 proc. Německé listy

velmi nad tím naříkají. »Los von Rom- tedy Němcům vČechách nepomohlo.
Sjezd katolíků dolnorakoúských započal v sobotu

ve Vid. Novém Městě. Duší sjezdu byl říšský baron Vi
tinghoff-Schell. Diecésní sekretář Mayer kladl důraz na
soustředění práce katolických nepolitických organisací
dle přání arcibiskupa dra Nagla. Z ostatních řečníků pro
mluvili: P. Fr. Depauli-Boissel »o úkolech muže ve ve
řejném životě«, říš. posl. Stockler »o selském stavu a
křesťanském názoru světovém., dr. K. Prokop +0 něm.
lidu a církvi- a P, Viktor Kolb +0 našem boji proti špat
nému a nemravnému tisku.« Řed, Hornich v řeči své »Co
chtějí katolíci na poli skolském« vyzýval také katol. stu
dentstvo, aby ani a školách středních ani vysokých ne
trpělo bezdůvodné útočení na křesťanství. Slavnostního
průvodu účastnilo se na 6000 osob.

Statistika stoletých v Evropě. Dle statistiky vydané
německým říšským zdravotním úřadem jest.na jihu e
vropském mnohem více stoletých než na severu. Kdežto
v Bulharsku připadá prý na 100 obyvatelů jeden stoletý,
připadá u nás teprve na třetinu milionu lidí jeden. V
Rakousku-Uhersku není teď než 173 stoletých, v malém
Bulharsku však 3883. V Rumunsku jest jich 1074, v
Srbsku 573, ve Španělsku 410, ve Francii 213, v Italii
197, v Anglii a Skotsku 92, v Rusku 89, v Německu 76,
v Norsku 23, ve Švédsku 10. v Belgii 5 a v Dánsku 2.
Švýcary musí se zatím spokojiti bez stoletých.

-Oltářní obraz, malovaný ručně olejovou barvou na
plátně ve výši skoro 1.5m a v šífi 3 m prodá se z volné

ruky. Malba představuje Krista, rozhodujícího před He
rodiány o »penízi danč.« Adressu majitele sdělí admi
nistrace 1 I

„Finanční“Rozhledy«, čís. 2. roč. II., vydávaný nákla
dem Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové, prá
vě vyšlo.s obsahem.pestrým a časovým, z. něhož uvý
díme zvlástě pozoruhodný aktnelní článek K. Karáska
»K otázkám průmyslu baviny«, v němž autor podrobně

probírá dMežitější "otázky průmyslu textilního, Stejně ča
sový je článek K. Šikýře »Fůze a zájmová společenství«.
Dr. A. Vyškovský vrací se samostatnou statí „k výreční
zprávě Ústředny obchodní a průmyslové v Hradci Krá
lové, v němž poukazuje na zdárnou činnost a rozyoj té-
to instituce. V rubrice »Přebled za měsíc fljen< registro

vány jsou důležitější události finanční a národohospodář.-tomto rčsíci, Toto číslo -Finančního Rozhledus« ob
sahuje mimo rubriky „Různé finanční a národohospodář
ské zprávy« též rubriku o činnosti Záložního úvěrního
ústavu, rubriky »Bursovní«, »Cukerní« a »List slosova
cí«. Roční předplatné obnáší pouze 1.50 K a přímým in
teressentůmzašle časopiscentrálaZáložního- úvěrního
ústavu v Hradci Králové neb její filikiky na požádání
zdarma. , ea

Vápott a novoroční dopisgice Ústřední. NationŠkolské odmistrů Schlossera. Fuky, Skály a Podhajské
v osmnácti druzích svérázně umělecky, vypravených
možno již nyní objednati v kanceláři Ústřední Matice
Školské v Praze-i., Husova tř. č. 3. Dopisnice, Úptřední
Matice Školské mají přístup do všech společenských
vrstev. Všichni čestí obchodníci zásobl se včas všemi
druhy, k nimž řadíme též nedávno vydanou matiční do
pisnici korunovačních. klenotů království Českého, mel
věrnější to reprodukci korunovačních klenotů českých.

Každý česks obchodník 1vaše obecenstvo dá vždy přednost pohlednici Ústřední Matice Školské jako výrobku
ryze českému, který již s naším vánočním trhem srosti.
Objednávky, za hotové činěné v okrouhlých číslech, vy
řizuje obrateny kancelář matjční, kde možno:též objednati:

dopisnice sobrazem miláčka národa Svatopluka Čecha,
a Jíříka z Poděbrad, věrné to reprodukce děl mistra. A
morta. Aby objednávky co nejrychleji mobjy býti vy
praveny, prosíme pp. obchodníky, aby je činili již nyní,
a to dle čísel, uvedených na adresní straně, Ceny do
pisnic Ústřední Matice Školské jsou již ustáleny. V drob
ném prodeji kus po 12 hal. Všichnf čeští obchodníci ob
drží obvyklou 33 a jednutřetinu: proc. slevy. ,

Dikávzdání.. Vzdávám touto cestou tisíceré „díkyú

mne v nemoci podpořilo. Jaa členem II. třídy, zaplatil



% K. Z toho viděti, jak naše sdružení blahodárně pů
sobí. Též bratrům »Orlům-, kteří mne za mé choroby

navštěvovali a některými horlivými úsluhami mi po
mohli, vzdávám srdečné diky. Zdař Bůh! — V Přibysla
vi. dne 26. října. Karel Bláha.

učitelů v Praze-Bubenči. Osobní dary: Vsdpp.: Ray
mund Hummel, op. sekretář na Strahově 10 K, Oldřích
Koza. far. Pyšely 5 K. Jos. Staněk, far. Veltruby 5 K.
Pan Karel Král, cínařsví Král. Vinohrady 2 K 20 h.
Farní sbírka na sběrací listy: SI. Františka Sedláčková,
Olešnice 34 K, Bohoslovci liradec Králové 21 K. Sbírky
příležitostné: Frant. Pospíchal, koop. v Jevišovicích. u
Znojma při svatbě pana Stehlíka se sl. Kulhánkovou
8 K4 h. SI. Františka Jakubcová, redaktorka Vršovice
2 K, Administrace »Českého Západu« v Plzni 2 K. Pří
spěvky spolků: Jednota katolických paní a dívek v Čes.
Budějovicích přihlásila se za přispívajícího člena spolku
(roční příspěvek 10 K). ThDr. Franěk Čermák, zámecký
kněz ve Valči daroval knihovně ústava spis »Katholi
sche Missionen« v ceně 6 K. Stavitel A. Zima na Král.
Vinohradech za lilínu, složenou na zahradě ústavu- 100
K. -- Všem dárcům nejsrdečnější diky a »Zaplať Bůh«
vzdává První katolický ústav ku vzdělání učitelů (se
kretariát spolku) Praha-Bubeneč.

Za zemřelé členy a dobrodluce Spolku přátel ka
tolických českých škol bratrských, kterýž buduje ka
tolický učitelsk“ ústav v Praze-Bubenči, sloužil J. M.
nejdp. probošt c. k. dvorní rada ThDr. Fr. X. Kryštůfek,
v pátek dne 3. listopadu zádušní mši svatou v kapli ka
tolického ústavu ku vzdělání učitelů v Praze-Bubenči.

Žádejte
vždy výslovně

MAGEI koření

'křížovou+ hvězdou
- adbejte, aby bylo nalito
z původní velké lábvo

MA , Beboť v té
A nesmí ze dle zákona

4M Nabízti k prodeji mic
jiného než koření

MAGGIno,

MAGGIHO koření předčívšecky

napodobeniny,na„ped a proto

Mešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské© konsistorium

v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
vá přírodní vína k -obětem mše iv.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od

Zane výb:Dao |
ká K0.

vína za i litr.po (©,

avé

Oš bchodvínem—

u V HUMPOLOL "
Mob?PZ pomoe.:

J. Hlávka,.
malíř círk. obrazů,

Praba —Rrál. Vímohrady.

Puchmajerova ul. de.,

, doporačaje veledůat. ducho

oltářní obrazy, Kříž- cesty.
-std. na. platný, plec U.„©oměl ke proředení..,pejlevu : :lan koa,Vál aus

- -—iy 
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Rozšiřujte

důležitou úvahu, jež vyšla jako 5. a 6. číslo
„Časových Úvah“ pod titulem:

Sepsal P. František Blaťák C. Ss. R.

Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci
náboženství v téže, pokrokářských proudech
školních. Prom!ouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má se
rozvíjeti.

Stran 64. — Cena 16 hal.

Při bromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Sloupencům našich organisací.

Odporačujeme vřele křesťanský českýzávod

vyšívašek a šišek >Záštita« v Chrastia
u Chrudimě,

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodaché vzorné ob
stará „Záštita“. Ved. duchovenstva naskytá se sde

příležitost koupiti prádlo kostelní, saračené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě opokojeni|

PEP“ Odporačujteve svémokolí! -iy

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé zpousty prolhaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří- otravné. účinky nám. nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ=
Na-eelý rok se předplácí pouze 1 K.

Je ivá čísla;(nejméně, 82 atr.) po 8 h.
a 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při, hromadnýchobjalnávkáchch poskytnj eme50-procentsl
Za ne trný obnos budík mímůže si každý

koupit. hojno: vzdělávacího.čtení, Nečekej nikdo,

až nepřátelé Pootřeů vět letáky zbožnouosaduzaplaví! Jest y již předem katolické
věřící uvědomovati, aby. pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme, '
y si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

em vyřídí

administnace

0

„Časových Úvah“
radci "Kyflové,

ZOÝEA

+

+

t

+
Nejlevnější a nejbezpečnější

pojištění pro případ úmrtí
poskytuje Jubilejní, vzájemné dobročinný

živnostenskýspolek „,„Charitas““ v Hradci Král.

jenž založen jsa r. 1908 na zásadě křesťanské
svépomoci, za dobu svého trvání běbem necelých
2 let vyplatilv 12 případ. úmrtí celkem 13.676 K,
získav 805 členů. Jak děkovné dopisy svědčí,
přišla podarovaným podpora v době nejtrudnější
jako pravé dobrodiní.

Spolek přijímá enuše 1 šeny od 24 do 45lét,
Příspěvek správní každoroční obnáší 2 K, sápisné
jednou pro vždy jest: do 30 let 2 K, do 40 let
4 K, <o 45 let 10 K. Každý člen Se zavazuje, že

splatí při úmrtí spolučlena 2 K, jež se vyplati
bez průtehu buď zákonitým příbozným aneb účelu
a osobám, jež si člen písemným problášením vý
boru za svého života označil

Spolek střádá jmění pro úlevu svých členů
v badoucnosti a pro přítomné případy úmrtí po
skytoje záraka svým kmenem žijících členů, takže
nějaký úpadek je při tomto živém kapitálu vyloučen.

Duchovní správy a katolické spolky měly by
upozorňovati na výhody, spolkem naším poskyto
vané katolickému lidu, jehož životní poměry byly
by vždy lepšími, kdyby svými penězi neživil své

nepřátele,nýbrž sám sebe.
Pište si o přihlášku na adresu:

Spolek „Charitas“ v Hradci Králové,
Dr.Frant. Reyl, Váel. Jenšovský,
předseda. jednatel. —

Duch

katolické
Obnovy.

Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělané i
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudiy v českém.
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta

raly, naopakp p pvěžímzřídlempoučenío u dobu.

Stran 722. Cena 4 K.

Právě vyšlo!

s náboženstvím a bez něho.
Od R. S.

S vyhraženým povolením přeložil
Navrátil.

Tato velice včasná, obsažná a popu

lární úvahá hodí se vybrně k hromadnému. rozšiřování.
Stran 36. — Cena: 8 h.
Při hromadných objednávkách veliká

sleva.
Brožuru rozesílá

Frant.



Zubní atelier

MOD, L. NÁVDA
odbor. lékař zubní,

Hradec Králové, Velká podsíň, 151.

Plomby všech druhů; umělé zuby a
chrupy v nejjednodušším provedení
v kaučuku až nejjemnější práce amer.
ve zlatě i v imitacích; zuby nýtkové,

korunky, můstky, zlaté zuby atd.

% Cibule a česnek. č

Maluský křen :
:

letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné ceny

Josef Mikulecký,
vývoz Malínského křenu

v EKutné Hoře.
Ceníky zdarma a franko.

Majoránka a demutť.

Lovecké pušky
fiobertky,
kulovničky,
veduchovky,
brownitg

a j. opak. I flobert. pistole,
nejlepší jakosti a vyzkou

revolvery šenédodává v oeně
nejlevnější

ALOIS SCHIER,
JABLONE n. Orl.

gaB> Cenník na požádání zdarma a franko. =gfilj

Po, sklonářům a zahradníkům
nabízímeskle tabulové do pařenišťat, jakož | sta
wební za ceny nejlevnější.— Výborný lermež. tmel
oklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
diamanty kus B IK dodáme na každou stanici želes

ničnífranko.— Sklady tabulovéh o skla.

K.V.Skuherský,“25.2
Hradec Králové, výhradně v továrně.

Račte silpsáti o vzorky
=== fi-mě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB ,,Wzájemnost““ mm
6©* vwHronově Čís. 186. 8
— Vývoz lněného a modnmíhozboží. —

Doporučoje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi dámskéi panské
plátna, damašky,obrusy, ru Zefíry na kolile,
— — Maty atd., překrásných modních vsorů. — —

M$“Výbavy pro nevěsty "U
ta levné, porné, ceny. „Velkolepý výběr. Mnohe po

ehvalnýchuznání. —0b vky vosněpřes 2) Kzasí
lámevyplaceně,1 balík40 mu vkusněrozdrušených

za 18

Obdržitoto nejlepší! | Křesť-sociálpodniki
BRE“ Vpodnikutomtolze též bezpečněulošiti <
vklady proti 6%,úrokování,
Podnik podléhá revisi Zemského výbora král. Ceskéhoa ZemskéhoSrasn.| IL

Majitel:Politiské družstvo tiskové v Bradei

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporečuje sávod svůj veledůstojnému ducho
vemstvu a ui. patronátaím úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, šelezných

náhrobních kříšů,
slacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústnímu jednání dostarím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medsilie z výstavy v Pardabicich.
OP*> Závod založen r. 1898. Sm

E
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope

U
rmělti veikoré kostelní nádoby a
náčiní a to: mo rance, kalicby
eibáře, nádobky, — únky, pacifikály,
svícny, lampy, telnice, kropenky
aid. své vlastní výroby, předpisům

$ církevním vyhovojící. Staré před

měty opravuje v„Aávodní intenci a
“ ra ni slatí n ří naboprotí doplatku za nov měňuje. Hotové
předměty neb výkresy astlé na u
kásko franko bes závosznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Silad veškerých slalých « stříbrných klenotů, jako : ře.
modonek, kříšků ů, náramků atd. z etáraké
protony, tab jídelní nášinísestříbra pravého

i čínského vždy na akladě.

Stars slate, stříbro 6drahobomykupujeza nejvyšlí cen)

JAN STANĚK,
: pasiř a oleclour

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.
„-„-„*"—"—————.Č—ťrr—.—————————

Nábytek z ohýbaného dřeva,

Židle z ohýb. dřeva Křeslu hoapaci
v různých úpra- od - . K30—

nách od K 370. EP ko pnl

Stojanya věšáky Křesla“ pe 7
s ohýbaného Sedátka na čronbu

dřevaod K 0 — od... Ki2—
a jiné, v nejmodernějším provodení

WP“a v cenách nejlevnějších "08
vabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

Doporučujeme vřele firmu

Josef Pavelka

vlastní výroby.

Přednosti závodu: Přímý nákup. Firmy prvního

řádu. Zboží jen dobrých jakostí.Pečlivá obsluha. evné ceny.
Oprava, čistění a šehlení prádla.

Kradec Král, Palackého tř. 77,
KOOKOKOKOKOOKOOODOOOOOCK

6-35, 7-65.

bambitky,
flobertky,

lovecké pušky

> Vojtěch Rážžv Hradci Králová,

Pravý G

Malinský křen,
cibuli, česnek,

nabízí nejlevněji

uška, KutnáM To Hora

Prmí český katolický závod ve Yldni,

František Řuber
Dílna ku vyšívání

as. 2" Ca zhotoveníko
V 1| Stelníchrouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám tóž ko

| vovénádoby, kříže:

c = „ t d.

A TĚSNĚ L 0., Kaises
strause 5., vedleLa
zaritského chrámea.

se vše franoo.

Spifitismus
zdokonalenímkřesťanství?

Tento důkladný spis dra
J, Novotného vyšel v ole
gantní úpravě o 25) ete.Cena 2KG0h.
1: Objednávejte u —::

Biskupské kuihtiskárny v Hradcí Králové.

doporučujeme ku
Ji

spolkových a soukromých.
Oohotnickým spolkům

doporučujeme se rychlým do
dáváním žádaných divadel,

Veškeré solové výstupy:
a kualety na skladě.

Hudebniny, veškeré vycháze
jící časopisy, žurnály i
dila sešitové možnonám
dodávati.

Každou i sebe menší objednávku
vyřídime 00 nejdříve a nej
počlivěji

Znamenáme se v úotě
Družetov.knihkupoství Politiokého
dražstva tiskového v Hradsi Král,

Adalbertinum.



S.rová vražda k vůli výdělku.

ani zločinný švec v Kopníku, na to připadl prodlu

Surová indivudua možno ovšem nalézti v každé po
litické straně, aniž by tato byla nucena vždycky

protivníci věšeli na naši stranu, dopustil-li se ně
jakého přečinu i kněz takový, který proti naší or
ganisaci brojil.

Nuže, Tonan nebví agrárníkem tuctovým. A
kam zašel, kdvž vlastní vinou upadl do obrovských
dluhu!

Zabil člověka a sice tak chytře, aby se zdálo,
že byl zabit sám, aby Lylo vyplaceno »pozůsta
lým. to. nač se pro případ úmrtí pojistil. Zavraždě
ného oblékl ve svůj vlastní šat.

Když se 1ozhlásilo, že nalezena mrtvola Toma
nova na Hodousku. napsal pokrokově-agrární
»Mor. Venkov.: >Nechceme do této chvíle věřiti
zprávě, že vážený člen naší rodiny agrární, bý
valý člen výkonného výboru moravsko-slezské
strany agrární, stal se cbětí zločinu.« Podobně li
tovaly skonu :pokrokového« toho muže jiné časo
pisy pokrokové a liberální, pokrokářští přátelé
Tomanovi nepoznali zištnou a surovou povahu To
manovu již dávno.

Ovšem s Tomanen: musilo býti srozuměno více
lidí jiných. Jinak by nebývalo možno aspoň při
bližně souditi, Že se vrahovi finanční manévr vy
daří. Vražda stala se 22. října. .

Tělo zavražděného mnužebylo zohaveno k ne
poznání, aby snadno nebyla seznána lesť. Dr. Jirka
z Brna. který nedávno Vomana léčil, poznal přece,
že se jedná 9 osobu tinou. Příbuzní však předtím
— jaký div! — v zavražděném poznávali Ladislava
Tomana. (Ovšem tento muž byl poiištěn na 100.000
KM A také hned, jakmile se zpráva o vraždě roz
nesla, žena Tomanova i bratří jeho se o pojistku
hlásili.

Osoba zavražděného zjištěna byla vídeňskou
policií. Je jím truhlářský tovaryš Arnošt Schiiler.
Toman viděl ho ve Vídni, když četl oznámení slu
žeb před domem kterýchsi vídeňských novin. Po
stava a zevnějšek Schiůlerův se Tomanovi hodil, ta
ké se mu hodilo, že Schiiler byl bez práce. Na
vnadil ho, že mu ohstará místo v lihovaru u Břec
Javy. Schiiler nabídku ochotně přijal. Jeli spolu do
Břeclavy, odtud pak do Rohatce; z Rohatce šli pě
šky patrně do onoho lihovaru, a na cestě stala se
vražda as k 10. hodině večer, kdy hajný zaslechl
v lese výstřel. Dále je ziištěno, že vrahem Schůle
rovým je Toman a okolnosti nasvědčují, že měl
spoluvinníky.

Konečně Toman byl v úterý dne JI. října zat
čen a to v samém Brně. Energičtí občané nepustili
ho z dohledu ani na okamžik a překazili mu nový
pokus útěku. Toman octl se v posledních dnech v
zoufalé situaci: přtelé byli pozatýkáni, peněz ne
bylo. Toman musil prchati z místa na místo a vša
de mu byli éetníci v patách. Odtud se vysvětluje 0
kolnost. že při zatčení nedošlo ku krveprolití, ač
koliv Toman měl 1 sebe browning, 50 patron a dva
ostré nože.

Poznán byl původně ve Studenci hostinským.
Přijel odtud do Bruna,od Rosic ho pozorovali a na
nádaží, když chtěl téci, zatknut a odevzdán na
Ceil v Brně.

Jak si počínal v záležitostech peněžních tento
bývalý sloup agrární strany, o tom se rozpřádají
kroniky. Kdyhy se byl dříve odvážil některý ka
tolik na to poukázati, jistě by ho byl Toman připra
vil do kriminálu. Vždyť na př. jeden našinec odpy
kal vězením statečné prohlášení, že v záložně spra
vované pověstným sebevrahem Kudrnáčem není
všecko právě v pořádku. Krátce na to, co si kato
lík své konstatování odpykal, Kudrnáč se oběsil
pro obrovskou deiraudací.

Podobně pykale za otevřené .poukázání na
šmejdy protivníků více našinců výhradně proto,
že nebyly uvedeny důvody takové, jaké soud po
žadoval, anebo že důka * vůbec připuštěny ne
bvly.

Toman několikráte vyhořel a to brzy po uza
vřené pojistce, takže naposledy ho nechtěla žádná
společnost proti ohni pojistiti. Zakoupil statky, slo
žil na ně závdavek — a obratem si na tyto nemo
vitosti vypůjčil, zamlčute chytře, že mu vlastně je
ště ty statky nenáležejí. Ba vypůjčoval si docela i
na výtahy z gruntovních knih. Zlákal nezkušené
rolníky k podepsání směnek, které nyní tito musí
zplatiti atd: Dal se žalovati třebas jen pro několik
korun. V rodině jeho byly často sváry z finančních
příčin. Vrahovi jest teprve 30 let a co již všeho
jako svéprávný muž napáchal! Již jako hoch jevil
velikou surovost mysli. Bylo mu požitkem mučiti
zvířata, trhati mouchám nožičky.

Vzpomeňme „jak dosud trpí za Drozda právě
ti čilí kněží, kteří obětavě snažili se zahladiti ná
sledky nedbalosti Drazdovy. Vzpomeňme, jak na
ši protivníci k mrskaní naší strany sahají až po

- vzdáleném Macochoví a Weissovi. Což kdyby se

vě nejsprávnější mrskati celou stranu agrární pro

roli. Vždyť mu strana k takové bestialitě neradila

členení volnotmivšlenkářského spolku na spalování
mrtvol. Patrno, jak by se mu bylo hodilo, aby byl
zavražděný spálen, aby v pozdějším čase nikdo ne

manova.
>Slovácké Noviny. píší: V sobotu dopoledne

zadržen byl dopis, který Toman odeslal své ženě
z Mostu do Rosičky. Eopis tento bude velmi zá
važným dokladem k usvědčení Tomana z vraždy,
noněvadž obsahuje doznání a z části vyličuje I
způsob vraždy. Dále žádá v něm zahlazení někte
rých stop, které by na něj mohly jako na pacha
tele vésti. V dalším se nám piše: Již v pondělí 23.
říjtu, kdy nebylo ještě o vraždě ničeho známo, při
šel otec fomarmiv s rodinou do Kunštátu k notáři
Dru Javurkovií a žádal za převod majetku Ladisla
va Tomana na jeho bratra Vincence Tomana, stat
káře v Ústupě, « odnvodněním, že jest Lad. To
man nezvěstnýn. Současně žádal, by v knihách po
zemkovýci bylo zajištěno 27.000K na majetku La
dislava Fomana, Zdá se tedy, že vražda u Rohatce
byla předem celé rodině známa a smluvena. Vc
středu 25. října časně ráno, když ještě nebylo zji
štěno, kdo byl vlastně u Rohatce zavražděn, došel
bratr Tomanuv Vincene k zástupci pojišťovny +As
sicuraziom Generali Sedlákovi, předložil mu dvě
pojistky Fomanovy na 13.000 K a žádal Sedláka,
by postaral se o rychlou výplatu pojištěného ob
nosu. Na dotaz, proč mná tak na spěch, odpovědět
Vince.Toman. že zavražděný Toman bude spálen a
že jest pojištěn za tím účelení u městské pojišťovny
v Prostějově. uvod ten zůstal zástupci pojišťovuv
nepochopitelným a Vincenc Toman nedovedl jej bli
že objasniti. Stále širší půdy nabývá názor, že To
man nespáchal vraždu sám. nýbrž s některým spo
lečníkem. Nejbližší vříbuzní Tomanoví prohlašují,
že tímto pomocníkem. mohl býti jedině solicitátor
Železný, proti němuž svědčí celá řada okolnosti a
jehož sám otec Tomanův nazval neštěstím jeho sy
na. Veškeré přípravy k podvodným manipulacíni

| Tomanovým děly se, jak se zjistilo, v hostinci šva
« kra Tomanova Metáka v Sulíkově v uzavřené mí

stnosti, kde velmi často scházeli se s Tomanem oba
: bratři, Železný a syn advokáta kunštátského Wel
| pra. zamě , anceláři evé; nera, zaměstnaný v kanceláři svého otce, kde byl

Železný solicitátorem. Toman prchl z Jobovy Lho
ty v ženském přestrojení a když jel ze Studence
do Brna, vyhodil balik s těmito šaty z vlaku. V do
bě, kdy v Kunštátě číha!o již na Tomana 70 četníku,

sklepě, kam skočil cknem ze dvora. Ve sklepě bví
dva dny a když to lidé oznámili četníkůn, zmizel.
Z města našeho došla zpráva, že Železný částečně
již se přiznal k spolivině.

Toman jest pevně střežen v Uher. Hradišti.
Patrno tedy, že kveny nevymírají. Pověstný

Dix v Hradci Králové dělal pojišťovací obchody
na učet nebohých souchotinářů. Toman zašel dále.
K vůli tomu, aby pojistky přišly co nejdříve pro
střednictvím jiných lidí do jeho rukou, zabil člově
ka.

Tento krvavý děj llořko jest čísti, ale přece
jest užitečno širší veřejnosti věděti, do jakých spá
ru může se snadno dostati pří své důvěřivosti čln

; kou nynějšího století, hrabivost tak bezohledná,
že k vůli chohacení neleká se | nejpodlej
ších zločinů. A do každé strany vplížiti se může
chratní padovch, který volí právě stranu takovau,

: voníž dy se mu dle okolnosti nejpohodlněji hra
balo, Případ Tomanův jest výstrahou, aby pro chv
by jednotlivců nebyla surově napadána celá stra
na. A zvláště takové strany nemají hned pro chy
bu jednotlivcovu laněti protiv. tábor celý, které ve
svém čele maji usvědčené ziskuchtivé sobce, iimž
se dlouhá léta samy dobrovolně podřizují.

Kulturní jiskry.
Karel Jaromir Erben. V úterý, 7. listopadu bylo

náš národní pěvec Karel Jaromír Erben. Studoval
na gymnasiu v Hradci Králové, kde byli jeho učite
li známi vlastenci Václav Kliment Klicpera a Josef
Chmela. Jejich činnost ve službách národa stala se
Erbenovi vzorem. Seznámil se též s Palackým, kte
rý ho uvedl na pole historické. Dokončiv studia,
vstoupil roku 1837 jako praktikant k hrdelnímu
soudu v Praze, odtud přešel k fiskálnímu úřadu,
kde setrvat až do roku 1843. Nato za souhlasu
zemských stavů vyvolil si ho Palacký za pomoc
níka k dokončení svých dějin. V letech 1846—1847
probádal tak Erben archivy jihočeské a západo
české. Roku 1851stal se archivářem města Prahy a
ve znamení tohoto působení nese se celá jeho dal
ší činnost spisovatelská. Mimo práce archivální o

bíral se Erben také právy, historií, vydáváním
starých památek českých, sbíráním písní, pořeka
del a bájeslovím. Jako právník účastnil se při pře
kládání řádu soudního a konkursního. Vydal +Bar
tošovu kroniku Pražskou«, Tomáše ze Štítného
Knihy vestery o obecných věcech křesťanských«,
sSebrané spísy Mistra Jana Husi« a j. Pozoruhod
ným dílen jeho jsou +Pisně národní v Čechách- ve
třech dílech. Erben srovnával materiál český s 0
statními jazyky slovanskými a výsledkem této
práce byla pak nová sbírka +Prostonárodní české
písně a říkadla.. Byl také sběratelem pohádek, jak
dokazují »Sto prostonárodních pohádek a pověstí
slovanských v nářečích původních“ a -Vybrané
báje a pověsti jiných náradu slovanských . Svou
sbírkou básní »Kytice« stal se rázem nejlidovějším
básníkem. V první části této sbírky 12 balad od
+Pokladu: až do »Véštkyně“ jsou nejkrásnějšími
českými balladami a stačily, aby Erbenovi zajistily
v srdci národa nehynoucí vděčnost.

Portugalští Jakobini došli odsouzení neien od
katolických listu, ale i protestantských, ba i sa
mých židuv. Spravedlivý člověk nemuže než od
souditi nespravedlnost. Židovský list +L'Univers
israehite připojil se (7. července) k těm. kteří ne
mohou viděti v počínání portugalských republiká
nů čin chvályhodný. Píše: Portugalská republika
zplodila dílo ohyzdné, které uráží zdravý rozum,
slušnost, tradici 1 které papež zcela oprávněně 0
depřel uznati jako statut přijatelný portugalskou

„ „Možno říci, že žádná šlechetná myšlen
ka nediktovala toto spresté jednání, jež doznává,
že jeho cíl je cdkřesťanití Portugalsko tím, že
znemožní život katolickému kultu. Dilo toto je dilo
úzkoprsých scktářu, dílo lidi krátkozrakých a pro
stých vší politické obezřelosti. Musí vyvstati prote
stace nejen katolické církve a jejího představitele,
ale i všech lidí věřících, ba i všech lidí nestran
ných, pro něž svoboda svědomí nepozbyla ničeho
na své síle a hodnotě. (Pčěknékomplimenty pro na
še svobodomyshěky!) Judaismus pozbyl by svého
účelu, nebo byl by špatně pochopil jeho učení, kdy

onomu čistému pásmu, kde všechny předsudky,
všechna nenávist mizí, a kde trvá jen láska toho,
co je upřímno, spravedlivo a dobro. Israel zvláště

jmům, kdyby nedovedl se připojiti k falance (če
tě) lidi přesné povinnosti a pevného srdce, kteří po
žadují pro všechny lidsky bytosti právo praktiko
vati svůj kult bez překážk: a zachovati bez falše a
škody tradicioneělníprincipy svě víry . - Zajímavý
hlas žida poctivého! Bohužel, že asi velkého ohla
su mezi souvěrci, kteří v tak hojné míře revoluci a
nenávist podpalují, velikého ohlasu nenajde. Ale i
ten stoji za zaznamicnání.

Faktum jest, že pokřtění sluhové Židovstva
jsou fanatičtěiší, zuřivější, než sami semité, kteří je
zaměstnávají. -—-L.

Agrární strana na stupni — posledním. Berg
manniv „Hlas Venkova: trefně charakterisuje po
litiku agrární strany, kterou vedou »mužové hrají
cí do všech barev, podle toho, jak slunce s výše
na ně svítí., | Jr. Masaryk nedávno vytýkal agrár
nikunm,že nemají politické iniciativy, Že jsou nepro
zíraví a Že jsou ve vleku politiků sobě czích. -Hlas
Venkova: braví k tomu: +Ovšem, žasne-li pan po
slanec Masaryk. niv nedivime se nijak tomu úpad

nými, za smělými a poctivými cíly? Kde jsou pevné
páteře, o něž se opírala dřív, neskloněna a neotro
čic? Mužové ti byli ze strany dílem vypuzení, di
lem znechucení, ba zlůmisení poměry v jejím luně,
vzdali se veřejné činnosti. Tak málo má strana
dnes vlastních schopných lidí svých, že když si
přala, aby portefenille orby byl obsazen člověkem
českým, musila kývnouti k tomu, aby úřad tak ve
ledůležitý obsazen byl — nepřítelem jejím. Měloť
za ry Gautschovy ministerstvo orby býti obsaze
no drem. Sitenským. Kdo byl a jest dr. Sitenský?
Byl až dotud rozhodným odpírrcem agrárního hnutí
tak. jak řízeno jest nvnějšími vudci agrárními,
by! jeho odpůrcem od let již, a byl to i býv. ministr
Prášek, který zakusíl od něho své doby několik
pořádných nepříjemnosti. Teď strana agrární viděla
v Šitenském najednou příštiho prý spasitele rolni
ctva našeho. Teď z nouze hledala sblížení. Tak
strana zapomenula i celé niinulosti svojí a na ráz
vpravila se do situace nejponíženější, jakmile to
vůdcům jejím slouží? Co říci o straně, která chtě
la vzit za vděk i tim, proti němuž stála včera na
nůž? My, kteří můžeme vůči vývoji věcí vídeň
ských doporučovati stanovisko jen jediné, stanovi
sko vyčkávavé pevnosti. rozvahy a mužnosti záro
veň. my hledime zároveň s nevýslovnou lítostí na
stranu, která mohla býti kdysi rozhodující v tako
vých situacích příznivých, která ale díky svým
vůdcům nynějším dovede jen sloužiti a nic než
sloužiti. Také těm, kterým včera dovedla jen spíla
ti. Se stupně k stupni klesá agrární vedení a brzy
bude na svém stupni — posledním!«

Jesuita P. Wasmann ve Vídni. Slavný jesuita



zemí měl nedávno ve vídeňské uranii přednášku >Ze
Života mravenců a jich hostí«, provázenou 56 svě
telnými obrazy. Učený svět vídeňský dostavil se
k přednášce v plném počtu a veliký sál byl přepi
něn posluchači. P. Wasmann mluvil o mravencích
v pravěku země a zabýval se dále srovnávací psy
chologií mravenčí. Vývody Jesuitovy, k jichž po
rozumění bylo třeba dikladného odborného vzdě
lání, vzbudily obdiv u posluchačů odborníků.

Istanu: mezi zednáři blaze. Jest známo, jak se
stará sama vláda francouzská, aby Mohamedáni v
Paříži měli co nejprostornější chrám. A Italie? Pro
turecké zajatce (v současní válce) zřídila italská
vláda v Svrakusách na Sicilii mešitu a to tak, že
zabrala jednoduše stárou katolickou kapli vojen
skou. Obrazy svatých zabílila vápnem, aby se Mo
bhamedání »nepohoršovali«. Pak prý chtějí zuřiví
nepřátelé cirkve hojovati proti církevnictví kaž
dému.

Probošt kapituly vyšehradské dr. Mikuláš Kar
lach zemřel. Cimtná zpráva dochází z Prahy: Vče
ra 6. t. m. zemřel o 1. hod. odpol. probošt staro
slavné kol. kapitoly na Královském Vyšehradě, J.
M. ph. dr. Mikuláš Karlach. Ndp. probošt zemřel po
dlouhé, bolestné chorobě skoro v plném 80. roce.
Scházely mu již jen 4 týdny do plných 80 let. Po
hřeb koná se ve čtvrtek dne 9. listopadu o 9. hod.
dopolední z residence proboštské, načež po reaui
em pontifik. bude v Pánu zesnulý v kapitolní hrob
ce pochován. -- PhDr. M. Karlach narodil se 5.
prosince 1831v Brandýse n. Lab. jako syn kostel
níka a na kněze posvěcen 5. srpna 1855od kardiná
la Schwarzenberga. Krátko působil v Kněževsi u
Rakovníka a ve Velkém Újezdě, načež dvě léta
pastoroval v Novém Strašecí. Na to působil jako
prefekt k. a. konviktu v Praze, kdež složil dokto
rát z filosofie. Choroba zabránila mu v professuře
a proto odebral se na faru do Slabec. Roku 1871

tam i úřad knihovníka i archiváře. V řadě probo
štů vyšehradských zaujímá místo sedmdesáté.Čin
nost jeho vedle prací povolání lze rozděliti v od
bory: žurmalistický a literární, umělecký a národo
hospodářský. Znamenitých výsledků dopracoval se
na poli žurnalistiky, jejíž ovocem jest :katolický
denník »Čech-. tovněž krásného výsledku se dodě
lal na obrození umění církevního v Čechách Kře
sťanskou Akademií. Do let 50. a 60. spadá vlaste
necká činnost zesnulého. Na poli národohospodář
ském staral se probošt Karlach, jsa po 20 let okres
ním starostou křivoklátským tak, že na př. jen sil
nic přibylo v tu dobu o 57 km. Dále postaveny 4
mosty v okrese a zřízena bratrská cestařská po
kladna. O kulturu lesní staral se tak, že v době jeho
zalesněno bylo 500 jiter 4.767.000sazenicemi. Jeho
dílem třeba nazvati zavedení košíkářského průmy
slu na Křivoklátsko a stavbu okresní nemocnice
na Křivoklátě. Byl zakladatelem a předsedou Sva
továclavské záložny. Roku 1878 vzdal se předsed
nictví; po jeho odchodu existovala záložna ještě
20 roků. v ohledu úpadku jejího jest zesnulý vší vi
ny prost. Znamenitý jest jeho literární základ 25.000
kor. pro vědecké práce bohoslovné. Z jiných jeho
zásluh jmenujeme jen právě dokončovanou rekon
strukci kapitolního kostela vyšehradského, arká
dy a »Slavínz na Vyšehradském hřbitově, zásluhy
o spojení Vyšehradu s Prahou. Po všechen dlouhý
čas své choroby jevil příkladnou odevzdanost do
vůle Boží. Dílem svým pojistil si trvalou pamět.
Bůh mu dej odpočinutí lehké. R. i. p.

Absolvent ©.k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

své umělecky prácované

sochy
křtitelny,==
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boží hroby. —

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lardskou, —

kříže
Haecklovy mihavé pověry. Již bylo v >Obno

vě« častěji vysvětleno, čemu všemu musí věřiti be
ze vší opory vědy mělké! dušičky, které: se daly
obepřísti bájeslovím Haecklovým. Evángelický ča
sopis >Hus« v čís. 11. podobnou cestou dokazuje,
jaké účasné pověry šíří monisticko-materialistický
systém ; pověstného podvodníka německého; nad
jehož troufalostí žasnou universitní odborníci ně

mečtí. 5
Odkud se vzal pohyb hmoty? Tak se táže vě

da. Haeckc! odbyl wtázku tu jednoduše tvrzením,
že jest pohyb vlastností hmoty. Tím ovšem není
vysvětleno pranic, protože hmota jest něco jiného,

lei zcela správně prohlásil, že každá hmota sama
sebou jest nečinná a že tedy k jejímu pohybu se
vyžaduje popudu vnějšího.)

Odkud přesna časová zákonitost v pohybu
obrovských těles ve světovém prostoru? Haeckel,
aby nemusil uznati existenci Zákonodárce, jako
tvrdošíjné naivní děcko mluví o »zákonu hmoty«
(Substanzresetz). Prý docela každý atom hmoty
má svou duši s citem a vůlí. (Dle toho by měla třeš
ňová pecka statisíce duši.) I citovost jest prý pů
vodní vlastností hmotv. (Alc odkud ta citovost sa
ma slepou náhodo jako na zavolání se dostavila?)
Jest snad vyučování vlastností školní budovy?
Haeckel, aby se aspoň trochu vypletl z nesmysl
ných vláken, která sám sesoukal, podotýká, že cit
atomů jest — neuvědomělý. Ale co jest vlastně ne
uvědomělé cítění? Asi takový zázrak, jako dřevěné
železo.

»>Hus«se táže: >Dokázalo se, že fysicko-che
mickým zpusobem povstal život?« Na to odpovídá:
Nikoliv.

Jak vzniklo vědomi člověkovo? Haeckel od
povídá, že do buňky přinášejí atomy svůj neuvě
domělý cit -- a tak prý vzniká oživená hmota. Tu
by každý rozumný člověk řekl, že sčítání neuvě
domělosti dá opět součet neuvědomělého. (Sčítají-li
se jablka, nemůže ani neivětší jejich hromada vy
tvořiti citron.) Ale Haeckel praví, že z oživené
hmotv se tvoří shlukybuněčné, mající také svou du
ši, až konečně povstal člověk, mající v mozku u
vědorělou duši.

A tak spřádá Haeckel pohádku za pohádkou,
jednu divočejší než druhou. A žádná z těchto pohá
dek není ani z daleka dokázána nějakým pokusem,
očitým přesvědčením, pozorováním vývoje, ba žád
ným vůbec vědeckým způsobem.

, slus« končí svou kritiku Haecklova »vysvět
lení« o původu uvědomělé duše:

» I hloupý nahlédne snadno, že zde je logické
přelstění. Jak povstává uvědomění, o to právě jde.
A to Haeckel ncosvětluje. Tvrdí-li, že šedý obal
mozkový je sídlo vědomí, nic se tím neosvětluje.
Šedý obal je přece také jen shlukem buněčným,
složeným z neuvědoměle cítících atomů. Kdy a
proč se počali tito neuvčdomělí atomové uvědomo
vati? Na tu otázku odpovídá Haeckel, že mozek je
zrcadlem (Spiegelungsapparat), v němž se shlížejí
neuvědoměle cíticí atomy a tu — se samy sobě
uvědomují. Mechanika atomů dostoupila vrcholného
bodusvého...

V bibli je mnoho zázraků, ale všecky dohro
mady neukládají nám takový úkol věření jako ta
to fantastická nauka naturalistického monlsmu.
Tento monismus staví všecko vzhůru nohama: po
pírá Bola živého a činí boha z neživé hmoty; za
bíjí duši člověka a přisuzuje duši nejnepatrnější
částici hmoty; mluví © bohyni pravdy, sídlící ve
svatyni přírody. a ve skuiečnosti je tato bohyně
pravdy pouhý automat hmoty. Láska, milosrden
ství, ctnost a vůbec mravnost nemá místa a nemá
smyslu v tóto soustavě. Člověk jedná v každém
okamžiku, jak musí, dle nepochopitelné nutnosti své
těles. hmoty. Jeho myšlení není jeho myšlením, je
to jen trochu pozměněná poloha atomů v organis
mu jeho. Slovem: naturalistický monismus znamená
ve svých důsledcích konec náboženství, mravnosti
a kultury vůbec. Komu .dostačí tato soustava, ten
věru si zaslouží tento úděl frázemi přírodovědec
kými prošpikované pověry.c

Proč byla Haagská konference míru? Na mí
rové konferenci v Haagu r. 1907 bylo zastoupeno
států 41 t. j. jednačtyřicet. Všechny jednomyslně
přijaly usnesení, jež formulováno bylo v odstavci
48. takto: >V případu konfliktu mezi dvěma moc

mezinárodní mírovou kancelář a prohlásiti, že chce
se podrobiti smírčímu soudu. V citovaném odstavci
praví se výslovně: >. ... . podepsané mocnosti po
kládají za svoji povinnost. když mezi dvěma neb
více mocnostmi vznikají vážné rozpory, upamato
vati je, že jest jim volno užiti trvalého soudu smír
čího.< Tuto haagskou úmluvu podepsalo mezi 41
státy i Tyrecký i Italie, leč oba státy ve slovu ne
dostály. Italie nechce, aby se věc vyjednávala smír
ně, protože by neměla dáno zaprávo, a sahá jed
noduše ku zbrani. Z toho vidíme, jakou cenu mají
všechny ty podepsané paragrafy v Haagu, když
již 4 léta po podpisu se jich hedbá. Jak musí proto
každý: stát míti svoji obranu pohotově, nechce-li
sdíleti osud Tripolisu. —-Proti planému mluvení o
vojsku slouží slova německého státníka 4 poslan
ce Ernbergera, který praví: »Německo děkuje své
úspěchy své armádě, svému loďstvu a svým finan
cím.e Kdybv Turecko mělo pohotově loďstvo, voj
sko a finance, nikdy by se neopovážila Italie do
Tripolisu. —Italie praví, žetak činí v zájmu kultu
ry. Tu kulturu smutně zobrazuje článek liberální
ho listu »Messagero< ze dne 12. řfjna t. r. nade
psaný »Mars a Venuse, dlé něhož:vláda dopravila
za vojskem do Tripolisu loď pouličních nevěstek
fimských!! Ce si pomyslí střídmí Arabové o kul
tuřekřesťanskéItalie? ....

„Nirodshospodářská hlídka.
Obchodní bilauce zahraniční tržby rakousko

uherské zaznamenává nové zhoršení,jež za jediný
měsíc žáří Čihí42.6 mil, K. Zá uplynulé tři čtvrtiny
roku, od ledna do konce září, jest naše obchodní
bilance passivní částkou 534.6 mil. K, loní za tutéž
dobu činilo passivuni obchodní bilance 318.2 K.
Dovoz za totéž období jeví se letos částí 2259.1
mil. K, proti loňsku o 188.32mil. K větší, vývoz jen
1724.5 mil. K, o 28.2 mil. K méně. Tu jest schodek,

jaký se v té výši dosud nikdy ani za celý rok v
cizinou neobjevil. [o způsobuje ovšem v obchodu
a průmyslu strachy, ovšem plané. Deficit tržební
nastoupil u nás zavedením nových obchodních
smluv s rokem 1907 a jest nepochybně jejich ná
sledkem. Uvolněn totiž dovoz surovin a i mnohých
hotových tovarů, ale zato domácí výroba v země
dělství i průmyslu silněji ochráněna. Následek toho
jest, že všecka výroba sc skutečně rozhojnila, že
nastal proto i vyšší přívoz surovin a kromě toho
domácí konsum sesílil, všeho se více spotřebovalo
doma. méně se vyváželo, a zvláště vývoz obilí a
dobytka značně opadl. Z toho všeho vzniklo pas
sivum tržební. které zde od roku stoupá.

Výzkumná stanice pro choroby rostlinné při
kral. české akademii hospodářské v Táboře zabý
vá se: 1. studiem: chorob rostlinných, hlavně těch,
jejichž vývoj posud jc záhadný, 2. zkouší různé
prostředky ochranné proti chorobám nejdůležitěj
ších hospodářských plodin, 3. určuje zaslané choro
by a udílí rady, kterak chorobě předejíti nebo ji 0
meziti lze. Za tím účelem žádá stanice, by jí interes
senti (hospodáři, zahradníci, lesníci, řiditelství cu
krovaruv atd.) zasílali ve vlastním zájmu vzorky
chorob i škůdcu. Chorobne rostliny nejlépe lze za
sílati v mechu, škůdce z říše živočišné v nějaké
krabičce plechové nebo v líhu. Veškeré zásilky i
dotazy vyřizují se bezplatně a buďtež zasílány na
svrchu jmenovanou stanici.

Pro znovuusazení malorolníků v Angili Tyto
dny konal se v Londýně sjezd, jenž vzal si za účel
podporovati malorolnictvo v Anglii co nejúčinněji,
neboť se poznalo, jak velice prospívá malorolnictvo
městu, zásobujíc je mlékem, zeleninou, ovocem,
drubeží atd. mnohent více, než chcea může tak
činiti velkostatek. Zahajovací řeč na sjezdu měl mi
nistr zemědělství lord Carrington, jenž sdělil, že
vláda koupila 120.000 akrů země pro 12.000 malo
rolníků a dále že 5000 akrů korunních statků se roz
dělí na malé pozemky. Ministr mínil, že v brzku
bude zařízeno na 750.000 malých hospodářství, na
nichž budou osazování z venkova odešlí městští
dělníci. Vláda se však především postará o správné
vzdělání těch lidi. K tomu cíli jsou zřízeny ele
mentární zemědělské školy. Komise sestavená k
provedení těchto prací má k disposici 9 mil. korun,
aby ústavy zřídila a získala učitele. Budou zřízena
vzorná malá hospodářství, aby vyučování bylo co
nejpraktičtější. Také stává již společnost disponu
jící dostatečným kapitálem. aby sprostředkovala
dovoz malorolnických produktů na velká tržiště.
Konečně budou zřízeny i banky, které budou po
skytovati malým hospodářům laciný úvěr.

Protl ocelářskému trustu v Americe. Vláda Spo
jených Států severoamerických podala žalobu na a
merický ocelářský trust. Žaloba žádá, aby nájemná
smlouva o rudných polích v Great Northern Iron
Ore Properties Conipany byla prohlášena za ne
zákonnou a ihned zrušena: ocelářský kartel ji chtěl
zrušit až 1. ledna 1915. Dále se obviňuje trust, že
je podnikem monopolovým. Vedle toho uvádí se,
v žalobé řada přičleněných menších společností,
které o sobě porušují protitrustový zákon Sher
mannův. Zvláště se poukazuje na trust Carnegiův.
Touto žalobou podniknut byl nový rozhodný krok
proti trustům americkým. Kdyby soud nařídil roz
puštění jeho, byla by rozbita nejvěší průmyslová
akapitalistická organisace na světě. Jak se zdá,
pospíší si ocelářský trust. aby různými koncesse
mi se vylinul následkům příliš příkrého rozhodnutí
soudního. Řiditelství ocelářského trustu vyslovilo
se pro snížení dopravních tarifů na drahách jím
kontrolováných, aby se vyhnulo nejsilnějším výt
kám vlády. Na zprávu o žalobě proti ocelářskému
trustu klesly v Londýně akcie až na 53.75 oproti
6u. Později nastalo zotavení na 58.50. Obchod byl
velmi bouřlivý. Příkladu amerického měla by ná
sledovati vhodnými opatřeními i naše vláda. Příčin
k zakročení bylo by na sta.

. : . ' ' . £

. s„ Školský obzor.
Výsledek zápisů na české universitě. Na české

univefsitě dalo se zapsati dó zímního semestru
1911—1912dosul 4155 posluchačů, a to: na fakultě
bohoslovecké 119 (112 řádných, 7' mimořádných),
ha fakultě právnické 1798 (1542 řádných, 238 mímo
řádných a 18 hospitujících), na fakultě lékařské 854
(851 řádných, 3 inimořádní). na fakultě filosofické
1384 (808 řádných, 416 mimořádných, 93 farmaceu
tů, 67 hospitantů). Posluchaček zapsáno jest 162 a
eizined40.3
"Otázka učitelek.Školskákomise sněmučeské
ho usnesla se [1 hlasv proti 8 postavit učitelky
úplně na roveň učitelům. Co se celibátu učitelek tý



zemský výKDOnečirtí zásadních námitek proti zrušení celibátů, jestliže učitelky se zaváží platit sub
stituci v případě mateřství. Němečtí radikálové do
kazovali však, že práce učitelek ve škole je roz
hodně méně cenná a že by vůbec měla býti jejich
působnost na školách pokud možno omezena (?).
Školská komise usnesla se také zrušit -dosavádní
učitelské třídy.

Sašti učitelé a sociální demokracie. V Dráž
ďanech dostalo pět učitelů důtku pro účastenství
na sociálně demokratických schuzích. Učitelé podali
proti této důtce stížnost, načež saské ministerstvo
vyučování učinilo toto zásadní rozhodnutí: »Nej
vyšší školní úřad nehodlá nikterak obmezovati u
čitelstvo ve vykonávání ohčanských práv, sluči
telných s jeho úředním postavením. Učitelstvu se
proto mimo jeho úřad nikterak nezakazuje ani
vůbec na veřejném Životě. ani zvláště projev, mí
nění nebo činá činnost v oboru politiky. Ale tato
politická činnost. jakož i vůbec vykonávání oněch
občanských práv má jisté meze, které učitel přije
tím úřadu sám nřijal. záležeiící ve zvláštním pomě
ru věrnosti a duvěry, který jej stejně jako úřední
ka spojuje se státem a jeho nejvyšší hlavou, jakož
i jeho představeným a který je vyjádřen úřední pří
sahou. Neslučitelnou s touto úřední přísahou je
však podpora všecii snali, jež se s vědomou rozhod
ností staví proti trvajícímu státnímu řádu a směřu-|
jící k jeho převratu.«

Kdo jednou skusil

PEB“ BUVOVKU“
nekoupí jiné přísady ku kávě.

Sociální besídka.
Ze zemskéito pojišťovacího fondu císaře Fran

tiška Joseta I. Právě tyto dny vydala tato dosud
tak málo oceněná zemské pojišťovna starobní svou
výroční zprávu za rok 1910, Dle ní zvýšil se počet
pojištěných do 31, prosince 1910 na 52.364 proti
46.321 roku 1909, vzrostl tedy o 6043 pojištěnce. Z
tohoto počtu pojištěných náleží největší díl stavu
živnostenskému (33.916) a rolnickému (10.850). Zá
sluhao to, že myšlenkasvépomocnéhoopatření
starobního zjednavá si nejvíce půdy u těchto dvou
stavů, přísluší jednak živnostenským společen
stvům, z nichž přemnohá na popud c. k. živnosten
ských instruktorů usilovně pracují mezi svým
členstven pro myšlenku tu. jednak ústředním jed
notám hospodářskýcn společenstev čéských i ně
meckých, které podporovány jsouce sdruženými
Raiifeisenkami a hospodářskými družstvy, rozvi
nuly horlivou činnost, bv do nejširších vrstev lidu
venkovského vniklo přesvědčení, že zakupováním
důchodů u zemského pojišťovacího fondu nejlépe
dají se zmírniti břernena výměnková a chudinská,
dále že pojišťováním čeledě nejspíše připoutá se
tato k hospodáři.

Jak luští sociální demokracie drahotu. Orgán
centralistů v Čechách »Rudý Prapor« píše 21. říj
na o ton. jak hledí sociální demokracie mírniti
dnešní drahotu a bídu: >Co jásotu bylo, když pře
šel kdysi šlechtický majetek Kinských v Praze v
Hybernšké ulic, do rukou českoslovanské sťrány
sociálně demokratické, nazván byv >Lidovým pa
lácem< (snad, aby neztratil dům ten na svém

charakteru«). Však, co n, jedné straně se jásalo,na druhé straně je nový“majitel proklínáň. Vedení
strany se velice rádo takto komunální politikou za
jímá, bytové otázky chce luštit, ale loňského roku
se ráději polovice nájemníků vystěhovalo, než by

platili. přirážky k nájemnému, které činily 200 až
300 K poď novým »správceme. Jako zaměstnava
telka je ještě větší chlapík. 12 let tam byl domov
níkem sluha Rakouský, ten loňského roku zemřel a
jeho žena nyní dostala na hned výpověď z bytu i
propuštěna. Nic prý správa proti vdově nemá,
ale prý ten byt potřebují a prý mají mnoho žádo
stí o to domovnictví. Nyní, když je stavba hotova
pro tiskárnu, vše uklizeno, -dostane se jí odměny

v podobě vyhození na hned, stalo se ták na přání |
upřímného a Počtivého čelného soudruha; aby po
mocí protekce se tam dostal také soudruh, proto se

mokraté?«
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úrok a to dle výpovědi

9Ep“ Složní lístky na požádání zdarma. |

Uhlí nejlepší jakosti
co nejlevněji. 1

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) 3
(bratr P.. J. Naškudiy, faráře voVýprachtislob)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní

E| Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázkuse na požádání franko zašlou.

Mnárě.ufežuj£Suáněmí

DI

XGODXČB XEBIXBI XPIX

v Rychnově nad Kněžnou

© mejnovějších druhů pravých

zemských. ý

sluze mého ryze křesťanského závodu za

. zkoušku.

KBD XGB X 265 X 663X 663X

3

C. k. místodrž. konces. :

informační “Uz
www“kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i v-škeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Křesťan. sociální
O zpěvník O
má míti každý křesťan. sociál.

Opeshuje veškerá křesť, sociál.
na výrobní bez vořtovného

34 b, a vkusně vázaný 54 hal.
10kusůpo 50 hal, 50 kusůpo 40hal

objednati lze za hotové u

Ísně deské, Orelaké a národní.

s PolákavHradu!Aral.P a ertimna.

jnhnr
a Sylvaterův

sj ovec, nástupce!
| odborný

umělecký zárod —

pro Malby

an kostelních,

PRAHA-I,
1

2 as at., Malá Karlova
„čís. 29nové blíže Ma

lého náměstí, dříve přes
roků na Malóm ná

éstí pod loubím)dopo- dl i

račuje se m

dodání oken chrá

ovýchod nejjednoduš- <v dy
šlho aš k dohatému fi

guralnímu provedení a
sice $-se- Šelemným —

rámy, sílčms, vsazeními.

Wetkeré rospočty, akizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku defimitivní ohjednávoe.

SR“ Nesčetnáveřejná1 pisemnapochvalnáo-né.. fie

Založeno roku 1368

lZAiSM
Má= U |
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VX|
PÁm ©

O
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ýžJan Horák,?
zasílá -na požádání vždy

X vlněných látek

JE Četná uzmánÍ zvláštěz kruhůvele

dobu více než třice'iletého působení. ý

ana látky na taláry.

š soukenník $
X x

dle roční saisony kollekci

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=

X důst, duchovenstva svědčí o poctivé ob

Učiňte, prosím, malou objednávku na
X

Též na oplátky bez zvýšení cen! n

=ů. ©..

„odběratel [ kávovou soupravu
„ odběratel 1 tucet jemných ručníků

"„ odběratel I-soupravu překrás.damašků
„ odběratel 1 kus velejemné véby

T u firmy
tkalcovna. lněného a bavlněného zboží,sklad a výroba prádla,

HradeóKrálové,

Žkouška překvapí! « Zkouška překvapí!



Doporučujeme===

JE, Lanodane
©.ak. dvorní a komor. fotograf

Hradec Králové
(Adalbertinum).

Doporučuje své s dokonalým vkusem prove

dené fotografie ku každé přílešitosti.

PB“ Cenymírné. "fi

——ů
Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

Ja“ Stran 65. — Cena 16 hal. "Jag
Při hromadném odběru značné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah“

v Hradci Králové.

Továrna na cottagová americká

HÁRMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrzspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, V'deň, Budapest.
Podálová harmonie

obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku cvičení. ' L"

Cenníky zdarma a — ř >
franko. 4+

Nasplátkyod10K. %5-WRC
P. T. dachovenstvu j é

zvláštní výhody.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporačuje se

první a mojstarší odborná dílna pasířské

KRarlaZavadila
v Hradci Králové

E uhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbro,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího donejakvostnčj

žíbo provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přetně, čistě a důkladné
shotovuje se v mévlastnídílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledástojnému du
chovenstvu prácí trvalou 4
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskupskou Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jem v obml
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních so ry.: le, řádně a
levné vyřizují.

Vše sasílám jen posvěcené.

Vzorky, rospoěty,
hotovézboží naukázkua anko

m -O saělou.

Chudělm hostelum možnosplácet bez přirážek.
OBP“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvěrasarodo domácímu.
Opolkémdoporučuji rychlé a lovné provedení

odznaků spolkových atd.

Křesť. organisátor
kalendář na r. 1912 již vyšel. Čihte hojné
objednávky. Cena 70 bh.Jednotlivě poštou 90 h.

Jose! Polák, Hradec Králové, Adaibertisum.
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řečetnávyznamenáníadoporučení.

5

Veškeré plechové

"hudební nástroje
|vlast výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co

pejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí:

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve IK.J. Salbert.)
Tamtéž ize dostati: bubny velké i malé, pravé
tarec. Činele, basy, čele, mandoliny, kytary, citery,
boosle, amyčce, pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré bud. drob.é potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétoy, obos jen lepší,
přesně laděné druhy. Pro slavné obce a apolky ;
bubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují:

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u

Lovovéko máčiní ve výrobnách nejstaršího.závodu v Čechách, c a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzorys hotovézb:ží
k výběru fraako.

Bez velkoměstské rešie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní síly na venkově, čímě levy:jší
osny aš o 30", neš všude jinde.
Jabil. 100 led. trvání ©40 let. vlastní čimnosti.

Adresování vždy doslovné 88 vyprošuje.

Kostelní právo
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cetná uznání od vid. úřadů duchov. k disposici.

j : Eskont aměnek I faktar,

8 Úvěry :všeho druhu C a koksem.
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Filiálka v Liberel.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

M unapEcxnáLové.C

Zal r. 1868.| povádí re
-« Přijímá -| Akc. kanitál: škeré ban

kovn , směná

vkladyna pe renskéApy
pdy: í ,

knížky vkladní K 2500.000- ovn boh y.
na úrok faktor.

4'| 9 PIMALEY : Směnárna.2 jo Praha, Uhlí, cement

Na účtydle Jičín, m ae a.. - : - v )

ujednání. || momet 2 | strojní oleje,
Chrudim, petrolej a cukr.

Slané,
Krakov.

Vyhlídka Halie.
Nejsou právě utěšené. Také nastalo záhy roz

čarování nadšených davů, když došly zprávy o tu
hém a sebevědomém odporu Mohamedánů. Nyní,
kdy velikost a bohatství moderních států jest tolik
závislé na průmyslu a pravidelném obchodu, mohla
Italie zajásati pouze tehdy, kdyby náhlými útoky
a rychlýnu postupy obrovských armád překvapi
la a pořážela nepřítele dříve, než by se vzpama
toval. Italie sice se o to pokusila, ale nedostávalo
se jí dostatečných prostředků, takže nyní ministři
smutně hledí, jak každý den nečekaného průtahu
vyžaduje přes 3 miliony nového válečného ná
kladu.

Obchod a průmysl italský, který v posledním
pětiletí zaznamenal v Italii značný rozmach, jest
nyní ochromen, ohlašují se úpadky velikých firem.
A tak se vede Italii jako ve středověku bohatému
Carthagu, když se válka s Římem protahovala.
Na druhé straně však Turci a Arabové tratí v pří
čině obchodu málo a v průmyslu téměř nic. Proti
Italům bojují lidé, kteří by jinak byli z veliké části
nečinni, takže mobilisace mohamedánská jest mno

FEUILLETON.
Následky dlouhé debaty.

>Kam s tím košem, tetičko Vránová, tak časně?«
»Ba že časně — protože na mne zas čeká dnes ve

liká dřina. Ani se kale nevyspím. Nesu do Vodákova
trochu vajec a hoinolek. Potřebujeme peněz jako soli.
A kam vv?- .

>] nesu do domácnosti z města trochu syrupu, soli
a krupice. He -- he, podívejte se, jak jsme obě z příbu
zenstva. Koše skoro stejné.

Břemena byla těžká. Kdo by se divil, že je staré že
ny na chvíli na luční cestě odložily. A protože jazyky
byly odpočaté, rozjely se jako velocipedy. Napřed stý
skání na zlé časy, pak předpovídání počasí. Následovala
kritika mužů a přešlo se na děti. Výklady, co které dí
tě rádo ji, které více křičí, které jeví zvláštní nadání,
trvaly nejdéle. Řeč se zatočila, jak která léčila při dě
tech nemoci. A protože lieřmánek, řimbaba, balšám a
křen vyvolává vzpomínku na zahradu, rozpovídaly se
ženy, co a proč která na svou malou zahrádku sází.

Když právě Hruvdková dokazovala, co měla letos
kmínu, ozvalo se za ní: +Prosím vás, tetičko, ten koš
s cesty — ať nemusím sestupovat!« Hrudková se o
brátila. Na byciklu již se blížil zpocený mládenec. Od
stavila koš ochotně a ustoupila na druhou stranu. »Ale
poslouchejte, mladej, tady vlastně ani nemáte jezdit. Šir
ší cesta jest hned vedle.«

»Bodejť, budu si tam vyrážet na výmolech a ka
mení zuby!« odpovídal jezdec, který již žádných milostí
nepotřeboval, Zlasem povýšeným a pohrdlivě dodal:

»Můžete si tam jeti na trakaři, třeba obě, protože už se
vám zuby nevyrazí -——ani si jimi jazyk nepřekousnete.«

»Podívejme se na krobiána«, podepřela si boky u
ražená Hrudková. +Takhle děkuje za to, že jsme mu stá

hem levnější, nebereme-li ani zřetel k tomu, jak 0
brovské sumy pohlcuje italské loďstvo. Vývoz Tri
polska činil ročně pouze něco přes 4 miliony kor.,
za to však se tam dováželo z Evropy hlavně ital
ským obchodním loďstvem zboží skoro za 9 mil.
korun. Patrno tedy, oč v tomto ohledu hospodář
ská situace Italie jest daleko horší po přervání čet
ných obchodních styků.

A že Italie bez velkého zakrvácení, spojeného
s žalostnou bídou svého obyvatelstva, nemůže
dlouho bojovati, vysvítá také z toto, že v posled
ních letech i v době míru na půl milionu obyvatel
stva italského opouštělo svou vlast navždy. Od
chod chudého lidu. který se doma vyživiti nemů

Italská vláda chtěla loupeživou výpravou rá
zem zabrali veliké území tripolské, aby zde usadila
přebytek strádajícího obyvatelstva a aby |také
zvýšením své mocí v moři Středozemním rozvinu
la na úkor jiných nejčilejší obchod. Nyní naděje
blednou. Italie ovšení vynaloží všecko, aby zví
tězila. Vláda vvčerpá na boj poslední liru. Ale i
když se na konec podaří Mohamedány zcela zdo
lati, kolik desítiletí musí hojiti své krvavé rány!

Jisto iest ovšem, že Italie oddá se s plnou e
nergií melioraci tripolské půdy, která všude pod
vládou pulměsíce jest hříšně zanedbávána. Kdy
však možno čekati čistý zisk z vloženého kapitálu
a z námahy? Posud pro zemědělské práce hodí se
pouze kraje pobřežní, které stejně zůstanou nadá
ie v rukou liknavých Mohamedánů. Než se vnitro
zemí na širších plochách zazelená, vydají se spou
sty milionů. Jestliže okkupace a pak annexe bohat
ší Bosny a Hercegovinv přišla našemu státu tak
draze, nebude finanční výsledek v písečném Tri
polsku pro lalii lepší. A tak nynější stav války
stává se pro italské finance hrou stále nebezpeč
nější. Úřední prohlášení annexe děje se spíše na 4
klidnění italského lidu než na konstatování skuteč
ného stavu věcí.

A že zednáři italští chvějí se u velikém stra

ti zodpovědnost za hrůzy a válečné katastrof“ na
— katolickou církev.

Fanatismu náboženskému dostalo se válkou
mezi Turky nečekaného podpalu. Marno jest uji
šťování vlády italské, že si přeje, aby byl Islam v
Tripolsku vládnoucí. Turci tomuto prohlášení ne
věří a mstí se horlivě i na těch křesťanech, kteří

ly špalírem.« A protože se naskytla příčina k pokárání
moderní mládeže, rozpovídaly se ženy ještě, jací hodní
a skromní byli mládenci dříve za jejich mladých let, jak
ctili stáří. A teď? Samí vejšklibové, outratové. A samá
pýcha. Za hodinu zkrátka párek hovorných jazyků zre
formoval celou českou zem. Byla jen chyba, Že aspoň
část národa nešla kárných řečí poslechnout.

Naposledy: „Teda s Pánem Bohem! A zas do té
těžké roboty.«

-Báá jo — a stavte se někdy, tetičko taky u nás
S vámi si vždycky ráda pohovořím. Jste bez falše, ta
ková staročeška. A tak se srdci uleví.«

"Zlatá dušičko, pro mne je těžko i v neděli. Přesta
nu-li dřít, musím hlídat caparty“«, odpovídala Vránová.

A i když se nohy nuly ke předu, ještě třikrát se
kmotry zastavily, abv si sdělily některé důležitosti.

Vránová zabočila do úvozu. Měla nyní hlavu ve
lice napěchovanou látkou k přemýšlení. A zamýšlela se
čím dále víc, takže za chvíli ani nespozorovala, jak
se k ní blíží starší muž s trakařem. V tom »dre!. —
»Koukejte. ženská na cestu!:

-A proč pak se nedíváte vy
kose kolečkem jako divous.«

„Mlčte! Jel jsem dobře. Ale vy jste najednou pře
kročila na jinou kolej s hlavou sehnutou, jakobyste se
duše. To už je staré přísloví: »Kam nemůže... .«

>Tam nastrčí takového dědka, jako jste vy«, pře
střihl mu větu jako nůžkami velice vycvičený jazyk tety
Vránové.

s! kdo pak se s vámi bude hádat! Máte-li na srdci
cent, vypovídejte se vedle tomu hastroši.« Na to se ma
neměla se dívat aspoň půl metru před sebe. Jako tělo bez
sivní boty pyšně vzdalovaly, nedbajíce na příval slov,
jelž chrlila podrážděná ústa Vránové.

»Jsou to lidé — jako Tatařil« vzdychla sí na konec
zardělá kmotra. »Teď se ještě musím podívat, nevy

-— co? Sirčí mi do

Inserty sepočítají levně. | Ročník XVIL

jsou nejrozhodnějšími odpůrci ;rozpínavojti ital
ské. Hesla, povzbuzující k »svaté válce., měla již
nyní ten praktický výsledek, že nejmocnější arab
ští náčelníci zastavili nepřátelství proti Turkům,
spojujíce se s nimi proti Italii. Sami albánští Mo
hamedání se rozhodli dobrovolně táhnouti proti
kalům, v Egyptě pořádány sbírky ve prospěch
>svaté války: atd.

A jaká mnocná jednotná idea pojí Italy proti hu
stým a svorným řadám fanatiku? Páska nábožen
ská >»zásluhou zednářu< jest zcela rozstřepena, i
dea národní pospolitosti v kořenech otřesena rejdy
rudým a anarchistickými, takže italská vláda úz
kostlivě se ohlíží, nenastanou-li v Italii krvavější
výjevy než na pobřeží tripolském. Tudíž ať již jest
jakkoli, konce války nebudou pro Italii nijak ružové!

Volné listy.
Dohazování ministrů. Noviny všech skupin. z

nichž sestává Jednotný klub. ujišťovaly, že hr.
Stůrgkh vybíral ministry na svuj vrub bez jakého
koliv poslaneckého vlivu. Toto ujišťování konec
konců zakládá se také na vyčkávacím hledisku
naší delegace, a jednotliví členové její při různých
příležitostech na schůzích a v novinách společné
mínění toto tlumočili a posud tlumočí. Není k tomu
potřebí vysokého politika, aby se na tuto pravou
míru uhodilo. Neboť není-li jasných úmluv mezi
našimi poslanci a vládou, musí-li se vyčkávati, co
a jak vláda bude dělati, není možno, aby se dele
gace naše dorozumívala s ministerským předse
dou o obsazení míst ve vládním kabinetu. Určitě
to prohlásil ve své řeči posl. dr. Kórner řka:
»Na zřízení nové vlády nemá naše strana podílu
a stojí vůči vládě úplně volna.«

Tím více tedy překvapuje jednání agrárních
poslanců, kteří dle posl. Klofáče nabízeli za mini
stra orby statkáře p. Veselého z Molitorova u Čá
slavé. Neběží nám o to, že agrárníci porušili čí
nem tímto klubovní kázeň a stanovy, ač i to ne
pěkně se slyší, ale o to jde, jak podporují vážnost
české politiky mezi vládními a rozhodujícími čini
teli. Neznáme statkáře p. Veselého a nedotýkáme
se ni v nejmenším jeho osoby, ale tolik dovoluje
me si tvrditi, že agrárníci sehráli tu kousek, jenž
řadí se na čestné místo mezi všemi posud známými

teklo-li některé vejce.. Zvedla proutěné víko. Ale již
ji píchlo u srdce, div že se neskácela. Dno koše bylo
polepeno rudolnědou naásládlou hmotou. © »Táák, teď
jsem tomu dala! Vždyť jsem já nešťastná popadla jiný
koš.« A protože před chvílí udělila tolik pokárání světu
celému, nebylo divu, že nvní za příležitosti tolik výmlu
vné snažila se pokárati také sebe. Tloukla se do hlavy,
ronila slzy. I3rzvvšak se vzpamatovala, vědouc, že zde
lamentace nenapraví nic. Zrvchleným krokem pustila se
za Hrudkovou. která neměla o bezděčné záměně ani
tušení. Teď už bylo těžko romýšleti, že Hrudkovou Vrá
nová dohoní. Ca ta asi chudinka zkusí, až před mužem
koš otevře. Však si stýskala, jak jest její starý prudký.
Ale co platno aspoň rychle ku předu, aby nebylo
jestě hůře. Štěstí, že vytekla jen nepatrná Část syrupu.

A v domácnosti Flrudkové padla první ostrá slova
již při příchodu, kdy si muž nedal namluviti, že to
zmeškání nestalo se vinou povídavé ženy. Břitká slova
proměnila se v rámus, když byl koš otevřen. »Tak, teď
budeš vařit knedle z homolek. A těma vejci poliješ ka
si. Jsi ty hospodyně z i.cdajákova.

Rámus utichl, když olevřela dvéře upocená 1 u
dýchaná Vránová. Muž se naposledy zasmál.

Když Hrudková vyprovázela přítelkyni, usmála se:
»Vidlte. pořád Ze nemáte na návštěvu kdy a navštívila
jste mne ještě dnes.:

»Ba pravda -- ale vy už máte po všem. Ale co, zla
tá dušičko, tuhle já ubohá, udřená ženská? Ten můj jest
ještě horší než váš muž. Na mne to teprve čeká! Vidíte,
že jsem nelhala, když isem říkala, co našinec zkusí. Sa
mé běhání, samé dření — a kde nic tu nic. A tu zmej
lenou zavinil jen ten kluk nadutá. Žádný jiný, protože
Teď provinění takového hejska odnesou nevinné ženské.«
jsem odstoupila před byciklem za řeči k jinému košil.

»Bá4 jo?«



kousky Kocourkovskými. Uvažme jen, že na mini
sterské křeslo jest potřebí člověka vybíraného,
muže s širokvm rozhledem a duševní bystrostí,
politika znalého všech zjevných i tajných politic
ksen záchvěvu, kombinaci a posléze i nepřátel
ských úskoku, znalce parlamentního života, prozí
ratele lidí a povah, a tu -- agrárníci sáhnou kamsi
k Čáslavi a z ničeho nic vytasí se s kandidátem,
jemuž se o parlamentárním a politickém životě
sotva zazdálo. Či přihází se, že učitel žáčkovi
teprve slabikujícímu ukládé, aby pojednal o lite
rárních dílech Konienského? Takového učitelé za
jisté není na světě Širokéni; ale, nastojte, s obdo
bou takové učitelské nemožnosti z čista jasna a
grární vudcové pochlubili sc ve vídeňské své po
liice.

Axráriaicí násilně a drcením svobody volební
ho práva přičinili se, že z Čech žádný katolický
poslanec do Vídré se nedostal, neboť prý oni, jak
jsme ve vřavě volební slyšeli, lépe dovedou dělati
politiku, než klerikálové. Nuže, tady imnámezkouš
ku těchto státníku, po jejímž vybytí mužeme s
největší skromnosti říci, že katoličtí poslanci byli
by rozhodně měli tolik Filipa, aby štít vážnosti své
strany i vážnosti národa tak zbědovaně a neohra
bané nezimazali. Nebo rozmáhá se snad vážnost
národa. kdvž úraběti Stůrgkhovi, vyjednávajícímu
s odborníkem na slovo vzatým (dr. Bráfem) a hle
dajícímu osvědčených mužů, pojednou agrárníci
dokazují kandidáta, jenž snad jest výborným rolní
ken, ale jenž nikdy nebyl v poměrech a v ústředí,
z nichž kandidáti dnes se povolávají?

Nemuže nám přece býti Ihostejnou věcí, co Si
o nás myslí Něnici a jak se na nás dívají směrodat
ni činitelé. Nevíme, s jakou diplomatickou uhla
zeností Stěrekl nabídku odstavil, ale propukl-li po
rozmluvě s dohazovačí ve smích, byla to nejpříro
zenější nálada, kterou politikové s takovými du
chaplnýiní plány v něm vzbudili.

Dopisovatel Nár. Listu líčil vzhled a náladu
vé sněmovně při představení nového ministerstva
a. dívaje se na prázdné místo ministra orby, hlg=
boce čovzdyých| a otázal sc s netajenou výčitkou:
s(Ptáme se našeho poselstva, musilo tak býti?<
Výčitka tato skrývá mmohé věci, kterých ani re
ferent. ani sůčastnění poslanci nechtějí dávati na
veřejnost. Ve výčitce této tušíme stranné a osobní
zápasy o křeslo ministra otby v Jednotném klubu,
jakož i poškozování politické posice české v par
lamenté. 5 tím souvisí to. co veřejně řekl posl.
Klofáč. když vytýkal agrárním poslancům, jak vir
ni jsou. že jsme nedostali křesla významnějšího,
a z toho všeho chápeme i famósní nabídku, kte
rou agrární vůdcové hr. Stůrgkhovi učinili.

“

Přípravy ua r.-1915. Dosti již pojednáváno
bylo a posud se mluví o r. 1915, kdy volní myšlen
káři se všemi protináboženskými živly chtějí uči
niti hlavní útok proti katolicismu v Čechách. Na
vihuje se, aby roku toho uspořádán byl veliký ka
tolický sjezd na Velehradě a aby byla vydána
zvláštní kniha, odborně pojednávající o Husovi a
jeho době.

Hlavním zájmem jest, aby se s přípravami ne
prodlévalo, a aby se věci chopil nějaký komitét.
I my katolíci máme tu chybu, že se hodně navrhu
je, ale čin kulhá. Má-li se r. 1915 nějaká významná
akce provésti, musí se vzíti v úvahu, že to nemá
býti čin namířený pouze proti agitaci volnomyšlen
kářské, nýbrž že to má býti zároveň mohutný člá
nek ve vývoji probuzení katolického lidu vůbec.
Jest tedy potřebí, aby odpověď volným myšlen
kářům byla důkladná a její ovoce aby bylo vytr
valé.

K návrhu, by 1. 1915 byla vydána kniha Hu
sovi, přičinil bych poznámku, že by lépe prospělo
účelu vydati knihu již dříve, aby se prostudovala,
vžila, a aby vro střetnutí každý náš bojovník my
šlenkatmí jejími byl vyzbrojen. I státy pro všech
ny možné příhody válečné mají v arsenálech zbraně
uchystány. Při kteréž příležitosti opětně pozname
náváme, že naše katolická obrana jest pořád slab
ší četnějších vždy útoků volnomyšlenkářských.

Jsem také toho mínění, že by lépe srovnávalo
se s povahou věci, aby katolický sjezd, jenž má
býti odpovědí, nekonal se na Velehradě, nýbrž v
Praze. kamž volní myšlenkáři míní svolati svou
arimádu. Vtírá se mi totiž myšlenka, že jíti na Ve)
lehrad, vypadalo by jako útěk a že katolický sjezd
v Praze byl by vstoupnulím na půdu nabízeného
zápasu. Ostatně Praha jako kulturní ústředí se
všemi prostředky imnoderníhošíření myšlenek lépe
se k řečenému účelu hodí, než vzdálený posvátný
Velehrad.

Má-li se generálně účtovat, ať jsou účty důklad
né. Tu pak dlužno jest odhaliti volnomyšlenkářskou
akci po všech stránkách a po všech jejích du
ševních záhybech. Jest pilnou věcí strhnouti zdán
livě vědeckou masku volných myslitelů a ukázati
je světu v plné jejich vědecké nicotě. Nechť jejich
řeči o novém vědeckém názoru prokáží se jako
chvástavé nabídky kupců s prázdnými krámy, a
jestli v těchto krámech něco, že jest to zboží dáv
no odbyté a známek opršalých. Nechť se dovodí,
že sociální a kulturní důsledky jejich hmotařského
monismu znamenají smrt mravního života a právní
společnosti. A honosí-li se volní myšlenkáři, jak je
jich učení jest nutným základem lepší budoucí spo

lečnosti, ukažine vliv učení toho na příkladech,
které jsou živoucím vtělením jejich názorů. Míním
jmenovitě Franci, která vládními činiteli.nábožen
ství vyobcovala a klerá na místo aby plula do
přístavu blaženosti, bolestně pociťuje, jak. rozdírá
ji obecný rozklad a jak konvulsivní skoky lido
vých vášní připravují sociální revoluci.

S kopy na groš. Velikého nepřítele má posla
nec a prof. Masaryk a's dobrou by se potázal,
kdyby část svojí horlivosti, kterou bojuje proti
klerikalistnu, obrátil proti tomu činiteli, který jest
mu opravdově nebezpečným. Zkrátka řečeno, tou
to mocností jest Čas, osobní list Masarykův. Čas.
podlamuje vážitost svého pána. prostě tím, že u
veřejňuje podrobně jeho řeči.

O prázdninách na příklad Masaryk řečnil na:
sjezdu pokrokové mládeže na Moravě. Když Ná
rodní Listy polemisující s Časem vyslovily nad ře
čí tou útrpnost a volaly po slitování, domníval
jsem se, že jest to jedna z těch nadsázek, s který
mí se v novinových stranných bojích denně pot
káváme. Ale když se mni dostalo Času, v němž
Masarykova řeé byla vytištěna, pochopil jsem onu
jen letito pronesenou karakteristiku a podivil jsem
se, že Národní Listy v žáru prudkého boje vývody
Masarykovy nepodrobily důkladnějšímu rozboru.
Řeč ta jest jasným a přesvědčujicím dikazem, že
Masaryk jest již vyčerpán a že přednáší svým po
sluchačinu myšlenky, které svou povrclumostí a 0
třelosti nestušely byv ani tmctovému kandidátu po

si o ní promluvíme.
Neuplynulo mnoho vody a Masaryk se pro

slavil po druhé. Stalo se na schůzí kterou. státo
právníci pořádali ia Vinohradech preti nynější po
liticeJednatnéhoklubu.Rázzduchaschize té o
značila přítomnost dra Stránského, e němž vlastní
stranníci prohlašují. že nemá lásky k zemi a že
všechno jeho vlastenectví jest vypmčítavým ob
chodem. Tento muž nazýván jest také démonem
Moravy a logika lidská zřídka kdy užila wýrazu
toho na místě vhodnějším. S. tímto člověkem
spřáhl se prof. Masaryk, z čehož vysvítá, v jaké
kouce již dospěl.

Byly doby, kdy nerozčilovali. jsme se, když Ma
saryk spravedlivě posuzoval i věci katolické. Však
brzo jsme stMedali, že té sprawedlivosti jeho. vůči
katolíkům: bybo na mále. Množila se u něhe proti
nám stranná zaujatost, která posléze stala se: fana

kulturníků ©pod jeho vedením, všechny lži a su
rovosti jeho: Bojovníků proti nám katolíkůrk ckrle
né sestrojily dtrkaz. že ta tam jest povýšenost Ma
saryka jako filosofa a že učinila bankrot úloha,
kterou mu Stoupenci jeho připisují jako. sociálnímu
a mravnímu: obroditeli českého národa.

V boji proti katolicismu pravdu, poctivost a
spravedlnost Masarykovci oběsili ma šibenici, již
bychom mohli nazvati šibenicí u "českobratrské
humanity.

Jelikož však Masaryk jest duchem všestran
ným. nepřestal na katastrofě obrodných snah tím
to siněrem, nýbrž považoval za pilnou věc dobíti
se i.v obora politickém. Praroci, kteří předpoví
dali, že Masaryk vstupem do. praktické politiky
dovrší své opotřebení, nemluvili mic:než pravdu.
Míti za spojence dra Sránského, démona Moravy.
a mluviti na schůzích o politických příbězích tak,
jako právě posledních dnů slyšíme a čteme, jsou
věci, kterými Masaryk bez. toho již mdle mrkající
kahanec bývalého věhlasu svého v hustém dýmu
zhasil docela.

V politice Masaryk již docela upustit od počí
tání s okolnostmi a danýnu silami, kterýmižto zá
sadami on sám i jeho Čas. bývali v příkrém roz
poru s mladočechy, dokud hověli ještě planému:
radikalismu. Byly doby, kdy realisté na této stří
zlivosti nemálo si zakládali a získávali si souhlasu
od myslících lidí i z jiných politických táborů.
Dnes však Masaryk hude ostrou protivládní tói
nou, jest proti vstupu do parlamentní většiny a
jest rozhodnut stoj co stoj dělat oposici, ač nejed
nou z realistických úst a novin jsme slyšeli, že če
ská politika musí pracovat o to, abychom získá
vali vlivu ve státních úřadech a obzvláště « mi
nisterstvech. Pravda tato. nabytá mnohými zku
šenostmi, ovšem není původu realistického, ný
brž zůstala nám dědictvím po staročeších. Masa
ryk se Stránským mluví radikálně a demagogicky
proti vládě, ale mají na mysli Jednotný klub, je
hož jsou členy,a zejménamířínaKramáře,takže
kde jaký člověk na prstech si může vypočítati, že
tito dva vůdcové provozují politiku osobní. Ne
mohou-li zapomenouti rozličrých bolesti z minulých
voleb, jest jejich věcí, ale tolik možno říci, že poc
tiví politikové nezahalují osobní mstu politickými
hesly a nešíří nesprávných mínění proto, aby uko
jili uraženou ješitnost.

Situace Jest tato: vůdcové Jednotného klubu
chtějí z neplodného oposičního kymácení jen za
trochu vhodných okolností dostati se na jistější pů
du spolurczhodování ve státní správě a zákono
dárství, kdežto Masaryk s démonem Moravy
Stránským házejí na střechy jejich červeného ko
houta.

Kdyby mladočeši ve volbách nebyli porazili
Drtinu a kdyby vůdci Jednotného klubu postoupili
maršálskou hůl Masarykovi, věci by se měly do

..———

cela jinak, Pak bychor slyšeli Masaryka hovořiti:
»Opakuji jen to, co: jest mým dávným přesvědče
ním, jen důslednou a poctivou politikou můžeme
vybřísti z. dosavadních. zmatků. Jest bolestno če
skému. člověku, ujasní-li si, co promrháno bylo. ča
su stálým ustupování svadikálnímu romantismu
a co všechno obětováno bylo na účet populárno
stí. Nerozpakuji se opětně- tvrdii, že velký odkaz.
našich. buditelů, láska ku pravdě, musí se uplat
ňovati. i. v. politice a pravím v politice především.
Již Havlíček okřikova! radikály, a máme-li minulé
zkušenosti obraceti na přítomnost, nemůžeme se
spokojovatí jen nemožným naříkáním a kritisová
ním vlády, nýbrž inusíme hledět, abychom se do
vlády dostali a chopili tak býka za rohy. Uvaž
me-přece, že konstituce jest také dána pro nás, že
jejíchzařízenímusímevyužívati a odstraňovatine
dostatky a vlivy, kterými nám. škodí. Ne tedy
vzdorovitě obracet se zády, ale vniknout do-sa
mého ohniska. politiky a zařídit se tam!«

Těmito slovy, trvám. snad. dosti dobře jsem
zystihl, jak nduvíval Masaryk. v době, když věc
ně posuzoval u nás politické směry. Dnes názory
jeho jsau zásadně jiné, ovšem prote, že dává se
nésti praudem a že podrobuje se. stranným chout
kám. Oďtud také jeho řečnické. perly, které přímo
omračují a které Čas ochotně otiskuje, jako by se
obával, že by se mohly minouti s. pazorností obe
centva.

L

Perla. prvá. Dývalý | ministerský ©předseda
Gautsch rozhodrými slovy prohlásil, že český ná
rod z Činnosti vládní se nesmí vylučovati Masa
rykovi toto ministerské prohlášení se nelíbilo a
své rozinrzelosti dal průchod na schůzi Vinohrad
ské: sVycházím z řeči bar. Gautsche«<, pravil Ma
saryk, sjak v české politice a v českém tisku se
posuzuje. Přiznávám se, když slyším byrokrata a
ministra mluvit o kulturnosti českého národa, vždy
to. pagiťují jako urážku. Tak se může mluvit ke
stranám a k poslancům vládním, ale:ne k národu.«
Nechť již čeští poslanci jsou opatrní se vstupem do
vládní většimy jakkoli, budiž rozhořčení naše proti
uveřejněnýmzárukámHohenburgrovýmsebe vět
ši, to. vše nesjednává porozumění právě uvedené
mu.výroku Masarykovu. Zkrátka a dobře řečeno,
úsudek Masarykův nesmyslností svou jest zrůd
ný a za Svůž vznik jest díky povinován okoli, kte

ždé jeho slovo nedotknutelným. Ž řeči Masaryko
vy muže tedy člověk vzíti, že by bylo dlužno
Gautsche oslavovat. kdybv Čechy z vládní vět
šiny vyhosťoval a kulturu českou hanět A úsudek
našeho filosofa a logika jsou tím nesmyslnější, čím
jést určitější věcí, že (iautsch za svá slova nic
nechtěl a že v tě chvíli věděl již o svém odchodu.
Neméně důsledky výroku vedou K tomu, že nelze
nic namítati. když ministr velebí zářivou kulturu
německou, aby tím ospravedlnií bezpráví našimi
sousedy ma nás páchaná. Biliňski před několika
dny: chválil hospodářské a kulturní přednosti ně
mecké, a buďe tedy záhodno, aby mu Masaryk
vzkázal: »Bratře Slovane, řečí Vaší jsem nadšen,
ale jsem uražen a rdím se studem, slyším-li, jak
velebí se naše kultura česká... „©

*

Perla druhá. V rozpočtové rozpravě Masa
ryk mluvil také o otázce hladové a podotekl, že
třeba jest vážiti si těch byrokratů se zlatými lim
ci, kteří hlad svůj mužně osvědčují průvodem na:
ulici. Chtěl-li Masaryk svou poznámkou tákati ú
ředníky se zlatými límci do- svých řad, pak roz
umní pánové musi vnadidlo takové povahy
odinitnouti jako svou urážku. Ti pak, kteří by po
ciťovali slova ta řako lichotící pohlazení a vážně
je oceňovali, byli by komedianty, hodnými kome
diantské myšlenky Masarykovy. Ta vše jest nám
slyšeti od poslance a universitního professora, jenž
pořád neclice chápati, že jmémo jeho nemůže- býti
zárukou moudrosti každého jeho slova a že jiní.
lidé v demagogii jeho vidí haspodařená s kopy na
UTO.

Charakter slovenských pokrokářů za bojů
proti Hlinkovcům vystupuje v podobě stále borší.
Družina pověstného dra. Rátha rozšířila tendenční
lež o suspensi kaplana Tománka, který jest spolu
pracovníkem »Ludových Novin<. Pomluva ta vho
zena do veřejnosti proto, aby sami katolíci pojali
odpor proti tomuto obětavému vlastenci. Leč »Lu
dové Noviny: v čis. 45. obšírně vyvraceji pokro
kářskou lež; posvítily též na kořen a cesty té lži.
K tomu dodávají: >Ráth dobře ví, že kradl. Kradl
peníze z listů, zásilky, kradl tím nejobyčejnějším
způsobem ještě i uhlí a knížky. A že ho Tománek
chytil, zapřisáhl se mu na pomstu a pro ten cíl dá
vá se do všech možných i nemožných křiků. U lu
theránů dělá obhájce lutheránů proti Tománkovi,
u masarykovců dělá masarykovce, u soc. demo
kratů soudruha a u biskupa pobožného, poharše
ného katolíka.

V čís. 44. >Ludových Novin« Magd. Arujbáro
va sdělila, že ve Skalici (na rolnickém sjezdu) dala
Ant. Štefánkovi 12 K jako předplatné na »Ludové



Novigyc. Štelánek vyňal malou knížku a předplat
né si poznamenal. Leč -- z >Lud. Novin« najednou
došla uporiuka, ačkoli bylo zaplaceno.

Platí-li se za nějakého sjezdového rozruchu
miro administraci a jindy, kdy jest náhrn důleži
tých starostí, ovsem snadno se zapomene na věci
menší diležitasti. Leč Stefánek zapsal si předplat
ně do zvláštní knížky účetní. Mimo to přišlo se na
jiné případy podobné. Stefánek, který se přebar
vil na pokrokéře ihned, jakmile byl od »Ludových
Novin“ odstraněn, ovšem nyní kypí hněvem. Po
kusil se aspoň chytráckým knyfem vyváznouti z
blamáže. Nalezl si chytrého advokáta Déru, který
sdělil Grujbárové, že má od Štefánka plnomocen
ství žalovati. Ale -- dabracký advokát nechce prý
jí způsobiti zbytečných útrat, snaží se, aby se ta
aféra vyřídila minmosoudně. Nechť se tedy Slova
čka k němu dostaví dne 5. listopadu!

Každý uhodne snadno, jak chtěl hasiti Štefá
nek hořící krov nad vlastní hlavou. Před advoká
tem by se do prosté ženy hučelo hned přímým
poukazováním na paragratv. hned přátelskou do
mluvou, aby změla rozum. atd., hned vysvětlo
váním, že by se jí dikaz pravdy třebas nezdařil.
No — a umluvená žena by naposledy nějaké pro
hlášení, složené od včených pánů, konečně pode
psala. Tak si aspoň myslili pokrokáři. Tentokráte
však volní myslitelé nepochodili, protože narazili
na osobu, která umí opravdu svobodně, samostat
ně přemýšleti. Již dříve prohlásila, že své tvrzení
může zpečetiti přísahou. A nyní Slovačka vyhnula
se pasti, k érovi nešla, ale prohlásila, že chce jíti
přímo před soud, kde přísahou ztvrdí, že jest prav
dou všecko, co napsala.

A soudu se Štefánek bojí velice. protože by
tam přišly na přetřes ještě jiné ukázky jeho finanč
níhoumění. ——= 'egfimf T 14

Advokátovi Ivánkovi v č. 44. »Ludových No
vinx posílá ománek rozhodné ohražení proti po
dezření, jako by byl něčeho od vlády obdržel. Pra
ví mimo jiné: »Já jsem nikdy nezapíral, ani neza
pírám, že jsem si od pana Rátha za cestu do Čace,
kterou jsem dvanáctkrát konal, svoje útraty žádal.
Já jsem od vlády nic nedostal ani nežádal. Vy jste
od vlády dostali. Vašich 8 měsíců Ste si vypočí
tali na 4000 K. Dostali jste 4 měsíce darované.
Skyčák, Juriga, Szůlló a moje maličkost vám vy
chodili tento dárek.«

Zkrátka jest patrno, že slovenským zednářům
pokrokářství jest kšefiem zrovna tak jako jinde.

ropská veřejnost, jaké proltané telegramy zasílány
z bojiště tripolského. Každou chvíli zvěstováno, že
zprávy tv jsou švindlem. A několikrát bylo vy
světleno, že se lhalo v zájmu bursovních machrů.
Vždyť docela byla čistě bursovním manévrem i
zpráva o zavraždění ruského cara. Nyní byl chy
cen za límce Židovský švindléř, který tak pustým
způsoben: zneužíval a v posměch uváděl moderní
vymoženost, jakou jest kabelový telegraf. »Agenzia
Stefani« oznamuje:

+Po započetí války žádal dopisovatel Reutero
vy kanceláře Tagar. aby byl připuštěn do sboru
válečných zpravodajů v Tripoli. Jeho žádost byla
zamítnuta na návrh samých korrespondentů, poně
vadž Tazar není novinářem z povolání, nýbrž je
kupcem. A pak je Tagar turecký žid, který je čle
nem tripolského výboru pro jednotu a pokrok (mla
dotur. komitétu) a veřejně agitoval proti Italii.
Sotva bylo Tripoli obsazeno, začal se lísat k ital
ským úřadům. ale byl odbýván. Předseda israelit
ské obce v Římě poslal rabínovi v Tripoli telegram
a vyslovil v něm přání, aby židovská obec prote
stovala proti tomu, abv žid Tagar posílal neprav
divé zprávy Reuterově kanceláři, jimiž uvádí Ita
lii do špatné pověsti.<

Válka jest zkrátka vždycky nepřebernou po
kladnicí pro židovské spekulanty. Za války rusko
japonské židé dodávali Rusku špatný prach, mezi
pytle mouky strkali pytle s pilinami, obleky, z
nichž bvly brzy vetché hadry. Dělali špicly jak
Rusům, tak Japoncům a zrazovali strany obě. Vo
lenští desertéři byli z 90 procent židé, Jakkoli se
jim do pravidelného boje nechtělo, dovedli horlivě
pořádati krvavé výtržnosti v Rusku samém. Jest
liže se tedy ukázali jako živel rozkladný v Rusku,
nečiní jinak za války italsko-turecké. Žid Tagar
znehodnotil zprávy z bojiště tolik, že se vůbec
přestávalo novináir věřiti.

Židovsko-zednářské a socialistické lži o pomě
ru papeže k turecko-litalské válce. Vždycky zůsta
ne chloubou katolické církve, že právě neunavným
přičiněním papežské stolice v celých dlouhých pe
riodách středověkých v křesťanských státech vů
bec stálého vojska nebylo. Čím více však proni
ká zednářský duch vrstvy evropského obyvatel
stva, tím silněji <e množí stálé vojsko, tím více se
platí na kanony. Zaviňují to nepřímo i revoluční
randály anarchistických živlů, které každou chvíli
ohrožují bezpečnost klidných spoluobčanů. A tak
na př. ve Francii sami ti ministři, kteří se vyšplha
li k svým křeslům po zádech soc. demokr., hlasují
pro větší děla, pro rozmnožení válečného loďstva
atd. Církev k válce a militarismu nevyzývá a taky
z války ničeho nemá. Děla, prach, potraviny a šaty
nedodávají vojsku biskupové, nýbrž židovští ka
pitalisté.

Také v Italii nevyhlásili Turecku boj kruhy

=

církevní, nýbrž vláda židovsko-zednářská. | Leč
chytří židé mají dostatek placených sluhu, kteří
dovedou s hadí chvtrostí za všecky hrozné věci
činiti zodpovědným, papeže. Válka o Tripolis o
všem není žádným úkazení moderní humanity. Te
če krev. nastává veliká Lída v samé Italii. Proto
sluhové zednářů“ snaží se odvrátiti roztrpčení ši
rých davu od skutečných machru jidášskou po
mluvou papeže.

Dle jiných travých Jistů napsala v čís. 42.
»Zár: toto:

>Cirkev zabíjející. Jak se veřejnost dovídá, je
hlavním kapitalistou, v jehož prospěch podniknuto
bylo ohsazení Tripolisu. papežova Banca di Roma
(Římská banka). která má v Tripoljsu hlavně své
obchody. Odtud ono >vlastenecké« nadšení kněží
italských pro zabíjení v Tripolisu. Poctivého člo
věka se vzmáhá hnus, vidí-li, jak nestoudně mož
no bít ve tvář nejzákladnějším pravidlům o lidsko
sti a křesťanství právě těm, kteří se vydávají za
jejich ochránce.«

Dle toho jest viděti, kam až si troufá drzost
lidi, zjednaných na ubíjení zdravého rozumu. Řád
ky jsou psány tak rafinovaně, jako by v Tripolisu

zabíjela církev - - a nikoli pušky a prach od ži
du dodané. Jako by neveleli k útokum zednářští
důstojníci —-ale katoličtí kněží. Jako by vláda, kte
rá s pověstným Nathanem tolik hořkosti papeži
způsobila, pojednou jako na zavolání uposlechla
jeho pokynu na zabíjení lidí a ožebračování ital
ského lidu. Kdyby bylo pravdou bezectné tvrzení
rudého listu, zahráli hy sac. demokraté a anarchi
sté římští ihned jak před Vatikánem, tak před vlád
ními budovami takový čardáš, až by se třásly v
Římě zdi. Jestliže dovedli anarchisté k vůli cizí
mu Ferrerovi tolik běsniti proti katolíkům bez roz
dílu, co by činili teprve nyní, až by se jim naskyt
la záminka tolik vítaná!

Lží velice nešikovnou jest tvrzení, že má pa
pež vubec v oné bance kapitály. Jestliže nyní ve
Vatikáně při tak mnohostranné činnosti se zrušily
pro nedostatek financi některé velice potřebné ů
řady, to jest jasným svědectvím, jaké »nesmírné
bohatství« Vatikán má. Ovšem kdyby každý kato
lík do své církevní organisace musil platit aspoň
polovici. co vymáhají rudí výběrčí na poplatcích
soc. demokratických. pak by tam bylo peněz dosti.

Sám papež zřetelně se vyjádřil proti válce. A
když kardinál Vanutelii z vlasteneckého citu pro
nesl řeč proti Turkům, vydal Sv. otec protestní pro
hlášení proti té neopatrnosti. Že také několik jiných
kněží projevlio svmpatie s italským vojskem, je
muž přálo vítězství, těžko se diviti. Ale takový
projev může jen bezectný lhář nazvati »nadšením
pro zabíjení.<

U rudých pokrytců pojednou »se vzmáhá
hnus“ nad tím, co si sami ve své krvácké fantasii
vybájili. Když však jejich kamarádi dopouštěli se
v Barceloně, na Rusku a v Portugalsku bestiálních
sveřepostí, tenkráte měli radost. Rudí >antimilita
risté- na ozbrojené zákeřníky sbírali docela me
zi sebou příspěvky.

Požidovštělý tisk zná fanatismus svého zasle
peného čtenářstva a proto vždy dobře uhodne, ja
kou kdy má vyhoditi kost z podvodné své brašny.
Neminul se s úspěchem, protože soc. demokraté
nyní papouškují na schůzi lež »Záře« proti našin
cům jako špačkové. Naší povinností jest však vy
trvale poukazovati, jak jsou protikatolické živly
samy zaraženy krvavým jednáním kollegů, když
se naimáhají takovým podvodným způsobem malo
vati krvavé řádění svých přátel na zdi Vatikánu.

K vůli udržení evangelických oveček a zá
chraně nejryzejšího ©evangelia | protestantského.
Heslo »Los von Rom“ přes všecky pruské marky
v Čechách se dodělalo pramalého úspěchu. Každý
rozumný člověk upozorňoval prušácké | pastory,
že by měli evangelisovati předem se vší horlivo
stí v Prusku samém, protože právě tam v táboře
protestaníském nevěra a pohrdání evangeliem co
nejvíce se šíří, A tak stýskají hlasitě sami evan
geličtí duchovní v Čechách, jak se stádce rozpty
luje dále. Jeden z nich v smutném zamyšlení přišel
náhle na praktický prostředek. Rozeslal farním ú
řadům evangelickvm tištěný list. v němž se čtou
tato slova: »Jednou z ctevřených ran na těle naší
církve, z níž nám stále život. síla mlzí, jsou beze
sporu smíš. manželství. Mnozí vcházejí do nich leh
komyslně, mnozí z nedostatku známosti s evan
gelickou vhodnou stranou. Těmto posledním měla
by se podati pomocná ruka Má-li se toto uskuteč
niti a žádoucí prospěch přinésti, je třeba spolupů
sobení všech pp. spolubratrů v úřadě, presbyter
stev, ano všech lidí dobré vůle. Ti musili by býti
důvěrníky, na něž by se bylo možno 0 pravdivé
zprávy obrátiti.. . Máte-li ve své církvi řádné
rodiny, o nichž víte, že by o to stály, aby se buďto
synu nebo dceři pomocná ruka v tomto ohledu po
dala, udejte nám laskavě hned: jméno rodiny, by
dliště, poslední poštu, jméno ženicha nebo nevěsty
in spe, a my ostatní přímo si vyjednáme. Rozumí
se samo sebou. že veškerá sdělení budou zacho
vána v naprosté tajnosti a sdělena jen těm interes
sentům, kteří by nám od farních úřadů jako osoby
důvěryhodné byli doporučeni. Kéž by požehnání
milostivého Pána spočinulo na této práci k ozdobě
a upevnění Jeho svaté církvele«

Věru zvláštní prostředek, ale přece jen prakti

——

cký. kdož se tonoucí musí 1 stébla chytati'
K tomu několik poznámek: 1. Volní myslitelé,

který:n právě evangelické kruhy tak vydatně vy
pomáhají, s největší rozhodnosti staví se proti hle
dání nevěsty neho ženicha pomocí »Národní Poli
tiky«. Co asi nyní řeknou svým pomocníkům, až
seznají, Že tito dělají © jistém směru »Národní Po
hitice“ konkurenci?

2. Blíží se rok 1915, kdy se má rozvířiti co
nejmehutnější oslava Husova. A na oslavách Hu
sových mají vubec lví podíl kruhy evangelické,
které se tváří tak, jako by Hus v prvé řadě nále
žel evaugelíkiůmi. jako by byl jejich předním a vý
hradným patriarchou. Kde tedy jsou nějaké prakti
cké náboženské úspěchv z tolika oslav, jestliže po
tolikerém nacišení najednou evangelický Sion stý
ská jako na kraji hrobu? Bezuzdné štvanice ovšem
nedsly žádnou positivní náboženskou prací a ved
ly pouze k negaci a náboženské anarchii.

3. Evangelický Sien viděl velmi dobře, kam
vlastně cílí povaha husitských štvanic. Pozoroval
jasně, že takové výpady nepovedou ani k 'ná
sledování ducha Husova, ani k utvrzení autority
evangelia. A přece se dal do služeb notorických
nevěrcu. Předával jin Hlusa k reklamě milerád a
jestě volnonvšlenkářen tanaticky tleskal. Nyní e
vangelictvo vidí, že lanatická zášť není schopna
nic prospěšného postaviti, že jest dobrá pouze k
boření a k podněcování randálu. A právě ti lidé,
kteří tak často o ryzím evangelin mluvili, měli
prakticky dokázati, že podnětem jejich jednání ne
ní vášnivá zloba, nýbrž evangelická láska.

4. Čeští bratři měl: velice praktická a sympa
ticka pravidla, jak si mají souvěrci vypomáhati v
záležitostech hmotných. Zkrátka, ta tichá církev
ní obec porozuměla aspoň v jednom směru potře
bám sociálním. Nvní však za moderních, kompli
kovaných poměru sociálních jest dvojnásobně za
potřebí, aby církve prakticky zasahovaly do soci
álních proudů. Co po této stránce humanity vyko
nali evanveličtí faráři? V >Hlasech ze Siona- na
psal zesnulý ev. farář článek, který konec koncu
vyzněl v ten smysl, že na sociální práci mezi lidem
evang. faráři pro jiné zaměstnání nemají Času.

Ale na politické a kulturní štvaní proti katolí
kům měli někteří času habaděj.

Nepomohlo by se evang. Sionu vydatně, kdy
by na př. zřídil dělnické sdružení evangelické? A
nyní jaká ironie! Na pravidelnou a záslužnou soci
ální práci mají ev. faráři času málo. Ale shánět e
vang. sňatky mají nyní plnou parou všichni dohro
mady. -

5. Masarykovci, kteří aspoň v theorii se staví
jako pakrokáři proticírkevničtí, zamítají jako před
sudek rozlišování lidí ve společenském životě dle
náboženství. A nvní jejich vydatní pomocníci s ve
likou hrůzou varují — před smíšenými sňatky! Co
si tedy vlastně z Masarykova programu pro sebe
vybrali? Ovšaní že pokrokáři evangelíků to vy
týkati nebudou, třebaže protestují hlučně prati cír
kvi naší, kdykoli tato projevuje v příčině smíše
ných sňatků nesouhlas.

Braňme se tiskem! Katolické Rakousko dle ti
skové statistiky vydané Piovým spolkem (jenž
koncem roku 1910 měl 123.830 člení) má jen 90
katolických a 360) židovskoliberálněsocialistických
listů; katolické listy mají úhrnem 466.00 odběra
telů, protikatolické 1810.00. čtenářů; katolické
denníky mají denního nákladu asi 250.00 exem
plářů, protikatolické pak přes | mil. kusu. -- Tedy
v říši, v níž je 90 procent katolíků, tvoří katolický
tisk a čtenářstvo katolického tisku pouze 25 proc.
veškerého Časopisectva a čtenářstva,

Ve Vídní jest přes 2 mil. obyvatel, mezi nimíž
pouze na 180.000 židů. A přece přes dvě třetiny
tamějších listů jest zcela v rukou židovských.

V Uhrách na 1000časopisů tam tištěných připa
dá 80 židovských. V počtu 25 politických listů
vydávaných v Budapešti 14 jest vlastnictvím ži
du. Mezi nakladateli v Budapešti jest 30 ži
dů, ze 137 tiskáren [03 jsou židovské. Tak tedy
Uhry staly se docela kořistí židovskou. Nový jejich
orgán »Szambat« vysmívá se listím katolickým:
»Ať katolíci křičí, ať vřeští, my přes to všechno
zůstaneme pány situace, a my a ne oni budeme
vyrábět veřejné mínění v Uhrách, protože máme
rozum a peníze.“ .

V Anglii největší denníky slouží výhradně ži
dům. A podobně jest i jinde.

Kdy konečně podřimující katolíci pochopí dů
ležitost tisku tak, jak ji porozuměli chytří židé již
dávno? Křesťanstvo jest napadáno židovským ti
skem se vší bezohlednosti. Nevysvítá zde sama
sebou povinnost, aby všude proti židovskému ti
sku ujímal se tisk katolický?

Tramín | Atlantik

Velejemné látky na pánské obleky.
Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvo.

Vzory k nahlédnutí franko.
První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.



Otázku k vánocům>.
vysvětlí bohatě vyzdobené výklady fy

Josef Pavelka
první odborný
závod pánským
angl. mod. zbo=
žím a prádlem

Hradecrl hoPalackého tř. 77.
Výroba. čistění a žehlení Karlova třída 502.

Politický přehled.
První čtení rozpočtu v posl. sněmovně skon

čeno v pátek 10).t. n. a rozpočet dostal se do roz

níci celkem zdrželivě; teprv hlasováním projeví se
mínění stran. Zápas svede se vlastně o vlašskou
právnickou fakultu. Vlaši, jsouce dosud jazýčkem
na váze mezi stranami. chtějí konečně vědět, co

výboru učiní návrh, aby před zatímním rozpočtení
byla vyřízena otázka fakulty vlašské. Zatímní roz
počet stává se kritickým momentem celkové si
tuace. —

Prohlášení hr. Stiirgkha. Ke konci schuze 10.
t. m. zodpověděl ministerský předseda hr. Stiirgkh
dotaz posl. dra Fiedlera a soudruhů v záležitosti
Hochenburgrových podminek při vstupu do kabi
netu Stůrgkhova. Ministerský předseda popřel, že
by byl dr. ryt. Hochenburger kladl nějaké zvláštní
podmínky a ukončil slovy: »Takové zvláštní po
stavení stálo by také v příkrém odporu k podstatě
právě oněcil zásad, k nimž jsme se s plným pře
svědčením v této sněmovně přiznali. Mohu proto
pouze znovu prohlásiti, Že vláda ve všem svém ú
řadním jednaní, zvláště ve všech otázkách správ
ních říditi se bude výhradně zásadami svého pro
gramu, nestranné věcnosti. Teď jest řada na Ho
chenburgerovi, aby promluvil,

O drahotě v posl. sněmovně, Referent drahot
ního výboru p. Erb podával 14. t. m. návrhy týka
jící se dovozu dobytka a masa. Na to ministerský
předseda Jir. Stiirzkh prohlásil, že vláda vykoná
vše, co ji bude možno, aby čelila drahotě. V otázce
dovozu nemuže však vláda rakouská nic učiniti.
Kdyby sněmovna přijala nějaké usnesení, kterým
byla by vláda vázána. aby bez ohledu na Uhry ně
co podnikla, nemůže vláda sněmovnu respektova
ti. Tato bezohledná slova ministerského předsedy
vyvolala velikou bouři, hlavně na lavici soc. demo
kratické, hr. Stúrekh byl zcela osobně napaden,
vyvolány tak scény. které snižují úroveň sně
movny.

Nové daně. Ministr financí dr. Mayer 14. t. m.
předložil sněmovně řadu finančních předloh: I.
Změna nařízení o dani kořaleční, 2. některé změ
ny nařízení o dani pivní, 3. nová nařízení o pou
kázání státních prostředků fondům zemským a sní
žení daní reálných, 4. poplatky z převodu nemovi
tostí, 3. spotřební daň z vín Šumivých, 6. poplat
ky z povozů hnaných silou motorovou. První tři
návrhy liší se od dřívějších hlavně tím, že financím
zemským přikázán bude daleko větší obnos, čímž
sanace zemských financí bude usnadněna. Celko
vý obnos zemím přikázaný páčí se na 126 mil. K.
Státní pokladně mají nové daně vynést 14 mil. K.
Jako podmínku klade stát zemím, že nebudou vy
bírány zemské přirážky z osobní daně a zemské
dávky z piva a kořalky. Daň z převodu vlastni
ctví má vynést 10 mil., daň z vína 1,650.000K. Daň
2 automobilů stanovena základním obnosem 60 K.
Pro t. zv. elektromobily, jakožto povozy luxuso
vé, stanovena jest daň 100až 200 K.

Německá kultura v poslanecké sněmovně.
Prvnímu čtení rozpočtu stal se závěrem skandál,
jejž způsobili německo-radikální poslanci Hummer
a Malik. V dotaze na presidenta útočil Hummer
na. Malika jako řemeslného lháře a neschopného
zadostiučinění zbraní. Malik nazval pak Hummera
komediantem a vyhrožoval mu karabáčem. Když
pak se Hummer na Malika chtěl vrhnout, Malik.
vytáhl karabáč na psy a sešvihal jím v obličeji
Hummera, čímž mu způsobil krvavé podlitiny. Po
slanci, kteří stáli v úžasu, vrhají se mezi rváče ...
Nastává pračka —-a v rukou těch, kdož se na Hum
mera vrhli. zůstává však jeho kabát, nákrčník má

: Hummer roztržený .. Někteří poslanci znovu
| vrhají se na Humniera, leč ustupují, krev teče na
©padenému z nosu a je hlízek mdloby .... Na od
, chodu Hummer vykřikoval ještě, že zastřelí Mali

rady, prof. německé university dra. Pfersche, jímž
se dokazuje vyspělost té německé kultury, která

čení parlamentních mravů jest velmi stinnou strán
kou lidové sučinovny a smutným dokladem, jak
to v Rakouskit jde s parlamentarismem s kopce.

odsoudil veřejně zmíněný výjev a posl. Malik
před celou sněmovnou litoval svého jednání, toť
všecko, čím vážnost parlamentu má býti i na dále
udržena.

Smiřování v Praze zase uvázlo. Němci vytý
kají českým členům národně-politické komise, že
prý se Do obratě ve Vídni stali nesmiřlivými. Něm
ce však pálí současné konference smiřovací ve
Vídni, především však to, že při jednání o doho
du má býti do změny zemského zřízení pojata i
změna — volebního řádu. Prohllásil totiž jmé
nem Němců dr. Urban ve schuzi pracovního vý
boru nár. politické komise, že Němci jsou rozhodně
proti zavedcní rovného práva hlasovacího, ale že
i k rozšíření volebního práva svolí teprve, až bude
vyhověno jejich národním požadavkům v zenL
zřízení. Tedy vlastně Němci se nesmiřují a jen roz
kazují, jen oni proto maří jednání.

korunní pri. proti císaři. V říšském sněmu
německém podával říšský kancléř zprávu o doho
dě německo-francouzské v záležitosti marocké a
výměně území na Kongu; téměř všichni řečníci vy
slovili se proti úmluvě. Za řeči kancléřovy i pří
tomný na galerii korunní princ Vilém dával tak
nápadným způsobem souhlas s vývody oposičních
řečníku, že si kancléř u císaře stěžoval na projevy
následníkovy a podal dermissi. Ale císař Vilém od
stoupení kancléřevo nepřijal, korunnímu princi po
řádně zatopil a pokořil ho i tím, Že se musel u kan
cléře omluvit.

Válka italsko-turecká. Italie chce poslati Tu
recku ještě jedno ultimatuim,. v němž bude žádati
bezodkladné vznání annexc Tripolska a Kyrenej
kv. Jinak pohrozí Italie, že vyšle loďstvo do vod
evropského Turecka. Turecko pak pořáde mobili
Suje a vysílá vojsko k ochraně pobřeží evropského
Turecka. V Tripolsku ovšem boje neustávají.

Povstání v Číně. Rozklad Číny rychle postu
puje. Mandžursko prohlásilo se za samosprávné a
provincie Šantuny ustavila se jako republika; Čína
rozpadá se iakto v samostatné, či lépe řečeno, po
samostatnosti toužící celky. Vůdce konstitučního
hnutí Luantsičao, předsedá v Mukdenu poradám,
jež se týkají nekrvavého ukončení revoluce a pro
hlášení ústavy. Komitéty jsou pro zachování věr
nosti dynastii.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Bukovina u Černiiova. Skupina Všeodbor. sdružení
křesť, sov. dělnictva v Bukovině pořádá ve spolkové
místnosti u Hodků dne 2%. listopdu, v neděli, veřejnou
schůzi, na které promluví br, Petr z Hradce Králové.
Žádají se naši stoupenci z okolí, aby se v nejhojnějším

počtudostavili, új
Libštát. Minulou neděli dne 12. t. m. konala naše

katolická jednota přednáškovou schůzi. Přednášel na ní
vsdp. ThDr. Frant. Reyl, ředitel kněžského semináře z
Hradce Králové na thema O0 významu. charakteru.«
Hned na začátku poutavé přednášky krátkým příkladem
dokázal vsdp. řečník. že člověk v mládí ponechaný sám
sobě, zanedbávaný, žije divoce jako každý jiný živočich.
Člověk tedy potřebuje výchovy. Výchova pak jest vzdě
lávání člověka, aby vyspěl v povahu — charakter. O
takovém člověku říkáme, že jest charakterním, který
dle svých zásad důsledně se řídí. Máme ovšem dva dru
hy charakterů: dobré « špatné. Dobrý charakter jest
ten, který důsledně se řídí zásadami dobrými, špatný
však ten, jenž důsledně se řídf zásadami špatnými. Ne
ní však známkou špatného charakteru, špatné povahy,
když špatný člověk se obrátí. stane se dobrým, neboť
dobrý charakter pozná a uzná svoji chybu, tuto chybu
napraví a vrátí se k dobru. Vsdp. řečník poukázal dále
ve své vysoce zajímavé a poučné přednášce na čtyři
hlavní ctnosti, na nichž jako na pilířích jest založen pev
ný charakter. Jsou to: Opatrnost, mírnost a sebevláda,
spravedlnost, statečnost a vytrvalost. — S výchovou
charakteru musl se začíti již v útlém mládí. Rodiče jsou
prvními budovateli charakteru. Dále škola má veliký
význam pro výchovu charakteru. Avšak jen škola, kte
rá sc řídí zásadami katol. náboženství, může vychovati
dobrý, ušlechtilý charakter. Velikou důležitost pro vý
chovu povahy mají spolky a tisk. Podobně jako špatný
spolek, špatný tisk působí nepříznivě na povahu lidskou,
naopak dobrý, katolický spolek, dobrý tisk jest jedním
z nejlepších prostředků k vybudování dobrého charak
teru. Na konci své obsážné přednášky zmínil se vsdp.
řečník o Kristu, jakožto vzoru pevného, ušlechtilého
charakteru. Vysoce cenná a časová přednáška vsdp.

ThDra Frant. Reyla odměněna byla bouřlivým potle
skem. Po přednášce přednesl pěvecký odbor naší Jed

| noty několik zpěvných čísel za laskavého řízení ředitele
| choru p. řídícího na pensi Frant. Nedomlela.

Semily. Pravý stoupenec strany křesť. sociální jest
o nutnosti organisační přesvědčen. Má-li však strana
po přání našem vzrůstati, jest třeba součinnosti vrstev

nejširších i Fodpory jejich hlavně při zakládání skupin
mládeže křesť. sociální, z níž vyjíti mají vytrvalí, sta

* tační zápasníci strany křesť. sociální. Z té příčiny pro
síme o podporu pro skupinu mládeže pro Semily a okolí,
teprve nedávno ustavenou, ne snad o peněžitý příspě
vck, nýbrž o zábavnou i poučnou četbu. Zvláště apellu
jeme na důstojné duchovenstvo, katolické spolky a or
ganisace, bychom co nejdříve knihovnu pro zdejší mlá
dež křesť. sociální otevřítí mohli. Protož, pomozte! [3lí
ží se den sv. Mikuláše, pošlete nám nějakou knihu, čím
víc. tím líp, ať vázanou, Čí nevázanou! Těšíce se, že tím
to způsobem sv. Mikuláš nám hojné dárky přinese,
vzdáváme předem za ně upřímné »Zaplať Bůh!« Zásil
ky buďtež adresovány na kaplana vlp. Františka Kou
ckého v Semilech, nebo na sl. Annu Novákovou v Senyi
lech čís. 442.

Dvůr Králové u. Lab. V neděli dne 29. řjna 1911 od
býval katolický spolek ve [DvořeKrálové n. L. členskou
schůzi, na úteré promluvil vdp. Frant. Šulc, čestný ka
novník z Hradce Králevé, velmi poučně o Volné My
šlence a Karlu Havlíčkoví | Vysvětlil protináboženské
snahy Volné Myšlenky. Dále vyložil nám vdp. řečník ži
votopis karia Havlíčka a též i jeho názory na nábožen
ství Upozornil nás na známy časopis »Havlíček« a při
pontenul, že snad očekáváme v tomto časopisu články
psané duchem Havlíčkovým. Než mýlilt bychom se. Ha
vlíček byl náboženským duchem prodchnut, a některé
výstřelky protináboženské vyplývají z jeho utrpení ži
votního. Ale časopis »Havlíček« je psán duchem proti
náboženským —- duchern Volné Myšlenky. Za poučnou
přednášku vyslovujeme vdp. kanovníkovi srdečné -Za
plať Bůh!. Těšíme se, že dle možnosti mezi nás zase
zavítá.

Kolín n. L. Organisace české strany křesťansko
sociální v Kolíně pořádají v neděli dne 19. listopadu
1911 o 7. hod. večer v Sokolně, (dolejší místnosti Ře
meslnická Besedy) přátelský večírek. Laskavě spoluú
činkují pp. hosté ze spolku katol. tovaryšů v Praze s
bohatým zábavným programem. Hudební doprovod la
skavě obstará řed. kůru pan Josef Winter. Vstupné v
předprodeji 30 h, u pokladny 40 h. O hojnou návštěvu u
ctivě prosí výbor.

Zprávy
místní a z kraje.

Městská rada v Hradci Králové ve schůzi své, ko
nané due i.. listopadu 1911, učinila tato usnesení: Pře
vzat byl protektorát representačního plesu, jejž uspoří
daji oba mistní odbory Ústřední Matice Školské a zvlá
štní plesové komité ve dvoraně Grandhotelu 3. února
1912ve prospěch jmenované všenárodní instituce. — Na
Malém nám. budce ráno rozsvěcována o týden. trzích
oblouková lampa elektrická. —-Desinfektor obecní byl
zmocněn, ihned při předložení účtu za desinfekci po
platek inkasovat. —- Krajinskému odboru Jednoty Ko
menského propijženo bylo městské divadlo k uspořádá
ní odpolodního koncertu na den 26. listopadu a Jednotě
divadel. ochotníků »Rlicpeta« na den 17. prosince t. r.
k uspořádání divadel. představení. —- Panu K. Vackovi,
hodináři, povoleno hylo umístění reklamních hodin na
domě č. pap. 83).v Pa'ackéhc ulici. — Návrh organisač
ního statutu »vcejníh: ;ostoupí se měst. zastupit:lstvu
ke sehváření. — Vypíše se konkurs na místo skutečného
učita: kreslení na měst. dívčím lyceu. — Přijata byla
ofteta p. J +tureše, mistra 3e:a"ského, na snesení s'ře
chy staré kolny u Adalbertina a svázání krovu na kol
ně nové. — Nový jízdní řád a tarif pro povozníky k na
hlédnutí veřejně sc vyloží. Ode dne vyhlášky nabývá
ilatnosti.

Komcert mistra Jaroslava Koclána. Minulou neděli,
dne 12. t. m., měli jsme pravý požitek umělecký, slyší
ce našeho slavného houslistu. Každé číslo bylo jakoby
perličkou celého programu. O přednesu zajisté pochy
bovati ani nemůžeme. Kdo Kociána slyšel, zajisté byl
uchvácen nejen technikou, nýbrž také citem ve hru
vloženým. Nejprve slyšeli jsmc trochu španělské hud
by, ve Španělské symfonii, kde ozývají se kantileny a
popěvky národů jižních. jinde toužebné a zase jásavé,
Překrásné bylo číslo třetí, kde uplatnil mistr Kocián
hloubku svého porozumění, zvláště v Andante. A zase
zvuky české ve 4. čísle, kde ukázal se Kocián jako skla
datel v laškovné humoresce, toužné »Písni lásky« a ja
ko výslovný technik ve hře houslové v skotačivé »Hol
ce modrooké«. Poslední čísio byla velmi pěkná skladba
Wienlawského: Thema s variacemi. Krásný 'doplněk
tvořila 2 čísla amerického virtuosa: zvláště číslo 5., kde
ukázal přednes skvostný v Chopinově Nokturnu a zase
techniku v Etudě Fis Dur od Mac-Dowelle. Jak zajisté
se oba zalíbili svou hudbou a jakým sympatiím se těšili
a těší, bylo patrno z četného potlesku, kterým oba uví
táni, vyvolávání a přinucení k přídavkům, čímž umělci

' neskrblili. Divadlo bylo vyprodáno. Zajisté úspěch veli
ký a přejeme oběna umělcům na dalším tourné mnoho
zdaru.

Mariánská družina dívek v Hradci Králové při
stoupl 19. t. ni. společně k sv. přijímání ráno o 6. hod.
v kostele Panny Marie. Zpívati se bude »Zdrávas Ma
ria, Anděl Páně s nebe« ke mši sv.; k sv. přijímání »O,



můj Jezu . Před sv. přijímáním říkají sodálky: »Vyzná
vám se- a po rozhřešení kněžském: »Pane, nejsem hod
na.. Po sv. přijímání říkají společně odpustkové modlit

noví záslib svůj Panně Marií.
sodálky v sobotu ráno i večer.

Okresní komise pro péči o mládež v okrese králové
hradeckém vykoná v nejbližších dnech sbírku pro svůj
účel a obrací se k vážnému občanstvu s prosbou o pod
poru. Drahotní poměry leiošní nejsou sice příznivy sbí
rání příspěvků, ale právě tvto poměry způsobí mnoho
bídy a nesnází v nemajetných vrstvách lidu a tím více
bude potřebí, aby komise pro péči o mládež, jež si vyt
kla za úkol pečovati o děti strádající jakýmkoli nedo
statkem. vládla většími prostředky, má-li vyhověti své
mu poslání. Prosí proto o příspěvek byť i sebe nepatr
nější a slibuje, že sehrané obnosy obrátí ve prospěch
ubohých dětí. Kdo zaplatí 2 K, stává se členem činným,
kdo 5 K. žlenem přispívajícím. Aby pak nejširší veřej
nost byla účástna na péči G mládež i jiným směrem, žá
dá okresní komise vsechny, kteří se stýkají s dětmi o
chrany potřebnými, aby laskavě oznámili každý jednot
livý případ tomuto spolku.

Pražský ústřední výbur Matice Školské se obrátil
v poslední době na zdejší výbory dámský a mužský s
oběžníkem, z něhož je pro obecenstvo a spolky pezoru
hodné: Každý koncert, divadlo a podobné akce, pořáda
né ve prospěch matiční, maji býti místním výborům 0
znanovány. aby, majíce možnost kontroly, mohly tako
vou ochotu podporovati. Ústředí je toho náhledu, že v
zájmu národní kázně nemají býti místní odbory přechá
zeny. Tím se usnadní i celkové účtování. Proto oboji
zdejší výbor při tlumočení tohoto se obrací na veřej
nost s uctivou žádostí, aby touto jedině správnou cestou
osvědčila v známé cchotnosti pravé porozumění pro
Ústřední Matici Školskou, která i po nedávném veliko
lepém odkazu potřebuje stálé přízně a veřejného po
řádku.

Z Rudollina. Zdejsímu ústavu hluchoněmých zaslán
byl dar 21 K 12h, kterýž vybrán byl ve prospěch hlu
choněných slecnamí pořadatelkami Marií Forštikovou
a Boženou Virtovou při Kateřinské zábavě, odbývané
dne 5. listopadu t. r. ve Hrádku u Bohdanče (okres Par
dubice.) Zaplať Růh vzorné mládeži této! — Pro
střednictvím dp. Frantiska Macka. kaplana v Pecce u
Nové Paky došel od neznámého dobrodince dar 16 K, pí.
Engelbertová, vdova po lékárníku v Hradci Králové, vě
novala hluchoněmým chovancům částku 10 K a p. Mag.
Pharm. J. Košťál, Iékarník v Mladé Vožici, zaslal 5 K.

Vdp. Jan Hnátek, farář ve Skorenicích, uložil v pošt.
spořitelně 10 K 3 h. jakožto sbírku kostelní pro ústav
zdejší. Poditelství ústavu vzdává všem těmto dobro
dincům uctivé díky a doporučuje ústav i jeho chovan
ce dalsí přízní slechetných lidumilů. -- Zaplať Bůh!

Provram Koerbrova Mogralu na dni 16. a 19, listo
padu. Čtvříi čerti. (Sensacní děj.) Vhodný dárek k na
rozeninán:. (Humoristické) Zamilován, aniž by to tušil.
(Veselohra.) Léto na severu. (Úchvatný přírodní sní
mek.) Tontolini hledá zaměstnání. (Komické.) Síla a po
hyb hmyzu. (Velmi poučný obraz.) Italsko-turecká válka.

Ve prospěch sanatorla pro tuberkulosní ve Pleší o
devzdán byl výnos přednášky slovut. p. Richarda Mo
rawetze, továrníka z Úpice +© Ceylonu a Vých. Indii«
dne 21. října t. r. v Městském Klicperově divadle Od
borcm Zemské jednoty soukromých úředníků v Hradci
Králové pořádané, per K 143.33.

Hymen. Slečna M. Horáčkova a p. Rudolf Svoboda,
c. k. auskultant krajského soudu v Hradci Králové, sla
vili sňatek 14. listopadu v Praze.

Na počest padlých vojínů. Prolili svou krev ve pro
spěch jiných, padli v krutém boji za vlast. Tudíž za
slouží si výrazu vděčnosti od těch, které hájili. Proto
padlým vojínům zřizují se na památku pomníky. Ústřed
ní spolek v Hradci Králové stará se za pomoci jiných
o udržení válečných pomníků a zřízení nových. Dne 2.
prosince v tměst. divadle bude pořádán koncert vojen
ské kapely 18. pluku ve prospěch fondu spolkového. Dou
fáme, že ctitelé padlých dostaví se v počtu co nejhoj
nějším — a to i z té příčiny, že program koncertu slibuje
prvotřídní umělecký požitek. Předprodej lístků obstará
pan knihkupec Píša.

Nový závod. Odborný hodinář p. Vacek, který na
byl dlouholetých zkušeností v předních závodech v Ně
mecku a Švýcarsku, otevřel právě v Palackého tř. č.

.80. vlastní závod, odpovídající úplně moderním poža
davkům.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové dne
11. listopadu. 1911. 1 il: pšenice K 19.50 až 20.20, žíta
16.50 až 17.20. ječmene 13.70 až 14.50, ovsa 8.80 až 10.—,
vikve 20.-- až 24.—, hrachu 30.— až 36.—, čočky 39.—,
jahel 25.— až 26.--, krup 25.— až 48.—, brambor 7.—
až R.--, jetelového semínka červeného 156.— až 160.—,
máku 80.-— až 9%.-—; 10u kg: žitných otrub 16.80, pše
ničných otrub 16.40; 1 kg: másla čerstvého 3.— až 3.40,
sádla vepřového 2.20, tvarohu —.44 až —.46; 1 vejce
—.9 až —.10: 1 kopa: zelí 10.— až 24.—, kapusty 3.—
až 4—; 1 hl: cibule 14.-—až 18.—; 1 pytel mrkve 7.—
až 8—-; 1 hl: jablek 12— až 20.—, hrušek 8.— až i2—.

Na týdeaní trh v Hradci Králové dne 11. listopadu
1911 bylo přivezeno: hl: pšenice 222, žita 95, ječmene
231, ovsa 229, jetelového semínka 18, lněného seminka

.2, kop: zelí 284, kapusty 49, hl: cibule 44, kop: drobné
zoleniny 93, pytlů: nirkve 42, hl: brambor 126, jablek

73, hrušek 7.
»Čas< a Hašlar. V lednu propůjčil se umravňující

orgán pokrokové intelligence k provedení mravního hy
enisinu na zesnulém biskupu Haisovi, uveřejnív poše

stilý tlach Hašlarův, že je synem zesnulého hodnostáře.

Zpovídati se mohou

Kdyby se k takové zvrhlost propůjčil někter“ jiný visí
a Hašlar by se hlásil za *legitimního syna nějakého su
verintendenta, zaplavil by -Čas své sloupce projevy
mravního rozhořčení a provinilý Žurnál by po zásluze
odsotdil jako Žurnalistickou nemravnost. Pro své po
klesky nemá »Čas« avsem dosti autokritiky a proto zno
vu ohřívá nemotorné povidání Haslarovo, ač se již mohl
informovati u dra. Bartoška. že dramat“ Hašlarův pro

potrestáním. My ovšem nemáme protekci u c. k. úřa
dů jako pokrokový tisk. proto z pochopitelného důvodu
nemůžeme předbíhazí soudnímu rozsudku, ale tolik. mů
žeme poznamznati k naivním názorům Času a. Osv.
Lidu , že privátní žalova proti utrhačnému Hašlarovi se
děj: beze vší inspirace konsistoře, nýbrž dle platného
trestního řádu, jenž ovšem dosud aspoň ne veřejně

nezaručuje darebným klientům pokrokářů úplnou in
munitu proti soudnímu stíhání. Že se soudní řízení pro
tahuje, nezaviňuje obhájceuražené cti, nýbrž snad důle
žitost celého sporu. Snor je ovšem po té stránce zají
mavý, že pan Bartosek cituje na svědectví mrtvé svěd
ky a dávno zapomenuté lisuny. Vypadá to jako fraška
»Mlvnář a jeho dítě. aneb »Volnomyvělnkářské rukopisy
Kdyby tak bylo ještě nějaké volné místo na filosofické
fakuhě pro nějakého příbuzného Herbenova, mohl by se
habilitovati za professora nějakým pojednáním o počtu
pravděpodobnosti čili, jak lze učiniti Z ničeho něco. Mů
žeme prozraditi již dnes, že očekává »Čas“ opět notná
blamáž. ale víc nemůžeme sděliti, protože si chceme
ponechati poslední slovo.

Občansko-živnostenská beseda v Kuklenách pořádá
v neděli dne 19. t. m. o půl 8. hod. večer veřejnou
přednášku v místnostech besedních v hostinci pana Jo
sela kurze v Kuklenách. Přednášeti bude pan Oldřich
Kubišta, učitel. Thema: -O Aloisu Jiráskovi.« Recitace,
pěvecko-hudební produkce. K hojnému účastenství zve
zdvořile výbor.

Nový úar na pohořelé ubožáky v Michnovce. Pan
V. J. Špalek, majitel obchodního domu v Hradci Králové
daroval laskavě 16 metrů látky. Vroucí dík!

Milodar. Pohořelým v Michnovce daroval p. Karel
Weiurich, velkostatkář v Dobřenicích, po 1000 vápeno
pískových cihel za své cihelny v Dobřenicích, celkem
1100. Kéž Pán Bůh vzbudí nešťastným ještě jiné do
brodince!

Neštěstí. Na nádraží v Dobřenicich-Svrovátce byl v
sbotu II. 4. m. přejet rozjetými vagony, naloženými cu
krem syrováteckého cukrovaru, Václav Kříž, dělník ze
Lhoty pod Libčany. Chtěl před přijíždějícím osobním
vlakem rychle odpřáknouti voly k vagonům připřažené
a přehoditi výhybku. Smekl sc a byl rozjetými vagony
přejet a ihned mrtev. Byl pro svou správnost, poctivost
i zbožnost všeobecně vážen. Před každou kampaní při
jimal svaté svátosti, říkeje: »Což, kdyby se mi něco sta
lo. abych nezemřel jako nerozumný tvor.- Byl v pon
děli za veliké účasti pohřben na hřbitově Lhoteckém.

Školní budovy v Pardubicích. Běhém krátké doby
vystavělo město Pardubice několik školních budov, ne
šetříc při tom žádného nákladu a nedbajíc velikého dlu
hu, do něhož stavbam rákladných školních budov ne
vyhnutelní upadá. Okolnosti bylo nuceno dohoniti v
krátkém čase, co v dřívějších dobách bylo netečnosti
zanedbáno. Máme tu novou krásnou budovu školní u
»Kostelíčka“, novou pokračovací a průmyslovou školu
pro dívky na Star. městě, nádhernou budovu pro II. mě
šťanskou školu u sv. Jana spolu s c. k. gymnasiem a
nejnovější palác školní na »Skřivánku« — vedle čtyř
starších rozsáhlých budov školních. To všecko během
několika let. V tom směru mají Pardubice nepopíratelné
zásluhy a snad žádné druhé město poměrně tolik ne
obětovalo na školství jako Pardubice. Některým se do
cela zdá, že to někdy zabíhá až v nerozvážnost a u
kvapenost. snad někdy i v plýivání. O tom by se mohla
napsati třeba celá kapitolka, ale co na tom? Pardubice
přece něco vydrží. Než máme tu něco příznačného, což
zasluhuje zvláštního povšimnuti. Žádná ze školních bu
dov nebyla rosvěcena. Místní školní rada uznala za do
bré pominouti jakýkoli akt církevního posvěcení a ode
vzdati budovy školní veřejnosti čistě světskou slavno
stí bez ohledu na školní zákon o výchově mravně-ná
boženské. Heslo toto vydala »Volná Myšlenka« a volno
myšlenkářštl učitelové v »Čes. Učiteli< a v »Osvětě li
du“ a podle toho upravila svoje usnesení místní školní
rada v Pardubicích, berouc vážný zřetel k tomu, co by
tomu řekly redakce, najmě Osvěta lidu.« Pokud známe
členy místní školní zady, víme, že žádný z nich, řídě se
pouze vnitřním svým přesvědčením, bez jakéhokoliv
zevnějšího nátlaku, a suggesce, nebyl by proti posvěcení
školy. A přece! Inu — strach má velké oči.

Valná hromada akclového plvovaru v Pardubicích

místnostech pivovaru za neobyčejné účasti akcionářů.
Prostranný sál byl plný a debata byla velmi čilá a mí
sty až pohnutá. Po vyřízení jednotlivých programových
bodů počalo se jednati © rozdělení dividendy starým
a novým akciím, při čemž akcionáři starých a nověch
akcií hleděli dokázati svoje zásluhy o pozvednutí pivo
varu a tak došlo k zajímavým slovním potyčkám. Sta
noveno konečně přiřknouti stejnou dividendu akciím I.
i II. emise a to v obnosu 25 K na jednu akcii, která má
nominelní cenu 400 K. Z toho patrno, jakého rozmachu
se dodělal akciový pivovar v Pardubicích, který před
2 lety vůbec žádné dividendy nedával. Za letošní rok
vyrobil 67.000 hi oproti loňsku, kde páčila se výroba
na 56.00 hl. Loni byl čistý výtěžek 64.000 K, letos již
99.00) K.

Ředitelství drah v Pardabicích. Státní železniční ra
da jednala v minulých dnech ve svém sezení o zřízení

nových vedlejšígh řediltelstev státních drah, aby se cen
trá.e ulevilo. Přítomny číen panské sněmovny odborný
rada dr. Exner vyslovil se při debatě pro zřízení ředi
telstev v Liberci, v Ústí nad Labem a Pardubicích. Re
ferent dr. Licht navrhl, aby zřízena byla dvě ředitelství
dra v německém jazykovém území 4 jedno pro vý
chodní tratě v českém jazvkovém území a to se sídlem
v Pardubicích.

Podvodník. Letos o prazdninách chodil na. okresu
Pardobském jakýsi muz jménem Jindřich Pazdera s
fotozrafickým aparátem a nabízel se farním úřadům k
fotografování kostelů a zhotovení příslušných pohlednic.
Rozumí se, že žádal také ned zálohu, kterou m někte
rách únistecl voobnosu několika korun vymámíl. Potom
zmizel, jakoby se pod ním zem slehla a VÍCE SU ne
ukázal. Shledáno, že lo jest podvodník. Věc udána Čet
nictvu, které fotogra Vazderu našlo až v Písku, od
kudž poslán k soudu do Pardubic a zde uvězněn. Pazde
ra se vydával za agenta Bedřicha Wagnera, majitele
fotograf. nakladatelství v Malšovicích u Hradce Krá
lové. V pardubských ulicích objeví se vždvcky po
delším vase cizi muž a zena, kteří nesou nějaký obraz
obyčejní některého svatéito v pozlaceném rámci. Chodí
od dom k domu a nabízejí losy na tento obraz. V krát
ké době losy. po 26 I jsou rozprodány. Najde se dosti
hejlů, kteří se kojí sladkou nadějí, že za 20 h budou
míti krásný obraz. Neznámí, muž © žena, seberou peníze
i obraz a odletí někam dál. aby tam komedii s obrazy
a losy před novým publikem opět opakovali. Po čase se
na vše zapomene a páreček s obrazem a losy se objeví
poznovu 1 losy jdou znovu ne odbyt, protože se všich
ní domnívají, že trefa a jejich los nepadla, snad že to
bůde teď podruhé. Podvodníci se však smějí a vandrují
s obrazem vesele dále. Marné jest divat se pak na prv
ní číslo v 'otynce.

Velká schůze textiiníků konala se 12. t. m. v Novém
Městě n. Met. Promluvil zde red. p. Šupka. Téhož dne
mluvil na schůzi textilníků © Krčíně, Sál v hotelu Rydlo
vě byl přeplněn. Obě schůze vyzněly v protest proti
skrý vavce Rydlově a zpusobily veliký rozruch.

Mousignore Josef Simek, děkan a bisk. vikář v Pol
né, zesnul v Pánu dne 12. listopadu t. r. v 79 roce věku.
Pohřeb jeho konal se ve čtvrtek dne 16. t. m. na hřbi
tov tamní u kostela sv, Kateřiny, V Pánu zesnulý chřad
nul několik již roků pod tíhcu stáří, na nějaký čas opět
se zotavil avsak na něediouho. Chorobě podlehl v ne
děli před půlnocí. Necheeme předbíhati zprávě obšírné
o jeho pohřbu, kterou uveřejníme v čísle příštím. Praví
me pouze krátce. Monsiynore Šimek. získal si velikých
zásluh. júákladnými. umělecky provedenými | opravami
místního děkanského chrámu Páně, jemuž v kráse dale
ko široko jiný kostel se nevyrovná, postavením věže té
hož chrámu, restaurací hřbitovního kostelu sv. Kateři
ny. Povinnosti své kněžské pokud choroba v poslední
dobé mm nemožnými nečínila konal svědomitě, jsa
zvláště znám jako kazatel mocný slova. Působení je
ho oceněno bylo církevními ©státními úřady vícekráte
propůjžením mit vynikajících hodností a vyznamenání.
R. i p.

Akce kongruová z jičiuského bisk. vikariátu. ucho
venstvo bisk. vikariátu za předsednictví vsdp. biskup.
vikáře pametJana Sehnala po slyšení obšírného referátu
o potřebě zahájení jednání z2 účelem zvýšení kongruv
katolickéno duchovenstva ve veřejné správě duchovní,
jakož i řádném postupu v této záležitosti usneslo se
jednohlasně na soupisu Žádosti na říšskou radu prostřed
nictvím | Výboru diecésního . do něhož jednohlasně zvo
leni byli P. T. páni spolubratří a sice bisk. vikáři: Msgr.
Karel Vorlíček. J. Kobr, V. Hlavsa, AL. Soukup; benefi
ciáti: Pr. Escherner, Filip Konečný, Ant. Láš; výpomoc.
duchovní: Jos. Novotný a Frant. Bílek v Lanškrouně.
Vsdp. Kulin přednesl referát a ospravedlnil i odůvodnil
žádozt tu, poukázal také k dalšímu postupu v celé této
akci. Společná žádost zní takto: »Kněžím pomocným
1200 K, samostat. Leneficiátům 2 lis., 2200, 2400, 260 tedy
o 600 K více, než dosud. Administrátorům (také excur
rendo) o 20 K měsíčně. Kvinkvenálky kněžím pomoc

GRAND-HOTEL
V HRADCI KRÁLOVÉ.

RESTAURACE.

Dva velké vojenské koncerty
hudby pluku č. (8, dne 10.t m.

Začátek odpoledního ve 4 hod., večerního v 8 b.

Elektrické divadlo (Biograf).
VWneděli 2 představení,

začátek o Ď hod. odpoledne a v 8 hod. večer.
od 18.do 23. t m.: Ouvertura,

sehraje dom.umělecké kvartetto. Obrazy ze
severního Walesu. (Nádhernýpřírodnísní
mek).Můstek (vese.ohra).Cit liv ka (mimosa).
Přestávka. Žhavé tužby. Mimodrama o 3 děj
stvícb. Titulní úlohu hraje člen kodaňského di
vadla umělkyněsl. Asta Nielsonova. (Potrvá
na scéně přes hodinu).
Změna programu vyhražena.

V pátek z technických příčin se nehraje.



ným ji beneficiátům ve výši 200 K. Katolickým duchov
ním benehciátům již ve výslužbě se nalézajícím neb

pensi nastupujícím nechť se přidělí nadlepšení obnosem
rovnajícím se zvýšené kongruy naposledy spravovaného
beneficia včetně s dotýčnými kvinkvenálkami. Je-li u
dělen nyní ze zvláštních důvodů vyšší obnos, budiž pen
sistům i dále ponechán. Totéž pravidlo platí také pro
výpomocné duchovní v případě výslažby.« — Referent
označil dále obor činnosti každého diecésního výboru,
jehož úkolem bude: I. zvoliti ze svého středu předsedu
a referenta diccesního; 2. každý výbor diecesní předloží
v kanonické oddanosti svému nejd. Ordinariovi usnesení
jednotlivých konferencí vikariátních s prosbou o schvá
lení akce další jakož i o milostivou podporu; 3. vypra
cuje žádost i co do textu i obsahu k říšské radě a při
pojí dopisy nebo žádosti jednotlivých diecésních výbo
rů. 4. Diecésní výbor necht zvolí také dva členy jako
deputací, která by tlumočila a předložila žádost tuto u
všech vlivných činitetů. -- Duchovenstvo shromážděné
za souhlasu vsdp. předsedy zároveň vyslovuje snažnou
žádost ku veškerému duchovenstvu diecése, aby za Spo
lusouhlasu vsdpp. vikářů 1. zahájena byla tatáž akce
na zvýšení naší konrruy, 2. aby ve všech bisk. vikariát.
konferencích uvedení pánové co členové diecésního vý
boru byli zvoleni, čímž by se osvědčila jednotnost v
jednání v akci kongruové. Zamezí se tak také veškeré
průtahy v této důležité a nalehavé záležitosti naší. —
Záležitost zahájení všeobecné ahce skongruové. slibuje
tentokrát skutečný úspěch.

Kostelec n. Orl. koncert ve prospěch chudých, po
řádaný spolkem +Alžběta«. pod protektorátem J. Exc.
vys. uroz. paní Františky hraběnky ze Sternbergu v
Kostelci n. Ori. v sále »na Rabštejně« v neděli dne 19.
listopadu 1911. Začátek o půl 8. hod. večer. Ceny míst:
Křesla po 6 K, I. místo po 4 K, II. místo po 2 K, IIL mi
sto po I K, místa k stání 40 hal. Dobročinnosti se meze
nekladou. Předprodej lístků u P. T. pp.: V. Alberta a
F. Kunce v Kostelci n. Orl.

Světlá nad Sáz. Dne 11. listopadu zemřel u věku
65 let zasloužilý ředitel škol v. v., člen okres. výboru,
čestný měšťan ve Světlé n. Sáz., p. František Štirský,
oplakáván jsa četnými ctiteli, kteří dlouholetou horli
vou jeho činnost dobře znali. Tělesná schránka zesnu
lého uložena k odpočinku do rodinné hrobky dne 14.t. m.
Bůh přijmi duši šlechetnon do ráje svého!

Avlatika v Německém Brodě. Veřejný vzlet Eug.
Čiháka z Pardubic tentokráte se vydařil a uspokojil
plnou měrou obecenstvo, které předešlou neděli bylo nu
ceno z letiště odejíti bez spatření sebe menšího létacího
pokusu. Ve stanovenou hodinu — 3. odpol. — po daném
znamení trojím zatroubením vznesl se pan Čihák s apa
-rátem od země a poznenáhlu stoupaje do výše, letěl,
vzdaluje se velmi rychle od letiště směrem k Rozňá
ku podél pražské silnice. Zprvu jako veliký pták, potom
jako černý bod tratil se v dáli očím sledujících jej pozo
rovatelů. Na chvilku zmizel úplně z dohledu, hned ale
objevil se opět zrakům diváctva netrpělivě jeho návratu
vyčkávajícího. Majestátně, podoben obroviteému ptáku,
nesl se ve značné nyní již výši aeroplán zpět k obe
censtvu, které, zříc jej nad sebou plouti. propukálo v
nadšený jásot. Chtěje se obecenstvu ještě více zavděčiti,
místo přistání u hangáru zabočil aviatik ještě směrem
k Perknovu. Zase se ztrácel v dáli, tu však bylo vidět,
kterak klesá pojednou s výše dolů. V domnění, že se
stala nějaká nehoda. spěchala veliká část diváků přes
pole za ním. Též lékařská pomoc v kočáře rychle kva
pila za aviatikem .. . Obavy účastníků letu byly ale
hned rozptýleny sdělením, že aviatik nespadl, ale dobro
volně spustil se k zemi za příčinou silných nárazů větru,
který mu bezpečný návrat k hangáru znemožňoval. Tim
byl let, který trval as 10 minut, ukončen a obecenstvo
zcela spokojeno odcházelo z letiště, vděčíc panu Čiháko
vi za ukázku jeho vzácného umění.

Na strádající tkalce vybrala a zaslala horlivá členka
našeho sdružení Fr. Sedláčková v Úpici 7 K 40 h.

Oprava. Přehozením řádku v předešlých zprávách
diecésních způsobeny věcné omyly. Mělo se totiž čísti,
že ustanoven »Jos. Bauer, kaplan v Luži, za administra
tora do Uherska, Jos. Dubec; administrator, za kaplana
v Chroustovicích. Jos. Moldán, farář ve Váp. Podole,
byl propuštěn do Pražské arcidiecése na faru Chržín
skou.«

Katolický peněžní ústav Úvěrní družstvo »Ellška«
v Hradci Králové (Adalbertinum) právě v život uveden.

Různé zprávy.
Hospodářské následky války Italsko-turecké. O tom

píší »Bank. zprávy« České banky v Praze dne 9. t. m.:
Válka mezi Italií a Tureckem. ač trvá teprve něco málo
přes měsíc, má již nyní pro hospodářský život obou zů
častněných států dalekosáhlé osudné následky. | Jak
»Italia«, list vycházející v Říniě, sděluje ve článku nade
psaném »Hekatomba ital. akciových společností«, upa
dají v poslední době v Italii akciové společnosti přímo
hromadně a řítí se jako domky z karet. Zároveň uveřej
ňuje týž list seznam větších akciových společností, kte
ré jen dne 30. října 1911, tedy za I den, ohlásily konkurs.
Jest jich 8: V Katanii tkalcovna, v Bologni petrolejová
rafinerie, v Miláně jedna akciová společnost s kapitálem
1 mil. lir, v Benátkách tkalcovna, ve Schio továrna na
lodeny, v Benátkách cementárna, v Badia Polesine to
várna tirmy Miccio a spol. se základním kapitálem 1 mil.
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ivká k tomuto seznamu: »Pro jedem dem dosti!<, a jak
patrno, přijde tripolské dobrodružství Italům hodně dra
ho, zejména když se uváží ještě ohromné náklady. kte
ré vedení války v Tripolisu denně vyžaduje. Avšak i Tu
recko zachváceno již jest akutní krisí hospodářskou a
finanční. Turecké obchod. komory žádaly již vládu, a
by vyhlásila všeobecné moratorium, totiž odložení splat
nosti všech pohledávek. Vláda sice Žádosti této nevy
hověla, poukazujíc k toru, že takovéhoto mimořádného
opatření po soudu jejim není dosud potřebí, avšak tu
recké banky odmítají již delší dobu šmahem veškeré žá
dosti o úvěr, poněvadž obecenstvo houfně z nich vybírá
své vklady, a zavládla již všeobecná nejistota, a veške
ré úvěrní poměry jsou vyvráceny z obvyklých svých
kolejí. Následkem zavládnuvší hospodářské a finanční
krise v Turecku jest i zastavení platů Mitilenské banky
v Athénách, mající 8 nil fr. kapitálu. Úpadek její přivo
dily filiálky její v řísi tnrecké, zejména v Cařihradu, ve
Smyrně, Mitilénech a v Soluni.

Pozdě svařené mýdlo agrární. Toman zavraždil o
běť nic zlého netušící dne 22. října. »Venkov< sebou
nervósně vrtěl v nejvyšších rozpacích, protože ani nej
větším úskokem nebvlo lze svésti vinu agrárníkovu na
iiné. Tedy se přemýšlelo všelijak sem tam, až teprve
dne Iu. listopadu — tedy teprve za půltřetího týdne po
vraždě —. odvážila se redakce drhnouti černou skvrnu
prapodivnýín mýdlem. »Venkov« totiž uveřejnil tohle:
*+Ovrahovi Tomanovi se nám píše z Moravy: Tento
člověk přebíhal z jedné politické strany do druhé, na
posled byl zuřivým klerikálem a měl mezi klerikály i
své přátele. Však byli z nich už někteří soudně vyslý
cháni a budou také povolání k hlavnímu líčení. To ať
vezmou -Venkovan« a jiné klerikální listy na vědomí.
My ovšem z věci té neděláme nijakou aféru, aniž za To
mana činíme zedpovědnu celou stranu klerikální. Ale
poněvadž klerikální a soc. demokratické listy mermo
moci chtěly z Tomana učiniti agrárníka a jeho zločiny
hloupě i tendenčně přičítaly na účet moravské agrární
strany, uvádíme v příčině té zaručená fakta.« — Ne
stranný posuzovatel sotva věří vlastním očím, přečte-|
tuto drzost. Teď teprve »psalo se »Venkovu« z Mora
vy!« Dříve o takovém vlivném a obávaném muži žád
ný agrární pokrokář nevěděl, do kterého tábora vlast
ně patří! kdyby býval »zuřivým klerikálem<, bývaly
by agrární listy vytáhly okamžitě pevnostní děla proti
celé »chase klerikální«. Rány agrárních bouchaček by
hřměly každý den až k ohluchnutí, A to bezectné bala
mucení, že naše listy »mermorocí chtěly z Tomana
učiniti agrárníka!« Tak se dají sice podváděti kalení fa
natikové agrární přesnadno. Ale kdo trochu četl také
listy jiné, pozná hned zákeřnou agrárnickou kličku. Kdo
chce »mermomocí« přiváděti veřejnost k svému ná
hledu, k takové námaze musí míti důvody. Musí shledá
vati pracně dokumenty, o kterých jiní lidé nevědí. Zde
však ušetřili veškeru námahu katolickým listům agrární
ci sami. Dříve, než naše listy slovem se zmínily o poll
tické příslušnosti Tomanově, napsali saml agrárníci,
kam patřil. Ovšem, kdyby byl agrární tisk věděl, že na
lezená mrtvola jest někdo jiný, jehož Toman zabil sám,
pak by se byla agrární redakce nepodřekla. — Nuže —
dříve, než naše iisty označily politickou příslušnost To
manovu, napsal agrárně pokrokářský »Moravský Ven
kov« dne 26. října: »Nechceme věřiti do té chvíle, že
obětí zločinu se stal vážený člen naší rodiny agrární,
bývalý člen výkonného výboru moravsko-slezské stra
ny agrární. Leč všecky dobré naděje jsou as marny. Ně
kolik dnů před zprávou o jeho skonu meškal v Brně a
sděloval nám, že jede někam na Slovácko nebo na Slo
vensko za příčinou koupě jistého statku. Odtud se, bohu
žel, nevrátil. Lad. Toman byl řádný, mladý, snaživý člo
věk a jest znám v celém okrese kunštátském i v kruzích
lihovarnických.: — Co říká »Venkov« těmto slovům?
»Moravský Venkov« přece rozhodně svého člověka znal.
Proč nešel -klerikální« Toran před svým činem si po
besedovati do některé redakce katolické? Proč spěchal
mezi agrárníky se sdělením o svých privátních záležito
stech? Snad si myslí redakce předního agrárního listu,
že jsou její čtenáři zcela padlí na hlavu. Tu by se mělo
čtenářstvo agrární samo rázně ozvati v zájmu vlastní
cti proti takové šaškovině, Vždyť se nepřátelé venko
vanů smějí, jaké nesmysly mlčky dovedou spolknouti
agrárníci jako sladkou pokroutku. — »Venkov« prý u
vádí »zaručená fakta«. Jaká? Odkud? Proč hned ne
pojmenoval ly »klerikální« přátele Tomanovy? A jak
dovede býti ten fanatický orgán najednou milostivý!
Strčí surového vraha do tábora našeho a pak s maskou
snášelivosti praví, že za ten čin nečiní zodpovědnou
»celou stranu klerikální«. Bodejť — ještě tohle! Teď se
ví všude, komu vlastně Toman patřil, ale nám ani ne
napadne za jeho bestiální čin volati k zodpovědnosti
agrárnický tábor. Zato však nutno pokárati velfkou
chválu, jakou vzdal agrární list muži, o jehož »řádnosti
a snaživosti< jistě dobře věděl. Ostatně bychom již mlčeli
zcela o té krvácké historii. kdyby »Venkov« pražský
nepospišil na trh se lží rafinovanější, nežli »Moravský
Venkov.< Lidé, kteří byli zatčení jako společníci Toma
novi, jsou veřejnosti dle jmen dobře známi již před
drzým balamucením »Venkova«. Proč tedy zpravodajo
vé agrární, kteří die chlouby »Venkova« vynikají veli
kou rychlostí, aspoň na jediného »klerlkála« mezí nimi
nepřišli? Moravský »Našinec« tvrdí ostatně určitě, že
celá ta kompanie náleží pokrokářům a agrárníkům. —

nedali pokaziti volnomyšlenkářskými knyfy, dají netoli
ko jednotlivci, ale možná 1 taktní listy agrární na tako
vé balamucení příslušnou odpověď.

Všellcos. »Národní Listy“ budou prý od Nového ro

prchá mnoho italských reservistů do Tyrol, Francie, a
odtud do Ameriky. -- Známy konservativní německý list
vídeňský »Vaterland-, který vychází již 52 let, rozhod
ný obránce katolické církve, od Nového roku přestane
vycházet. -- Z vyšetřování s vrahem Tomanem vycbá
zÍ na jevo, že vlastním původcem všech spáchaných ne
pravostí a zločinů byl zatčený solicitátor Železný, jenž
každy podvod do podrobna vypracoval a potom dle spo
lečného plánu s Tomanem prováděl. Tak i při vraždě.
— Asi 200 dětí které navštěvovaly zavřené školy Ko
menského ve Vídni. byly přijaty zdarma v českých ro-
dinách v Praze a jiných českých městech a budou tam
navštěvovati české školy. Ostatní děti budou vyučová

ny po domech ve Vídni jako dosud. — Město Vídeň na
příští rok rozpočetlo celkovou spotřebu na 232 mil. kor.,
o 12 mil. kor. více, než letos. Vlastních příjmů očekává
obe: vídeňská 102 mil. korun, z přirážek 68 mil.; vy
půjčit se má 45 mil., reservy obecních podniků odha
dují se na 15 mil. K. - - Vrah místodržitele haličského
hraběte Ondřeje Potockého M. Sičinský, který odsouzen
byl na 2) let do žaláře, 9. listopadu v noci uprchl ze
stanislavského žaláře. Trestnice ve Stanislavi obklope
na jest zdí 8 metrů vysokou. Sičinský utekl v přestro
jení za dozorce a musel na útěku projíti osmi vězeňský
mi branami a podle osmi dozorců. Jisto jest, že měl v
dozorcich pomocníky. Vyšetřováním 5 uvězněných do
zorců se zjistilo, že skutečně stávalo hnutí pro osvobo
zení Sičinského, na jchož útěk byly sbírány peněžní pří
spěvky. — Akcionářský pivovar na Smíchově vykazu
je za minulý správní rok 1.420.544.09K čistého zisku. —
V Budapešti konal se minuly týden zemský sjezd uher
ských katolíků. — Ježto se mezi italskými vojáky v Tri
poli vzmáhá cgypiská oční nemoc, objednala italská vlá
da 50.000 černých očních skel, jimiž budou vojáci v Tri
poli poděleni. —- Obecní dům u Prašné brány v Praze
stojí do dnes, nevyskytnou-li se další vydání, 9,500.000
K. Mimo pozemek, který stál 2,125.000 K, byly na něj
rozpočteny se vším vnitřním zařízením a výzdobou 3
míl. korun.

608 K pro Matici Cyrillo-Metbodějskou odevzdala
firma J. Svozil, Loštice, jako provisl ze zápalek vyrá
běných ve prospěch Matice Cyrillo-Methodějské. Za 1.
čtvrt roku zajisté velini slušný příspěvek, který by se
však jistě nejméně zdvojnásobil, kdyby naše spolky a
Raifieisenky objednávaly pro své členy hromadně zá-.
palky a kdyby naše lospodyňky při nákupu žádaly u pp.
obchodníků výhradně zápalky Majice Cyrfllo-Metho
dějské. Ceny zápalek rapidně stoupají a je tudíž v záj
mu každého jednotlivce, by se zásobil. Po zavedení mo
nopolu bude stát 1 krabička 4 hal. Sekretariát Matice
C. M. nabízí ještě dosud zápalky za starou cenu, t j
100 balíků za 9% K (čili 10) krabiček za 9% hal.). Nej
menší množství, jež se zasílá, jest bedna 25 balíků a
zasílá se vyplaceně na každou stanici. Zápalky jsou vý
tečné jakosti. Žádejte je všude. Objednávky řiďte na
Sekretariát M. C. M. do Olomouce.

Zpráva časopisecká. Dne 1. prosince 1911 vyjde v
Náchodě 1. číslo nového svobodomyslného listu pod
názvem »Náchodské Listy«. List jest majetkem družstva
a vycházeti bude pravidelně každý pátek za roční před
platné 8 K. List jest řízen redakční radou.

Nouze o zeleninu. Úroda zeleniny jest letos velmi
skrovná. Již nyní jest zelenina všeho druhu velmi dra
há, v zimě budu ceny nedostupné. Hospodyni vzniká
tim nová starost. Čím má učiniti polévku chutnou? Od
pověď jest velmi jednoduchá: Malé množství Maggiho
koření s »křížovou hvězdou« dodá každé polévce, dále
také omáčkám, ku podivu silné, lahodné chuti. Maggiho
koření — pravé jedině s ochrannou známkou »křížovou
hvězdou« — jest velmi vydatné a tudíž v užívání levné.

Bankovní zprávy, vydávané Českou bankou v Pra
ze, přinášejí ve svém listopadovém čísle následující za
jímavé články: Vývoj francouzského bankovnictví (do
končení), O bankovnictví belgickém, Crédit Lyonnais,
Různé zprávy, Obchodní kalendář, kursy cenných papí
rů a plodin a slosovací list. — Na požádání zasílá se
tento list zdarma.

kupujícím zápalky Matice Cyrillo-Methodějské. Stá
vá se, že továrna někdy zápalky nevyplatí a příjemce
musí hraditi dovoz. Každý má právo při placení účtu
dovozné si odčítati, musí však do továrny poslati ná
kladní list zpět (dovozné rozumí se jen dráhou na po
slední stanici. Dopravu ze stanice domů hradí každý
sám.) Jelikož z mnoha stran byly nám laskavě pro Ma
tici nabídnuty 2 proc., které při hotovém placení má
právo každý si strhnout, oznamujeme, že ode dneška po
čínaje, bude ona 2 proc. továrna odváděti přímo Matici
a proto jich nikdo z účtu nesrážej. Pp. obchodníkům vy
hraženy jsou zvláštní kupní podmínky. Sekretariát Ma
tice Cyrillo-Methodějské.

V úvěrníspolečnost,zapsané společenstvo s ručením obmezeným
w Hradoi Králové,

(proti Grandhotelu) ::

přijímávkladynaknížky
==za 4" až BS,—

úrok ato dle výpovědí,

SHP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB.Uhlík“



Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé zpousty prolhanéch brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnýni, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉP
E< ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskvtujeme

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

koupiti hojnost v dělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li se nepřátelském tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,

aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
jest uveden na obálce tohoto čísla. ©Objednávky
obratem vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

První český katolický zámd ve Vídní

František kuber
Dílna ku vyšívání

c zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, křížea td.

.Vídeň,
1 0., Kajser

strasge 5., vedle La
aritského chrámu

Páně.

Naukásku sasálá
se vše franco.

Spiritismus —
-zdokonalonímkřesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.Cena 2 K G0h.

Objednávejte u
Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

V Up
doporučujeme ku

spolkových a soukromých.
Ochotnickým spolkům

doporučujeme se rychlým do
dáváním žádaných divadel.

Veškeré solové výstupy
a kuplety na skladě.

Hudebniny, veškeré vycháze
jící čas , žeraály i
díla wdá možno nám
dodávati.

Každou i sebe menší objednávku
vyřídíme 00 nejdříve a nej
pečlivěji.

Znamenáme se v úciě

Bružstov. kůihkupoctví Politielného
úruistva úskového v Rraáci Král., h

Adalbertinum. 1

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadůmsorolujesidepo
ruělsí veškeré kostelní nádoby a
náčinía to: mo rance, kalícky

cibáře, nádobky, énky, pacifkály,
svícny,AmprŮ ono A enkyatd. své vlasiní pisám
církevnim vyhovuje bdné před

mět opravuje v původní intenci aohni zlatí a stříbří nebo proti do
plátku za nové vyměňaoje. Hotové

předměty neb výkresy zasílá na u
kázko franko bes závsznosti koupě.
Vše va posílá posvěcené. Prdes ruční.

Sklad veškerýchzlatých a siříbrných klenotů, jako: Klna
protonylabul At lníání 0 re éhoo Jide se stříbra pravého

". máky vždyna akladě.
Staré slalo, stříbro a drahokamy bupujs za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a cisolour

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

Nejdůstojnější Biskupské | konsistortum
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati

ravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše: Lissánská, uherská a rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 96, K 110

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
| velkoobchod vínem

ss V HUMPOLCI.
Mnoho poohvalných dopisů po ruce.

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba —Král. Vinohrady
Puchmajerova ul. 68.,

doporačoje veledůst. ducho
venstvu

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plechu v uměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporačení.

00 00ES00“
Pp. sklenářům a zahradníkům

nabízímesklo tabulové do pařenišťat, jakož | sta
wební za ceny nejlevnější.— Wýborný lormež. tmel
sklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
diamanty kus 5 K dodáme na každou stanici želez

ničnífranko,— Sklady tabulovéh o skla.

K.V.Skuherský, 34,42"
HradecKrálové, výhradně v továrně.GMO

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice

prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran722. Cena4 K.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové [909 konaném

s četnými ilinstracemi, s řečmi všech řečníků,
většinoo dle stenografických protokolů podanými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 8* —480 str.

nabízí ve výrobní ceně K 3 — franko

X

Katolíci „Svůj k Svému“!

Velký příjem pro „Matici Cyril.o-Meto
dějskou“ značí prodej

Zápalek
Matice Gyrillo- Metodějské
vyráběných českou firmou J. Svozil
v Lošticích. 1 balík 100 krabiček stojí
ještě dnes 96 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplaceně na každou sta
nici. Objedn. řiďte vesměs na adresu:

Sskretariát „Matice Úprilo-Metodějské“
V OLOHOUCI, Dolní nám. 17.

Právě vyšlo!
mmm Život lidský mm
s náboženstvím a bez něho.

Od R. S.

S vyhraženým povolením přeložil
Navrátil.

Frant.

Tato velice včasná, obsažná a popu
lární úvaha hodí se výborně k hromad
nému rozšiřování.

Stran 36. — Cena 8 h.
Při hromadných objednávkách veliká

sleva.
Brožuru rozesílá

Biskupská kuihtiskárna v Hradei Králové.

Stoupencům našich organisací,

Odporočvjeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šiček »Záštita< v Chrasti
u Chradimě,

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodaché vzorně ob
stará „Záštita“. Ved. duchovenstva naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaračené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoněku a budete jistě spokojeni!

SRP* Odporačujte ve svém okolí! ji

wěvw ©

Rozšiřujte
důležitou úvahu, jež vyšla jako 5. a 6. číslo

„Časových Úvah“ pod titulem:

== Obrana==
školy katolické.

SepsalP. František Blaťák C.Ss. R.

Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci
náboženství v téže, pokrokářských proudech
školních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má se
rozvíjeti.

Stran 64. — Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem
Biskupská kalhtiskárna v Hradci Králové.
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Ve dnech nezměrného žalu nad bolestnou ztrátou naší předrahé a nezapomenutelné doerušky = =
Vs

V jm

a

dostalo se nám -ak přečetných důkazů lásky k zesnulé, že nemožno nám každému jednotlivě hluboce cítěný dík vysloviti. mě.
Prototímto o,

Ť. .e '.e. Mk| děkujeme co nejvroucněji =
M všem, kdož ústně, písemným aneb telegrafickým projevem upřímné soustrasti v nevýslovném našem zármutku bol náš zmímniti NM

VY se snažili, jakož i všem, kteří doprovozením tělesné schránky drahé zesnulé poslední poctu jí prokázali. M7
9 Zvláště vřelým díkem zavázáni jsme veledůst. duchovenstvu za vykonání pohřebních obřadů, sl. pěveckému ubora za VO

dojemné zpěvy pohřební, sl. sboru učitelskému a žákyním měšťanských dívčích škol, slovutným pánům Dru. Klumparovií r
a Dru Zippe-mu, otihodným Školským sestrám d. N. D, ctihodným Sestrám z okres. nemocnice, ctěným pánům mládencům NÍ
a spanilomyslným slečnám družičkám, všem dárcům krásných věnců a kytic atd. a.ma a W

V Hradci Králové, dno11.listopadu1911. Jan a Emilie Uhrovi, S
rodiče. „v

Piné uznání vyslovujeme též p. Josefu Šolcovi, majiteli pobřebního ústavu, z1 solidní a vzorné vypravení pohřbu. wol
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obdrží5O © tý odběratel 1 tucet kapesníků
obdrží 100 „ odběratel 1 kávovou soupravu
obdrží 500 | „ odběratel 1 tucet jamných ručníků
obdrží 1000 „ odběratel 1 soupravu překrás. damašků
obdrží5000 „odběratel 1 kus velejamné véby

Brovwnine
6-35, 7-65. ZDARM

Velodog, obdrží10.000, odběratel koa prádlo
tkalcovna ©Iněného -bavlněného zboží,

revolvery, / M sklad a výroba prádla,ua átlav HolečekEe:
Aobertky, j elakovskéhoulice (blíže učitel. ústavu).

Zvláštědoporučujenákup vánočních dárků a výbav. Zbožíjen [a jakosti.jiné sbraně úplně
lovecké pušky Ave, zaručené a zkou.| Zkouškapřekvapí! Cenyvýrobní,velice levné Zdonškapřekvapí!
Šené v cenách úplně továrních má na skladě

Vojtěch Rážž v Hradci Králové, . :

Prot c.k.prachu,zbranía střeliva. Vánoční prodej kožešin |
Dámské žakety, límce (Boa), rukávníky, dětské a dívčí garnitury, krátké
hospodářské a oestovní kožichy, nánožníky a veškeré draby kožešin ý

Otevření závodu. v nejmodernějšímbezvadnémprovedenínabízí

KuAa če nomeob iP“ 72 ceny výrobní “Slj
censtvu v Hradci Králové a okolí První východočeská továrna

zdvořileoznámiti,žeotevřeljsem :: nazpracováníkožešin:: RUDOLE + SPOL.,
v Hradci Králové, Palackého tř. č. 90 Wavenek zo zasílají kožešiny na výběr. © """=%0, echy.

závod

hodinářský „——— PravýG
a zlatnický. Josef Štěpán, Malinský křen,

2 = =

Opírajese o dlouholetéodbornév odborný pozlacovač pro práce kostelní cibuli, česnek,nosti u předních hodinářských tirem v Ně- : 2., . s

mockua Švýcarskunabyl aopatien jsa | V Pardubicích, ——| nabízí nejlevněji| ——hmotnými prostředky a výbornými obchod- d čuj vod svůj veledůstojné dach v ,
imispojeními, řídili budu závodsvůj s nej- . doporučuje z8v0 ) vel jnéma < ducho- J T k K ( Apřísnějšísolidnosti.© VOV VA vonetvu a ul. patronátním úřadům k opravování ah O5 d, U Jů OTd.

Zásobil jsem se v míře největší a budu a přezlacovánímili stále na skladě všechny druhypravých
švýcarskýchhodinek zlatýchi stř- oltářů, kazatelen, křížových cest
brných, mnodorníkyvadlové hodiny, ba- | i veškerých cbrámových předmětů, jakož i
díčky a j. Zvláště pakupozorňuji na zlaté ——
a atříbrnéklenoty všehodruhu,zlaté k opravě pomníků, železných
řelčzypánskéi dámské,koliery,náušnice, náhrobních křížů,
prsleny, stolní příbory atd.

Veškeré do oboru spadající správky se
přijimají a odborně vyřizují. sajících za ceny mírné, — Taktáž dodávám celá

Prodejsezárukou.—Cenyvelmimírné. nová chrámová zařízení MY y

Závod hodinářský a zlatnický © každém slohu a provedení čistě uměleckém. |- pane one
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatněa k ddd,

KA REL VA C E K, k ústnímujednánídostavímsena požádánítaktéž |- , E Í
odborný hodinář, bez nárokuna cestovné. JE JOS: JELPNEK

HRADECKRÁL, Palackého třída č. 80. Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová HRADECKRÁLOVÉ [iko
státní medailie z výstavy v Pardabicích. UWee nooalkům zahodu!

—-.ů ORP>Závodzaloženr.1898.S NM ALKONNÍ he
Majitel: Politleké dražstvo tiskové v Hradel Králové — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pechmos. — Tiskem bisk. kuihtiskáray v HradelKrál.



Příloha

Různé naše listy daly několik praktických ná
vrhu. jak bychom se měli řádně vyzbrojiti proti
útoku lidí, kteří ve prospěch svých klik obcho
dují jnénení Husovým nejrůznějším zpusobem.
Snad žádná historická osobnost nebyla od proti
katolických živlů tolikrát násilně přebarvena, pře
formována, do svěrací kazajky vtlačena, jako po
stava Husova. Chtějí-li se u Husovy hranice do
cela přihřáti rozhodní nevěrci, snaží-li se z Huso
va náboženského zápasu vytloukati pro sebe kapi
tál zlehčovatelé stěžejních zásad Husových, pak
jest to ovšem vrchol smělé komedie. Proti tako
vému znehodnocení významného muže měli by na
prvém mistě vystoupiti právě ti naši odpůrci, kteří
opravdu oslavy Hlusovy míní vážně a upřímně,
nehledajíce v boucharonských řečech — své osoby
a svůj vlastní zisk.

Náhodou šarlatánství napáchalo tolik zbrklostí,
vyčerpalo tak značné kvantum energie na práci
pošetilou, že po velikém vzepětí příboje nastal od
liv přímo nápadný, Ovšem že tu měly značnou zá
sluhu i spisy katolické. Leč i velicí znalci z kruhů
laických postavili se pojednou s plnou energií pro
ti bezuzdnému třeštění a pověděli jasně, jak dlouho
a jakým zpusobem byl lid balamucen od lidí, kteří
po přečtení ubohé štvavé brožurky se domnívali,
že objevili nový svět. Nemyslíme tudíž, že by vol
nomyslenkářská akce r. 1915 setkala se s výsled
ky velikými. Vždyr již naši odpůrci sytili lid vším,
co v kterém koutě husitské historie mohli proti na
ší církvi vyšťárati. Leč pravdou jest, že se musí
me do boje připraviti přece. aby nepoctivé tažení
byto odraženo na celé čáře. Nejširší davy českého
lidu musí prohlédnouti dokonafe falešnou hru, jaká
se připravuje roku 1915 a to na účet muže, který
ještě v Kostnici sloužil inší, vyznal víru v sedm
svátostí a se zpovídal. Ba tus z církve vystoupiti
ani nechtěl. Liberální vážnější historikové pokou
šejí se označiti Husovo stanovisko k církví konsta
továním, že Hus chtěl býti »svobodným synem
církve. Tedy jméno takového muže nesmí býti
bráno nadarmo od rudých a maceškových moni
stů, od anarchistů. Nemůže spravedlivě toto jméno

jich politických rejdů. Toť jisto, jestliže různé pro
tikřesťanské programy tolik usilují vyhladiti víru v
osobního Boha.

Náš pan dopisovatel v dnešním čísle podal též
k úvaze několik praktických návrhů, jež zaslouží
pilné pozornosti.

K tomu ještě některé dodatky! Některé naše
listy odporučují hlavně přípravu vědeckou. Velmi
dobrý návrh! Doufáme také. že katoličtí pracovní
ci, kteří již dříve tolik nepopěrných zásluh si zí
skali o vyjasnění otázky Husovy, naleznou stejně
pilné pokračovatele.

Připomínáme však, že již v rukou velice silné
zbraně proti nevěreckým útočníkům máme. Jen
jest potřebí účelně a hromadně jich užiti.

Předně bude nutno seznámiti širší vrstvy s my
šlenkami dra. Kalouska o podvodném pamíletu Lži
pogiově, který byl husitskou čítankou moderním
husitům celá desítileti. Mnozí z těch, kteří připra
vují Husův cok, sami tu brožuru »v zájmu osvě
ty« (» šířili, protože při své ignoranci nevěděli, jak
bezhlavě tím způsobem třískali do vědy Palacké
ho a Tomka a jak falšovali docela i výroky a zá
sady, uložené ve spisech Husových. Fanatikové ti
nevymřeli naopak řada těcn ignorantů pomáhá ny
ní Volné Myšlence v přípravách. Ať národ sezná
fond jejich učenosti!

Veliký spis těžko vnikne do nejširších vrstev
lidu. Proto bude zapotřebí v drobných brožurkách
poučití lid o tom, že Hus hlásal proti katolickým
dogmatům zásady. jež značily již tenkráte vyslo
vené zpátečnictví. Pověděti, že pro ty hypothésy
byl souzen a odsouzen a poukázati, že netoliko Hu
sovi přátelé, ale ani nynější pokrokáři nemohli do
mněnky ty pfijati v rámec svého přesvědčení.
Jestliže naši nepřátelé tak často poukazují na Hu
sovu důslednost, máme nyní po ruce dosti pád
ných dokumentů, že důslednost nebyla nejsilnější
stránkou Husovy povahy. Zdůrazniti se musí, s ja
kou obmyslnou tendencí Hus hromadně se maluje
s kalichem v ruce. ačkoli původcem přijímání pod
obojí byl kněz jiný.

Poukazuje-li se tolik vytrvale na hranici Hu

sud ví o děsných mučidlech, jichž užívali husité
proti zcela pokojným katolíkům. Obraz Husovy
hranice jímá mocné, působí na prosté davy svou
názornosti silněji než nejtlustší kniha. Vždyť skýtá
poučení způsobem tak jednoduchým. Co postavili
proti jednostrannému tomu dojmu bázliví katolíci?
Vždyť přece nikoli pouhá sta, nýbrž tisíce katolí
ků byly umučeny od husitů způsobem velice kru
tým. Nejsme přáteli krváckých obrazů, ale mělo
by býti provedeno štětcem skutečně uměleckým
dílo, které by aspoň napovídalo, co kterého mučed
níka katolického čekalo. Nemusilo by se užití na

prosto drastické manýry Vereščaginovy. Ale nut
no i obrazem lid poučiti. že katolíci stávali se o
bětin: muk katanských.

Také by prospělo historickému uvědomění vy
obraziti scenerii zboření Vyšehradu a pod. aby si
lid uvědomil i »kulturní práci« husitskou jiného
zpiůsobu. Kolik vynikajících malíři vůbec v ny
nějším věku odvážilo se vymalovati (třebas i na
základě | nejspravedlivěišiho historického pojetí)
něco, co by svědčilo o drastických stínech protika
tolického vandalismu husitského? Opakujeme však.
že by bylo nutno k malbě vyzvatí umělce prvo
třídního, který by přikročil k dilu po pilném stu
diu. -—

A tak málo se mluví u nás o velikém Kapistrá
novi, který se stal zalíinavým zkušebním kame
nem, kam až sahala upřímnost reformační akce sa
mých osobních přátel Husových. Na osudu Kapi
stránovy misste přímo drasticky lze dokumento
vati, jak předním representantům husitismu byly
trnem v oku právě tv vlastnosti Kapistránovy,
které na Hlusovi nadšeně chválili. Novější výzku
my historické ten dvojí loket ještě více ujasňují.
Kritický rozbor korespondence Rokycanovy s Ka
pistránem (jež se zachovala) byl by velice ostrým
paprskem na jakost dvou protilehlých pólů — zvlá

Ale základem všeho musí býti plné poznání.
co pro českou kulturu, lidové uvědomění a zdra
vou reformací znamenali Karel IV., Štítný, Arnošt

dění, nejdůležitějším předmětem k srovnávání. Byl
vůbec učený Hus mvyslitelný bez university Kar
lem založené?

Pouhé -- sebe důkladnější — studium o Hu
sovi zkrátka nestačí. Jest potřebí zpopularisovati
nejvýznamnější momenty, dotýkající se husitství,
malými brožurami. V nich však také musí býti všu
de poziamenán pramen, odkud jednotlivé poznatky
vzaty.

Také psáno o potřebě vynikajícího románu z
doby husitské. Myšlenka výborná! Netoliko širší
vrstvy, ale i většina intellirence chová se zdrželivě
k monumentálním dílům přesně historickým. Kolik
lidí čte veliké svazky Wintrovy, Kalouskovy,
Tomkovy“* I tam. kde do velikých knihoven objed
nány, jsou tyto spisy řadu let nerozřezány. Zkrát
ka faktum (ovšem málo příjemné) jest, že náš ná
rod hledí na dějiny země naší pod zorným úhlem
historických románů —.tu lepších, tu zcela chatr
ných. Takové »studiimm=jest nejpohodlnější.

A zase palčivá otázka! Jak se neměl a nemá
liberalismus šiřiti, jestliže ani jediný vynikající spi
sovatel nepokusil se o větší román z velkolepé do
by Otce vlasti? Nedivme se pak, že průměrnému
Čechovi začínají kulturní dějiny české Husem a
končí se Bílou Horou. A kolem té protikatolické
periody -- egyptská tma.

Našim předním románopiscům katolickým o
všem naprosto nyní nestačí svižná fantasie, která
se tak zdařile uplatňuje při pozorování života sou
časného.

Má-li román imponovati celé veřejnosti, musí
vynikati nejpodrobnější znalostí netoliko spole
čenských poměrů doby husitské, ale i tehdejší mlu
vy. Fráze staročeské musí se k vůli plastickému
prohloubení, k vůli Životnosti díla přesně dodržeti.
Jinak i při neiobratnějším zpracování látky by vy
hlížel román v přirovnání k jiným jako tělo bez
krevné.

Potěšitelno jest, že právě historické povídky
Wintrovy učinily značnou nápravu u české veřej
nosti v nazírání na naši minulost. Odstraněna celá
halda divokých předsudků proti naší církvi a ne
přímým způsoben popraveny hymny fantastických
romantiků, zpívané na počest husitů všech. Winter
zručnou rukou dovede odkrývati i husitský byro
kratismus. O tak jeho spisy jsou již nyní z valné
části vážnou hrázi proti fanatickému útoku, kte
rý se proti nám na rok 1015 chystá.

Kulturní jiskry.
Spor o volnomyvšlenkáře dra. Fr. Krejčího.

Jak jsme již sami referovali, dopadla »Psychologie
myšlení« dra. Krejčího pod kritickým nožem dra.
Chalupného a jiných tak smutně, že česká intelligen
ce užasla, jaký povrchní, mělký frásista může býti
professorem čes. university. Panstvo uteklo se i-dv
k obraně zcela nerealistické, snažilo se přenésti
spor na půdu jinou. Vypichovalo malichernosti, po
dezřívalo, pomlouvalo, podkládalo politické úmy
sly, prohlašovalo zásadu, jaký respekt má se jevi
tik muži vědecky pracujícímu atd. Jako by tatáž
družina nebyla provedla tolik fanatických osob
ních výpadů proti vědeckým pracovníkům z tábo
rů jiných!

Nyní promluvila o »vědecké« ceně díla Krejčí
ho také revue >Meditace«, jež v 18. svazku píše o
4. díle >Psychologie« mimo jiné: »Není to české
filosofické myšlení, co autor podává, nýbrž jest to

translace (prevod) nlosotování německého. ač v
pramenech jest uvedeno ©několik málo děl fran
couzských. Poněvadž autor nespracoval ani všech
ny spisy v Čechách vyšlé, zvláště naprostým
mlčení přešel knihy sepsané theoloyy. z ostatní
pak světové literattiv vybral sí jen takové, které
jeho názoru empirickému se přikloňují; protože ve
Spise není přesní vědecké methody. nemuže činiti
nároky na knihu vědeckou © Podává nám sice v
pěkné formě všelicos z. psychologie, co jest uži
tečno znáti, ale svstemu empirického nám nepo
dal... Zvláště imnohomluví o transcendentu, ač
neuznává metarvsiky, Na str. 4). píše: »Avšak ať
tomu bylo jak bylo, musíme pro počátek duševního
vývoje vzíti v počet isaucnost mluvidel a možnost,
aby každá reakce motorická provázena byla zvu
ken mluvidly vyraženým. — Hleďte na vědeckou
přesnost: »ať tomu bylo. jak bylo« — tak přece
nemůže mluviti odborník © duši. Empirie vývojem
vše vysvětluje, avšak- inusíme pro počátek du
ševního vývoje vzíti v počet jsoucnost mluvidel
a Možnost... usne tedy předpokládati.ač
koliv empirie a vývuj předpoklady odstraňuje. Kde
jsou duvody, že mmsíme?:

Fak a podobné musí učiti katolický časopis
Samostatně a nřesně mysli — volného myslitele.
Přední veleduchhové masarvkovští, kteří se domní
vají. že mají v první řadě privilej na samostatné
myšlení, byli by přijali bez reptání i všecky nei
křiklavější zbrklosti +Psychologie- za bernou min
ci s největším povděkení,

Zajímavo však zvláště, jak skončil pokrokář
ský trik proti Chalupnému. kdvž vědecká obhaja
ba knihy Krejčího nadobro ztroskotala. -Přehled
dne 10. t. m. sděluje totiž:

>Aléra Rádl-Chalupný skončena byla 3. listo
padu smírčím soudem, v němž zasedali professoři
Apvelt, Drtina. Mareš « Zába a dále JUDr. Moník.
Spor týkal se iedině msinnace dra. Rádla. vyslo
vené svého času ve feniHlezonuČasu, že dra. Cha
lupného kritika IV. dilu Psychologie Krejčího. 0
tištěná v >Národních Listech- za doby letošní vo
tební kampaně, nechtěla prospěti naší vědě.. ný
brž měla : pouze účelem ostouzeti muže vědy pro
jeho polit. přesvědčení« a tim poškoditi voleb. posi
cí strany realistické. Dr, Clialupný dokumentárně
prokázal, že kritiku svoji zaslal »Národním Listum
dva měsíce před rozpuštěním říšské rady a že tu
díž podobného úmyslu neměl a ani míti nemohl.
V důsledcích toho dr. Rádl odvolat své nařčení a
prohlásil, „Že netrvá na tom, že dr. Chalupný psal
svůj posudek IV. dílu Psychologie Krejčího z po
hnutek jiných než vědeckých, nevyslovuje se však
tím nijak ani c vědecké, ani © formální stránce to
hoto posudku. (O vědeckou neb formální správ
nost kritiky dra. Chalupného v aféře Rádl-Cha
lupný vůbec nešlo. Když však dr. Rádl uznal za
vhodné a taktii, vysloviti ve svém prohlášení ne
přímo pochybnost o správnosti kritiky dra. Cha
lupného po této stránce, má, myslíme, povinnost
dokázati. v čem kritika dra. Chalupného jest věde
cky neodůvodněna.) Smírčí soud stanovil s po
čátku povšechné zásady vědecké kritiky a odpo
vědi na ni a má tudíž i význam zajisté i pro pří
pady jiné.«

Tedy i při tom zoufalém tažení masarykovci
zcela pohořeli. Vyražena jim z ruky zbraň, kterou
chtěli aspoň poněkud krýti svůj ubohý ústup. A tak
z velikášů zůstala a bojiší — baterie mrtvých,

To nutno míti při nynější agitaci Volné My
šlenky dobře na zřeteli. Nechť všude volnomyšlen
kářským agentům se poví, jakou »vědeckou- čin
nost rozvinul muž, který se mezí officielními vol
nomyšlenkáři českými považuje za přední vědec
kou kapacitu.

Lišácký lov. Na uherské Slovensko přicházejí
oddaní přáteli volnomvšlenkářských židů s uji
šťováním, že jim jde © zájmy národní. Na morav
ském Slovensku zase užilo se dle okolností na hej
ly lepu jiného. Dne 5. listopahu v Uherském Ostro
hu zahájena soc. dem. schůze. Poněvadž tam ještě
pevná rudá organisace není, nalezl místní duvěr
ník soudr. Šamánek velice chytrý prostředek k
získání přízně. Zahájil schůzi — modlitbou Otče
náše. Pak už pokračoval méně šťastně, protože za
vlekl »Filištinské« s obrem. Goliášem i Davidem
do středověku. O »klerikály« ani slovem nezavadil,
což zase svědčilo o manévru chytrém. Také se ne
zmínil, jak na jiných místech soc. demokraté »za
žehnávali« drahotu pustým rozbíjením křížů. Sou
druh Dvořák z Brna, který byl hlavním řečníkem,
končil také — modlitbou Otčenáše. Uvažte. brněn
ský kalený soc. demokrat a křesťanská modlitba!

Toto rafinované matení lidu by měli přece po
kárati v přední řadě jak pokrokáři tak rudý štáb.
Ale těm účel posvěcuje prostředky. Jen když se ži
dovsky chytrá agita“- vydaří!

Prý židé nejbystřeji bojují proti náboženským
předsudkům. Aspoň tak tvrdí pokrokáři, kteří se
židů drží jako nejosvícenějších lidí. Také návštěv
níci volnomyšlenkářského sjezdu pražského dle
chlouby samého židovského tisku byli valnou vět
šinou židé.



osvícenější tepublive -- ve Francii?

bía IBirauer žádá 300.00, franků odškodného na ži
dovstvu, jehož representanty jsou Edmund Roth
schitd, Aron Bazais, Deutsch, Levillier, Lion Elie,
Kahan (čti Kohn). Lewv a j. a to za propuštění
ze služby Židovskou obcí v Toursy z neodůvod
něného podezření, že rahín jedl vepřové maso, kte
ré není košer. Svědci stvrdili, že rabín byl nejen
zbaven místa, ale i zbit a polonahý a bosý vyhnán
s rodinou na ulici. Hlavní příčinou nebylo, že by
snad byl iedl vepřové maso, ale že byl příliš svě
domitým rabínem, jenž bohaté židy nekladl výše
nad chudé. Je jisto. že nad ubohým rabínem zví
tězí bohatý Židovsko-zednářský kahal.

Ovšem ta židovská lidovost vyhlíží prapodiv
ně. Vždyť sám židovský sRozvoj. napsal peprná
slova. jax rabíni jsou přímo nucení bohatými židy
dělati wezi svými věřícími veliký kastovní roz
dil. A kdsby neposlechl, kdyby se chovali stejně
k bohatým jako k chudýnu zatočili by s nimi kapi
talist: krátce, protože právě od nich jsou rabíni
existenčně odvislí. A tato společnost stále se tváří,
jako by dovedla co nejupřímnějí a nejvýsledněji ší
řítí demokratického ducha mezi občanstvem neži
dovský mu.

Staroslovanské hradiště u Berlína. V Postu
pin Berlina edkrvto bylo hradiště slovanských
praobvvatelu Hramborska. K objevení přispěla ná
hoda. Letos v létě, když v řece Havole byla velmi
malá voda, hrály si děti v říčním korytě a vyhra
baly náhodou střepiny popelnic. Počalo se proto
kopat 1a břehu pod kostelem sv. Ducha a výsledek
bol překvapující. UŽ v poměrně malé hloubce na
razili dělníci na trámy, tvořící část staré hradby a
zatáčejicí se souběžně s břehem řeky do půlkruhu.
Obranná hradba složena byla z trojnásobné řady
borových kolů. mezi kterými a na něž naházena
byla hlína a balvany. Uvnitř valu nalezeny byly
zbytky kolových staveb ze pňů jedlových a dubo
vých. Hradiště náleželo starým Polabanům. Při
dalších vykopávkách nalezeno bylo různé rozbité
nádobí se staroslovanskými ornamenty. Nálezy ty
to jsou ze čtvrtého stoleti po Kristu. Vykopávek

uznali objevené hradiště za nesporně slovanské:

stupitelstvo v Postupimi žádalo o povolení úvěru
na další práce, ježto nálezu přikládá se velká důle
žitost vzhledem na nejstarší dějiny bývalých oby
vatelů nynějšího Pruska, Slovanů.

Moravský Mezzotanti. Farář Alois Koudelka
(který jest znám též pod pseudonymem O. S. Vet
ti) slaví dne 18. t. mn.své abrahamoviny. Narodil se
18. listopadu 1861 na Slovácku v Kyjově. Vysvě
cen na kněze r. 1884. Od roku 1907 jest farářem v
Praci u Brna. Při vší veliké práci pastorální vyvi
nul zvláště v studiu jazyků a překladů z cizích li
teratur tak intensivní činnost, že jest v té příčině
zjevem ojedinělým snad v celé Evropě. Překládá
vynikající díla cizí ze třiceti jazyků.

Ovšem dříve, než náš národ čerpal z bohatých
jeho jazykových vědomostí, předcházela u něho
práce nejhouževnatější, která ukládala plno náma
hy, času, sebezapření. Kdyby někdo za svůj život
tolik knih aspoň opsal, kolik Koudelka vydal, již
to byla práce úctyhodná. Do jeho pracovny do
cházejí spousty knih v takových nářečích, z nichž
před Koudelkou ještě u nás vůbec překlady se ne
vyskytovaly.

Pilný tento literát zná a překládá ze všech
řečí slovanských a sice: z polštiny, ruštiny, srb
štiny, bulharštiny, chorvatštiny, slovinčiny, lužič
tiny, lotyštiny. Dále ovládá následující řeči evrop
ské: německou, Švédskou, norskou, islandskou,
čudskou. flámskou, anglickou, francouzskou, špa
nělskou, katalánskou, portugalskou, italskou, ru
munskou, novořeckou, hollandskou, dánskou, ma
ďarskou. Z asijských si osvojil arménskou, turec
kou, gruzínskou, z jazyků mrtvých zná latinu a řeč
tinu. Dohromady je to 30 jazykův a nářečí. A ne
jsou to překlady ledabylé. Ženiální hlava Koudel
kova vniká bystře do ducha cizích period, předvádí
v českém rouše spisy ciz. autorů tak, že čtenář leh
ce pochopí nejjemnější záchvěvy duší autorů, jak
se ve spisech jejich poznávají u vlastních krajanů.

A při práci, v níž dále s neobvyklou zdatností
pokračuje, jest Koudelka mužem velice skromným.
Kolik pokrokářů pracuje tak svědemitě a s tako
vou nezlomnou energií, jako tento tichý genius?
Bůh síliž ho v mnohostranné práci ještě dlouhá
léta! —

Kdo jednou skusi!

PEB BUVOVKU“
nekoupí jiné přísady ku kávě.

Národohospodářská hlídka.
Proč kouřime dratrý a patný tabák. V sezení

čině nákupu tabáku c. k. rakouskou tabákovou re
žií v Nizozemsku. Dle této interpelace pověřuje
režie nákupen: tabáku různé překupníky, dáte pak
nedává sí již posílati předem vzorků zboží a oferty,
nýbrž objednává na >slepo«. Při takovém systému
je přirozeno. že stát a potom také kuřáci-poplatní
ci dostávají špatné zboží a dostávají je dráže, než
by tomu bylo, kdyby c. k. tabáková režie postupo
vala při objednávkách s trochou více obezřeŘsti.
Tak z jara se prodávalo v Holandsku 180.000 ba
líků tabáku ze Snmatry za průměrnou cenu 3 K
za pul kg. Naše režie z toho koupila 8681 balíku,
imusila však rozhodně přeplatit, dala za pul kg 3.0.
K. Na podzim bylo prodáno sumatránského tabákni

za 1.28 K. Rakouská režie koupila 4200 balíků, půl

za půl kg než 2—2.10 K; než generální ředitel ra
kouské tabákové režie pau Scheuchenstuel, jenž
tento nový způsob nákupu zavedl, přeplatil tabák
a poškodil stát o 450.000:K. Jásot tabákových pře
kupníku a stoupání tabákových akcií v září £ r.
v Holandsku, když se rozhlásilo, že Rakousko
změnilo systém nákupu z první ruky v systém
překupnický, ukazují nám, V «< prospěch tento sy
stém bví zrěněn. Interpelace navrhuje konečně,
aby zvolena byla zvláštní vyšetřující komise z
poslanců říšské rady. aby zkoumala pravdivost
údajů v interpelaci uvedených a znemožnila správě
rakouského tabákového monopolu Šizení státu ná
kupenm nepřiměřeně drahého tabáku a dvořnásob
nélto šizení konsumentů, kteří kupují a Kouří o
hromně dralrý tabák. a ještě k tornu pralhtanebné
jakosti.

Jak se stará vláda o poplatnictvol V poslan.
sněmovně 9. t. m. krilisoval poslanec Klofáč jedná
ní vlády takto: »Nelze vládě prominouti, že chová
se maprosto:netečné vůči většině obyvatelstva, zá
ležející ze středního stavu, maloživnostnictva a
drobných obchodníků. V Rakousku omezuje se ce
tá akce ku povznesení živností na revisí živno
stenského řádu. Kdežto malým lidem nedostává se
od státní správy žádné podpory, byl Pražské že
lezářské společnosti z rozliodmého mista dán včas
pokyn o zamýšleném zavedení nové daně z divi
dend, což přiinělo společnost, aby zvýšila akciový
kapitál o [5 milionů, čímž zase byly státní finan
ce poškozeny. Na jedné straně jsou nadbytečné
peníze vyhazovány, na druhé straně neplní stát
svole povinnosti vůči obyvatalstvu.«

Drahotiul výbor posl. sněmovny přijal návrhy
posl. Krause. aby byla provedena změna horního
zákona v tom smyslu, aby stát měl právo, kdy
koliv by toha veřejné blaho žádalo, postaviti u
helné doly nod nucenou státní správu, dále aby
stát měl právo uhelné doly vyvlastniti, určiti ma
ximální ceny uhlí a naříditi, že ze státních dolů má
se přímo prodávati obyvatelstvu velkých měst.
Přijat návrh posl. Kadlčáka, aby otevřeny byly
nové uhelné doly v. moravsko-slezsko-haličské
pánvi kamenouhelné.

Zřízení společenstevní pokladny. V minulých

pomocných a výdělkových společenstev z roku
1873. Na tonito zákoně z r. 1873 založena jsou
všechna naše družstva úvěrní: raiffeisenky, zá
ložny, družstva nákupní. výrobní, a pod. Družstev
takových jest v Rakousku přes 16.000 se 3 a půl
mil. členů a se jměním daleko přes 3 miliony K.
Nový zákon zavádí opravy takové, po jakých už
dávno voláno. Na př. kontrola se sesílí, obchody
musí se obmeziti jen na členy, neobmezené ručení
se odstraňuje, daňové úlevy družstvům poskytují
se větší než dosud, spohu má se zříditi ústřední ú
stav pro společenstva, jehož členy byly by jedno
tlivé svazy družstevní. Ústav tento byl by jako
ústřední banka všech družstev. Podobná osnova
zákona podána už r. 1906. Tehdy odpor ozval se
nejen ze strany české, ale i německé, zvláště roz
hodně postavily se proti myšlence ústřední po
kladny záložny německé. Není pochyby, že u nás
projekt vládní sympaticky přijat nebude, vždyť
tu jest i platná námitka, že taková ústředna mohla
by poškozovati zájmy pokročilejších zemí tím, že
by odváděla přebytky do zemí chudších.

Proti agrárním pohlavárům ozývají se nyní
důrazně dřívější spojenci jejich volební netolika z
tábora rudého, ale i národně sociálního. Na př. v
č. 40. napsalo »Naše Právos<: »O straně agrární
mohli bychom říci. že je stranou, která nedovedla
dosud poznati své voličstvo, rekrutující se obrov
skou většinou z malých zemědělců. Je to strana,
při níž mnozí hledí na svůj prospěch (řepa) přede
vším, o národní hrdosti vědí jen před svým volič
stvem, nesmí ale takový Zázvorka poslán 'býti
ani mezi Maďary, neb hned své ledví odkryje. Je
to strana, jejíž předáci nepřizpůsobili se lidu malé
mu, nestaravše se tolik o jeho bolesti, jak by bylo
žádoucno. Možno nazvati předáky >selskými fu
rianty«. A zcela případně: Sám zástupce za zdejší
volební okres posl. Udržal, na schůzi v Přelouči
upřímně doznal: »Nic nám tak neuškodilo, jako na

še selské furnantství« (při volbách totiž) a my do
dáváme. nemistná nafonkanost a kastovnictví po
volbách jestě více! A uškodi o tom může býti
strana agrární zcela jista. Pro samé spory v ústře
dí o prvenství, vůdcovství a o vše možné, nedove
de strana agrární rozluštiu ku př. otázku nejpalči
vější pro venkov, totiž nžívání obecního statku...
Program tolik demokraticky lidw vykládaný ...
proxram agrární ubil se sám, protože skatky by
ly zde pravým opakem demokratického výkladu,
slibující dokonce i ce nejrychlejší odstraněné fidei-
komistst

Jak dopadnou arární kandidatury, až se jím.
podtrhnou stoličky, které jim přidrželi soc. demo
kratě a národní sociálové? Nesedí-lř pyšní pohla
váři na křeslech vlastních, potřebujídi tolik kom
pronisu, pak ovšem jejich >všestranmsý« úkol jest.
velice obtížný, ba mrzntý..

Maso je drahé, rolník nemůže dobytek prodht..
Brněnský »sklas: sděluje: >Všude. letos. maso po

gentinie, ze Srbska —-a náš rolník dobytek nemů

nici trh dobytčí. Dne 28. září přes 1400 kusů do-
bytka do Jenimice se dovadlo, sotva 1M)kusu se:
prodalo, ostatní dobytek rolníci musili z. trhu vésti
domů. I v říjnu v Jemnicei v Mor. Budějovicích
málo dobytka se prodalo. Dabytek tažný se tu pro
dává za 70 haléřů 1 kilogram živé váhy, i ještě la
ciněji dobytek ten Ize doslati a přece nikdo ho ne

maže; pár selat stojí 12 K. jindy stával 30 Ki ví
ce.na podzim, na jaře a v létě více. Dabytek ve
přsavý na zabití se také málo prodává a.maso na
Jemnicku je dražší než loni. Hovězí maso-v Jem
nici se platí za I kg. 1K60 kaž IK 9-h, v Uhři
cích 2 K. v Dešné 1 K 7% lt Kdyby někdo. poslal
kuuce na tažný dobytek na Jemnicko, rolnictvu by
se zavděčil. je tu málo krmit

Agráruické Imspodaření. V drahotním výboru
ve Vídni jednalo se © návríh: soc. demokratů:na
dovoz argentinského masa a dobytka z ciziny, Ná
vrhoten byl přijat 23 hlasy proti 22. Tedy pouze:
většinou jednoho hlasu. Nebyl totiž přítomen agr.
poslanec Ueltl. [čhož dne však (26. října) katoli
cký poslamee Kadičák z Moravy účastnil se. celého
jednání a hlasovat s rolníky: proti soc. demokra
tůnu Nebyt tedy ten celý agrární křik o masear
gentinském jen volebním humbukem? Naše strana
prolilašována za zhoubu venkova. A přece dali a
gráriici v "žších volbách své hlasy soc. demokra
tům. ačkolé dobře věděli, jak se rudý tábor vůči
argentinskému masu zachovává. A nyní ke všemu
v okamžiku tolik vážném agrární poslanec nechává
bojovati proti rudému požadavku Kaceřovaného
poslance katolického.

V posledních 25. letech bylo prodáno v Rakou
sku 220.000 selských usedlosti ceslou exekuční.
Vyjacenc bvlo za ně 854 mil. K. Tyto nemovitosti
dostaly se většinou do rukou živlů nerodnických.
(velkokapitalistů, peněž. ústavů, podhiků průmyslo
vých). Tu jest zřejmě patrný úpadek rolmictva. A.
nápadno řest. že právě za plného rozvinutí chvá
stavé politiky liberálních agrárníků (českých i ně
meckých) exekuce se jenom množidy. Ejile, na ja
kémipoli měly nasaditi agrárníci všecky páky! Leč
při fanatické agitaci proti stranám jinýra nezbýva
lo zvláště našim agrárníkům času na práci nejdů-.
ležitější. Ovšem -- ačkoliv exekuce stihala exe
kuci na menších usedlostech, polaváři. agrární bo
hatli a bohatnou přece. Jenže nikoliv u pluhu! Sub-.
vence udělují dále v hojné míře peávě statká-.
řům a to jako odměna za politickou činnost, Zato.
však, když se jednalo w říšské radě o pomoc 19 za
mořeným jihočeským. okresům, agrárníci osteuta
vně se vzdálili, protože ve prospěch nuzných
domkařů mluvil posl, Zahradník. A tohle má býti
znamením, jak třídní hospodářská politika ide a
grárnikům nade vše, nad malicherné stravnické:
skorpení!

Nyní při sporu. Udržalovu s moravským Staň
kem zase jest patrno, jak osobní politika jde po-
hlavárům nad hospodářské zájmy. Tím ovšem ne

ty, kteří samí jsou roztrpčení, jak vrchní komando
jim v prospěšr.č práci překáží. Ale jísto jest, že
změna úspěšná nenastane. pokud v generálním štá
bu osoby se nevvstřídají.

Záložn ně.

Sociální besídka.
Také v Haliči soc. demokraté se rozštěpiil.

Stalo se tak z důvodů — židovskonáboženských.
Jako jinde, tak i v Haliči židé vštěpují křesťan
ským soudruhům bezvěří, ale sami si Talmud hájí.

Dle brněnského sjezdu z r. 1899 nebyli židé
uznání za zvláštní národ v rudém táboru. Přičle



nům. Polské soudružské listy byly redigovány
skoro výhradně od židů. Z toho lze si vysvětliti
snadno, proč se rudí dělníci nemohli domoci sne
sitelného postavení a proč z těch krajů dělnictvo
houfně se musilo stěhovatií do Ameriky, aby uniklo
z ujařmení židovských machrů. Nábožen. ruch zi
onistický nadchl židy tak. že sí r. 1905 část židů
založila vlastní rudý tábor.

Pak došlo ještě k tužším sporům, když se ží
dovští redaktoři nechtěli vzdáti vrchního velení.
Minulý týden pak došlo k nejradikálnější roztržce
mezi živlem semitským a křesťanským. Židé opu
stili nežidovské soudruhy z důvodů talmudistic
kých a z liněvu, že měli přijítí o samovládné ko
mando. A jak v některých městech soc. demokraté
seschli se o 80 procent, jinde na polovičku. A tak
nyní svět vidí. jak po tak dlouhém řádění soc. de
mokracie >odstranila náboženské předsudky«. Po
šetili křesťané přijiinali ochotně chomout nevěry,
ale chytrý žid s Falmudem v ruce si vystoupil o
několik stupňu výše, aby mohl ještě účinněji říditi
nemyslicí stádce zajatců.

Bostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIKULEC,
umělecký závod v Hradci Králové.

Cetná uznání od vid. dřadů duchov k disposici.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze: Dr. Vil. Stanga: So

cialismus a křesťanství. Z anglického přeložil Ferd. Rom
porti. Cena 50 hal. Vzdělávací knihovny katolické sv.
53., seš. 1. — Dr. J. Bilczewski: Eucharistie ve světle
nejstarších památek literárních, ikonografických a €
pigrafických. Z polského originálu podává dr. J. Tum
pech. Cena 1 K. Vzdělavací knihovny sv. 51. — Rádce
duchovní. | Časopis kněžstva českoslovanského. —Řídí
Msgr. F. Vaněček. Roč. 18., čís. 12. Vychází měsíčně za
roční předplatné S K.

Z nakladatelství knihtiskárny benediktinské v Brně:
Hlídka. Vědecká měsíční revue. Řídí dr. Pav. Vychodil.
Roč. 28., čís. 11. Roční předplatné 10 K. — Škola Bož
ského Srdce Páně. Měsíčník pro katolíky, zvláště bra
trstva. Řídí P, P. Hlobil, Roč. 45., čís. 11. Roční před
platné 3.20 K. — Květy mariánské. Měsíční list ctitelů
Panny Marie. Řídí P. R. Lux. Roč, 28., čís. 11. Roční
předplatné 1.60 K. —-Exhorty pro školy měšťanské. Vy
pracoval F. Všetečka. Cena 2 K.

Nákladem J. R. VHímka + Praze: Viktor Hugo: Bíd
nici. Seš. 4.—6. po 20 hal. Vychází ve Vilímkově kniho
vně mládeže dospívající. - K. Klostermann: Robinson
na Otavě, Seš. 4. a 5. po 12 hal. Vychází ve Vilímkově
knihovně Malého čtenáře. -- F. Littleová: Řádová dá
ma. Seš. 4.—6. po 12 hal. Vychází ve sbírce Dívčím
srdcím. — 1.. A. Čarská: Pohádky modré víly. Sešit
4—6. po 12 hal. Vycházi ve sbírce Z knihy do srdéčka.
—-L. Wallace: Indický princ. Seš. 2. za 20 hal. Vychází
ve sbírce Vilimkovy ilustrované romány. — Malý Čte
nář. Pořádají C. Smetana a F. Procházka. Roč. 31., čís.
4. a 5. Vychází l0krát ročně za předplatné 2.40 K.

Člověk. Rukověť pro vyučování nauce o člověku a
zdravovědě. Dle dr. O. Schmeila zpracoval prof. dr. J.
Fiirst. Še 60 vyobraz. a rozkladným modelem. Nákladem
[. L. Kobra v Praze. Cena 3.50 K.

Grégrova | příručka. —Politicko-národohospodářský
kalendář 1912.Zrcadlo doby a světa. Oeograficko-stati
stická obchodní, průmyslová, zemědělská a právní pří
ručka pro rodinu, obchod, průmysl, živnosti, zeměděl
ství, turistiku, tělocvik i sport. Řídí J. Kafka, adjunkt
musea. S 6 přílohami a 314 vyobrazeními. Cena 3 K.
Nákladem knihtiskárny dra. Ed. Orégra a syna v Praze.

Průvodce zátiším potštýnským a okolím.| Napsal
prof. dr. J. Urban Jarník. Se 14 obrázky v textu, 75 po
hledy z Potštýna a okoli, plánem Potštýna a mapkou
nejbližšího okolí. Nákladem spolku pro okrašlování a
ochranu domoviny v Potštýně. Cena 2.50 K.

Časopia katolického duchovemstva, Orgán vědecké
ho odboru akademie křesť. v Praze. Řídí: dři. F. Kry
štůfek, J. Tumpach a A. Podlaha. Roč. 52., seš. 9. Ná
kladem kníž. arc. knihtiskárny v Praze.

Hlasy Svatohostýuské. Měsíčník pro lil. Vydávají
Otcové Tovaryststva Ježíšovu na Sv. Hostýně na Mo
ravě. Roč. 7., čís. JI.

Náš Domov. Nejlacinější obrázkový měsíčník. Řídí
J. Vévoda. Roč. 30., čís. 11. Vydává Jednota Našeho Do
mova v Olomoucí. Předplatné (4 K ročně) a objednávky
zasílají se Benediktinské knihtiskárně v Brně.

Květy lásky. Měsíčník věnovaný zájmům křesť. cha
rity. Řídí Ant. Hoffman. Administrace Král. Vinohrady.
Čistý výnos sirotkům »Útulna.sv.. Josefa«. Reč, 7., čís.
11. Roční předplatné 2.40 K..

Dcera královská. Napsal U Ebers, Sešit 1. Tim za
hájeno jest souborné vydání spisů Ebersových nákladem
J. Mirbauera v Rokycanech. G. Eberse spisy vycházejí
v týdenních sešitech po 24 hal.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si notivě nabídnouti

své umělecky pracované

sochy Lurdskou,
křtitelny, ZZ
sošky na pro
cesí, Jesličky,ze kříže

Lovecké pušky
flobertky,

kulovničky,
vadnchovky,
browning

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.

a Jj.opak. I flobert. pistole,
nejlepší jakosti a vyzkou

revolvery šenédodává v ceně
nejlevnější

ALOIS SCHIER,
JABLONE n. Orl.

g> Cenníkna požádánízdarmaa franko.jjj

C. k. místodrž. konces.

informační “Um
mw-kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i v. škeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů,

Křesťan. sociální

O zpěvník O 9Cbeahoje velkeré křesť, sociál.

pisně české, Orelské a národní. lna výrobní bos požtovného84 h, a vkusně vázaný 54 hal

objedmati lze za hotové u
d. Poláka v Hradci Král. Adalbertinum.

Cibule a česnek.

má míti každý křesťan. soolál.

10kusůpo 50 hal, 50kusůpo 40 hal

Světoznámý

Nlalknskýřez
letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v Dkgbalíčkách ve velkém

za levné ceny

Josef Mikuleoký,
vývoz Malínského křenuv Kutné Hoře.

Ceníky zdarma a franko,
nn

Majoránka a demuť

KHSDXBOBXCSDXGODXBSBX

ŠJan Horák,*
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou Ň
zasílá na požádání vždy X

dle roční snlsony ek
nejnovějších druhů pravý

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

zemských.
Četná UBBÁRÍ zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob.
sluze mého ryze křesťanského závodu u X

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

zkoušku.

Wolojemnélátky na taláry.
Též na plátky bez zvýšenícen! ;

RET X BDX563 X 63 XCEDX

A==TOTO TOTOI
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

jv Jablonném nad Orlicí (v Čechách
(bratr P. J. Noškudly, faráře vo Výprachticleh)

l doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva |*
Bvůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod :

všech kostelních paramentů,:
spolkových praporů a kovového náčiní l;

vzorky i roucha hotová na ukázku
se na počádání franko zašlou.

XGB3X

9aj

čeXBB

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
EB „„Wzájemnost““ mm
e8“ v Hronově Čís. 186. "8

Vývoz lněného a modního zboží.
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky, ubrasy, ročníky ZEfÍMY na košile,
— — daty atd., překrásných modních vzorů.

M9“Výbavy pro nevěsty “U8
za levné, povné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po

chvalných uznání. — Objednávky v ceně přes 20 K zasí
láme vyplaceně, 1 balík40 m šbytků vkusně rozdružených=== za18K. ———
Obdršíte to nejlepší! | Nřosť.-nociál.podnik!
ORP“ (Vpodniku tomto lze též bezpečně uložiti "Mp
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského= aZemskéhoSvazu.| L

| vandyš
(J. Sylvaterův

Byrwec, nástupce;

odborný
— umělecký závod —

pro Malby

Š | kostelních,
PRAHA—I,

„146 at., Malé Karlova
di. šli. 30hové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
.90 roků na Malém ná
městí pod loabím) dopo

ručuje se

ku dodání oken ohrá
movýchod nejjednoduš
šíko aš k bohatému fi

guralnímu provedení a
Sice (1 se delesnými

rámy, síťém, osáseními.

Vofkaré rozpočty, akizvy i odborná rada bezplatné, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

(SRBYNásbotná veřejná ( pisemnapochvalná -na u P
Založeno roku 1868



Doporučujeme

LE, Lanolanu
©.a k. drorní a komor. fotograf

Hradec Králové
(Adalbertinum).

Doporučuje své e dokonslým vkusem prove

dené fotografie ku každé příležitosti.

WRS“Ceny mírné. "ij

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

GB“ Stran 55. — Cena 16 hal. "Ng
Při hromadném odběru značné slevy. 

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah“

v Hradci Králové

W
Továrna na cottagová americká u

HARMONIA
též evropského systému

RudolíPajkrdespol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praka, Vídeň, Budapest.
Pedálováharmonia

obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku cvičení. PM

Cenntky zdarma a : ©
franko.

Na splátky od 10 K. , E
P. T. duchovenstva ; ba
zvláštní výhody.

VBAl2

'+

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstarší odborná dílna pasířskáRarla Zavadila
v Hradci Králové

k zhotovení veškerých ko
stolních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduěšíbo do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přezně, čistě a důkladně

abotovujese +mévlastnídílně
jen ručně, čímžumožnéno
mi dodati veledůstojnému do
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsem Jebo
Biskupsaken Milosti revido
vány.

Mešní nádoby jem v obmí
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních so ry.. le, řádné a
levně vyřisojí,

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rospočty, nákresy i
hotovézbožína ukázkufranko
te zašlou.

Chuděím kostelem možnosplácet bes přirášek.
SRB“ Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. “j

Prosím veledůstojné duchovenstvo ©laskavou příseň
a důvěruzávodudomácímu.
Spolkůmdoporučují rychlé a lovné provedení

odznaků spolkových atd.že

Křesť. organisátor
kalendář na r. 1912 již vyšel. Čiňte hojné
objednávky. Cena 70 h. Jednotlivě poštou 90 h.

Josel Polák, Hradec Králové, Adafbertinum.
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

Veškeré plechové

hudební nástroj
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, -doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve K. J. Saibert.)
Tamtéž ize dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. Činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, emyčce, pouzdra, podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré hud. drobné potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i detní ve velkém
výběra. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně leděné druhy. Pro slavné obce a spolky,
baboy, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vvřizají.

W
Uzonbý za nejvýbodnější a nejlevnější na

kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

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

Bez velkoměsteké režie ve vlastních díloách a
pomech, levné pracovní aíly ne venkově, čímě levnější
Ceny aš o 30%, než všude jinde,
Jubij. 100 let. trvání a 40 let. vlastní čimmosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

JAN STOUPA V PRAZE,
— | Jindělěskául.1.,

doporačuje:

želesné skládací po- železné mycí stolky

stele od . „K 780, pd čnočaj k 5—
železnéskříňovépo- p , s K10—

steles3díl.matrací železné stojany na
od.. . . .K27— aty od K 11—
Úplně zařízená lůžka od K38 —.

Skládací polní sedátkaod.. . K 1— ' '
zahrad.sklád.lenošky Lahradní nábod... K 6— :
sahradnípatentnísvi-| ZZ
novací zástěny K 36 — 

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za cemy zvláště výhodné.

Centrála v Praze. Fillálka v Liberel.

Eskont směnek 1 faktur
Úvěryvšeho druhu I

Velkoobchod uhlím Vadia a kauce



Číslo 47.

u DI
Zal. r. 1868.| provádí ve

-Při „$ Ako. karilál: š»eré ban
Přijímá K 15,000,000 ní
vklady na Res. fond renské a bur. fondy: © sovní obchody.

úrokus faktar.

4 9 FIKALKY: Směnárna.s Praha, Uhlí, cement
Na účty dle Jičín, a cihly,
ujednání - ©Semily, -J vápno, sádra.Z - Tarnov, -| strojní oleje,

Chrudim, petrolej a cukr.
Slané,

Krakov.

Kdo podporuje válčení ?
Centrální orgán německé soc. demokracie ra

kouské 2Arbeiter-Zeitung« dne 7. listopadu velice
se rozčilil, že nebyla udělena Nobelova cena míru
internacionální rudé kanceláři. Prý tato kancelář
jest nejvážnějším zastancem míru. Adlerův den
ník poukazuje s pýchou na mírovou řeč hollandské
ho soudruha Troelstry, jako by na druhé straně
nebylo sta dokladů, že právě fanatické řeči pohla
várů internactonaly vedly k hroznému krveprolití.
Nuže, několik slov o tom, kterým táborum na vál
čení velice záleží.

Kdo podporuje militarismus? Katolická církev
rozhodně ne, ačkoli vraždící zednáři namáhají se
ze všech sil svoje krvavé činy přičítati naší církvi.
Čte se tak jasně jako v otevřené knize, že na ve
likém zbrojení mají největší účast židovští milioná
ři a továrnici, kteří jsou dodavateli válečných ar
mád. A netoliko ti -—-nýbrž i soc. demokraté. V zá
vodech, kde se lijí děla, kde se připravuje střelný
prach, kde se budují válečné lodi, pracují jako děl
níci výhradně soc. demokraté. Jestliže tedy soc.
demokratické komando jediným pokynem dovede
vyvolati obrovské stávky, proč místo planých a
umělkovaných frází protimilitaristických nezakáže
jednoduše svému čělnictvu pracovati v židovských
továrnách. kde se připravují válečné nástroje? K
tomu se nesiní soc. demokratický štáb odhodlati,
protože by to škodilo zájmum bohatých židů, kte
ří soc. demokracii podporují, kteří půjčují rudému
táboru na +lidové paláce: a kteří v rudých listech
činí reklamu svým peněžním závodim. Jak jest
soc. demokratické dělnictvo uvědomělé, poznával
každý z rudého tažení proti »Nár. Politice«, která
se odvážila napsati. že iednoho občana zavraždili
v Praze příslušníci soc. dem. strany. »Právo Lidu«
řádilo; rozkřikovalo se tak neomaleně jako Goliáš
proti israelskému vojsku. vyzývalo k protestním
schůzím. Poplatníci připsaní k rudé pokladně věřili,
že válečná výprava soc. dem. denníku je míněna
do opravdy. Zatím však se sináli oba sokové, pro
tože spor byl reklamou pro oba listy. A když rudý
denník vyzýval soudruhy a soudružky, aby se po
starali o nejširší boykot >Národ. Politiky« a napsaly
Baxovy >Radikální Listy«, že není potřebí k udo
lání +N. Politiky< tolik rámusu, který jest hoto
vým humbukem, vypočítaným na kapsy rudých po
platníků. Baxův orgán pověděl zřetelně, jaký by
byl proti >N. Politice: se strany soc. demokratů
nejúčinnější prostředek. Nechť rudý štáb jednodu
še zakáže sazečům, kteří náležejí výhradně straně
soc. demokratické, v závodě >N. Politiky« praco
vati — a pak celý ten list zahyne rázem. Této rady
ovšem soc. demokraté neposlechli. A zrovna tak ne
zapovidají pracovati v těch židovských závodech,
kde se kují smrticí zbraně.

Naopak ve Francii ministr, který se na své kře
slo vyšplhal po zádech soc. demokratů, odporučo
val děla důkladnější, než jaká navrhovali jiní kol
legové. A jak to vyhlíží v Portugalsku, kde si zed
náři podali ruce se soc. demokraty k politickému

—

převratu? Telegram z Lissabonu ze dne 16. listo
padu zvěstye toto: »Portugalská vláda se usne
sla zbudovati nové válečné loďstvo. Zakoupí se 3
válečné lodi, 3 křižáky, 8 torpédoborců, 4 podmoř
ské čluny a zřídí loděnice. Bude to stát 160 mil.

Kdo tedy podporuje militarismus? A kdo z ně
ho těží? Netoliko zednáři. netoliko rudí dělníci, ale
i rudí kapitalisté, Již jsme v Obnově poukázali,
proč pohlavár soc. demokratů anglických vyjádřil
se tolik vyhýbavě -- ba přímo sympaticky 0 po
stupušícím zbrojení. Jest totiž předním akcionářem
firmy, která dodává vojenské potřeby. A tak por

alisty. A co znamená 160)milionu franků, které lidu
neponesou nic, a jež naopak budou v pravém slova
smyslu kapitálem do vody hozeným? Francie sli
bovala, že no konfiskaci církev. majetku dostane
dělný lid ve svuj prospěch celou miliardu (tisíc
milionu iranků). Zatim však bohatí židé se státní
mi likvidátory zednářskými rozdělili se o miliardu
tak chivrře, že ze všeho, dle vládních údajů, zbývá
30 mil. franků. Posud ovšem dělníci z těch peněz
neviděli ani groše, Zato však se dověděli, že vá
lečná loď »Libérte: utonula po strašném výbuchu
v moři. A tato loď stála skoro tolik, co Francii zbý
vá z uloupených statků církevních.

A nyní těch 160 milionů portugalských! Jedi
ným rozhodnutím žádají zednáři na militarismus
od poplatníku sedmkrát víc, než co »vydělala« fran
couzská republika =vyvlastněním«<majetku církev
ního. Z toho možno lehce uhodnouti, zda konfiskace
církevního jmění zarvčuje veliký blahobyt.

A kdo způsobil válku turecko-italskou? Kdo
zavinil tolik krveprolití? Byli to zase italští zed
náři, spojení s pollaváry soc. demokracie.

Nyní pak pověděl několik upřímnějších slov
říšský poslanec soudruh Karel Leuthner, který v
článku o válce tripolské v 22. sešitu »Sozialisti
sche Monatshefte< (ze dne 20. října na str. 1385—6)
napsal následující: »lak se to však má se sociali
stickým konzresein? U příležitosti předposledního
kongresu odvážil jsem se na tomto místě namít
nouti, ze internacionální shromáždění není s to sta
noviti pravidla proti nebezpečenství války. Vždyť

©laserty se počítají levně, : | ,
Obnova vychází v pátek v poledne. Ročník XVIL

Kdozdražuje?
Tato otázku v nynější kritické době jest po

třebí stále lidu trpicímu předkladati. Jak obrovské
inassy dělnictva jsou sevřcny neprostupnou hrad
bou rudých frází!

Vzpomeňme, jak hlučné demonstrace pořádala
do nedávna soc. demokracie proti drahotě! Ovšem
měla svuj lid znamenitě vycvičený, takže kdekoli
došlo od soudruhu k násilí, nedělo se toto proti
bursám, Židovským bankám, domům uhlobaronů,
petrolejářských a železářských kartelářů, proti ži
dovským zdražovatelům kůže, masa, obilí. Pluky
rudé byly tak sukázněné«, že na chytré a před šir
ší veřejností utajené komando vybíjely školy, ví
deňskou radnicí, malé živnostníky, rolníky. Tyto
»ukázněné“šiky činilyútok na upracované,od prá
ce zkřivené, chudé venkovany. prodávající tvaroh,
máslo, kuřata.

Rudé čety vedly si pří svých »projevech« tak
»dusledně a svorně., že povaha jednotného koman
da byla až příliš průliledná. Katolický tisk hromad
ně a soustavné poukazoval na umluvenou povahu
toho řádění, tak ze naposledy. rudému komandu
došel dech. Nebylo možno klamati lid intrikánský
mi výpravami dále. A pověděti pernou pravdu ži
dovským kapitalistum? To jest pro soudruhy věcí
ještě obtižnější. protože by Židovští peněžníci. od
nichž si soudruzi v Rakousku vypujčili na své do
my a podniky miliony, mohli vypověděti soc. de
mokratůn úvěr. A to by bylo velice nebezpečné,
protože by bvla podťata hlavní tepna »protikapi
talistického (!!) boje« soc. demokratického.

Z těch příčin tedy, ačkoli jest bída chudého li
du daleko větší než přede dvěma měsíci, ztichly
bouřlivé záchvaty soc. demokratického tisku tak,
že sami nejprostší soudruzi nevycházejí z údivu.
Kdo zdražuje. kdo jest vinen nynější zbědovano
stí sociální? taková olázka vtírá se mocně i do
mysli těch, kteří celá desitiletí se dali slepě voditi
rudým tiskem. Hlad jest veliký tyran a učí Samo
statně přemvěleti i člověká dlouho podváděného.

Jen několik příkladu.
Na Moravě 10lnici obdrželi letos za | cent cu

krové řepy 2.20 K až 2.30 K. Po odečtení 5 procent
na hlínu a řízky zbývá rolníkoví čistého pouze

soc. demokracie má v různých zemích velice růz
nou sílu, ovládající lidovou moc však vlastně je
nom v Německu a západnín. Rakousku. Střední
Evropa nemohla by si vázati ruce, jestliže by je
měly volny Anglie a Rusko. Pokud záleží zatím
na socialistech románských a slovanských, buď
sami tak živé nacionalisticky smýšlejí anebo jsou
obklopení tak silnýri nacionalistickým prouděním
lidu, že se nemohou odvážiti při hrozivých zname
ních blížící se války v divě se dmoucím moři váš
ní k oposičnímu projevu, povzbuzujícímu ke klidu
nebo docela k protiopatření. — Tenkrát jsem byl
pro tento volný názor zlé napaden. Ale skuteč
nost, která ještě vždvckv jest nejbystřejší revisio
nistkou, mezitím mé tehdejší výklady daleko pře
konala. Mínil jsem vclikon válku, která vzrušuje
hlubiny národa. Skutečnost ukázala, že románská
odhodlanost k míru neudrží docela ani tenkrát,
když se jedná toliko o poušť v Tripolsku a docela
nikoli o národní čest. Ve Francii všecky šalmaje
mlčí, jestliže marokánský trust v prostřed míru
uspořádá procházku do Fezu. Angličané, na jichž
omluvu ani nemluví románská vznětlivost, na
přední místa vystavují soc. demokraty a vůdce
dělnictva, kteří silně na válečný buben společ
ně bijí. Všichni tito však jsou velice ohniví, velice
výmluvní přátelé míru a takovými zůstanou. An
gličané, Italové, Francouzi budou na příštím kon
gresu mluviti tak, jako mluvili na dřívějších.«

A tak sám soc. demokrat vzdává se naděje,
že by nyní soc. demokracie mohla něco praktické
ho a účinného proti velké válce podniknouti.————

Vyrovnejte nedoplatky za

„Obnovu“ a „Časové úvahy“.

V.

1 K 44 hal. Tolik tedv tan: platí cukrovary rolní
kum za 16 až 19 kg cukru. který jest obsažen v
jednom centu řepy. Na téže Moravě však konsu
menti platí za I kg cukru 1.16 K. Kam se poděl zisk
za ostatních 15 až 18 ky cukru, odečtenie-li režijní
výlohy, které jsou při centu celkem velice nepa
trné? A že na Moravě v cukrovarnictví vedou
hlavní slovo židé, netřeba dokládati.

Akciová společnost železáren konstatovala na
valné hromadě dne 12, t. m. v Libšicích, že letoš
ní rok v šroubovém průmyslu byl velice nepřízní
vý. Prý pro ten bídný stav letos měla čistého zí
sku — jenom 113.752 K a muže rozděliti jen -- de
sítiprocentní dividendu. Kolik však tito kapitalisté
vydělávají, mají-li rok příznivý? Cukrovarnický
milionář Kirchner na Moravě má závody, v nichž
rolniectvo jest odíráno hotovými podvody. Tak na
př. bylo zhotoveno uměle vyvrtané duté závaží,
kterým se měly rolníkim: odvažovati řízky.

Noviny sdělily. že vahná hromada akcionářu
smíchovského pivovarů usnesla se dne 12. t. m.
na vvplácení 535.5proe. dividendy akcionářím, což
znamená 210 K zz jediiu akcii, Celkový výnos pi
vovaru za minulý správní rok činil 1,420.544K 90 h.
Na tě výši dividenda sc držela již loni. A přece pi
vovary zdražily pivo dříve, než začaly vařiti ze
zdraženého chmele. Dne 12. t. m. valná hromada
akc. pivovaru v Pardubicích usnesla se vypláceti
na jednu akcii, která má nominelní cenu 40 K,
dividendu 25 K. Tedy o mnoho méně, než na Smí
chově, ale přece daleko více, než co by dostal ob
čan, který by si uložil peníze do záložny.

Jak se vede chytrým překupníkům, musila sa
ma vláda konečně vyznati. C. k. ústřední statistická
komise ve Vídní provedla na masném trhu přesné
šetření o tom, jaký byl rozdíl mezi cenami masa v
tržnici masné, kde prodáváno jest ovšem překup
níkům ve velkém, a cenami v drobném prodeji, v
krámech. Diference ta činila na | kg v lednu t. r.
u masa hovězího 50, u telecího 68. u vepřového 66



telecího 75, u vepřového 40 haléřů. V květnu u
těchto tří druhu mas 53, 76, 54 hal., v červnu 45, 80
a 54 hal. Tedy na | k£ masa. nežli z tržnice dojde
do řeznického krámku, abv prodán byl drobnému
Konsumentu, přiráží se až 80 haléřů.

Co vydělávají překupníci ve Vídní na mléce a
jiných poživatinách, již jsme referovali.

V prvé polovici roku 1910 bylo založeno v
Rakousku 23 akciových společností se základním
kapitálem 43.13).000 K. Ale v prvé polovici tohoto
roku drahoty v témže Rakousku založeno 21 akci
ových společností s ještě větším základním kapi
tálem --- totiž s 47,780..000 K. Zvýšení základního
kapitálu provedlo tento rok 60 společností dohro
mady okrouhle o 220 mil. K, kdežto r. 1910 pouze
38 společností zvýsilo základní kapitál okrouhle o
164 mil. K. Z toho jest patrno, že kapitalismus jest
na značnéni vzestupu. A inají-li sociální poměry
přijíti do zdravých kolejí, jest nutno, aby prostý lid
bral podíl na zvýšeném blahobytu různých těch
akciových společností. Děje se tak?

V Uhrách objeveno něco podobného, co pá
chali na sedlácích rumunští židé. V šaryšské stolici
snotárko: Bano letos honil slovácké sedláky na nu
cenou robotu po 142 dní do roka. Kdo se nedostavil,
aby pracoval za M) nebo 5( haléřů, na toho byl po
sílán četník. Zkrátka inaďarské poměry!

A jak hájí utiskovaný lid sociální demokraté?
Veliké křikv a rozčilená gesta na schůzích ovšem
pomohou velice málo. Vo hývá často pouze ma
névr na chytání nových rudých poplatníků. Hlavně
zde muže odpotnocí pilná práce v říšské radě, zvlá
ště v drahotnín: výboru, v notzových komitétech
atd. Ale -- ti lidé, kteří slibovali, že si promluví v
říšské radě portugalsky: 5 utiskovateli drobného
lidu, od skutečné práce utekli. Když mělo dojíti k
důležité schůzi drahotního výboru, bylo prohláše
no, Že se tato nemniže odbývati, protože schází 5
soc. demokratických poslanců, mezi nimi dr. Vin
ler a Svěcený.

V úterý duc 14. 1m. navrhl v drahotním vý
boru poslance Erb. aby vládě Stůrgkhově, která
prohlásila, že nebude dbát na to, kdyby se sněmov
na usnesla, aby oeze svolení Uher bylo dováženo
do Rakouska zámořské maso, vyslovena byla pro
toto neústavní usnesení důtka. Návrh byl by býval
velkou většinou přijat. Ale sociální demokraté do
výboru nepřišli a tak výbor učinili usnášení ne
schopným. Ve výboru scházeli socialisté: Šmeral,
Klička, Svěcený, Abram a Reumann. Poslanci tito
nejen že v drabotním výboře nebyli, nýbrž nebyli
zapsání ani na presenční listině. Tak »vážně« myslí
to sociální demokraté s bojen: proti drahotě a proti
$ 14. A kolik demagroků již se vyšvihlo do pevného
sedla na účet argentinského masa, které bylo tolik
lákavým prostředkem k mandátu!

A tak se podobá, že při neupřímnosti »protikle
rikálních. vůdců drobného lidu trpící ubožáci mno
ho nezískají. Katoličtí poslanci činí seč jsou proti
kartelům a jiným vvdřidušským společnostem. Ale
nenacházejí podpory u těch, kteří se prohlašují za
»jediné zastance: strádajících. Až dojde na hlaso
vání proti bursám, kartelům, pro zvýšení daní z 0
brovských peněžních podniků, tu již naleznou soc.
demokraté a jejich přátelé vždycky nějakou po
stranní uličku, aby <e protikapitalistickému hlaso
vání vyhnuli. Vždyť přece jim bude velmi těžko
postaviti se proti — vlastním věřitelům.

Pravý účel proles(anisko-pruského evangelia.
Spolek Uustava Adolia nejvíce obrací svou pozor
nost k sevangelisaci: kakouska. Jako by nebyly
v samém Německu celé regimenty lidí, kteří na
evangelium nic nedají! Lo Čech zaslal jmenovaný
bohatý spolek 3,149.079marek. na Moravu 1,699.999
M, do Slezska !.175.605 M, do celé Cislajtanie
14,500.125 M, do Fakousko-Uherska celého 17 mil.
667.708 marek. Tedy tak velikými fondy musí býti
podepřen »nejryzejší náboženský zápal«, nemá-li
se najednou shroutiti jako pískový kopeček v Sa
haře.

O valném sjezdě evangelickém v Dortmundu
řekl pastor Mahnert: +V Rakousku krátkozraká
vláda podporuje !??) katolicko-slovanskou státní
myšlenku. německý protestaetismus hájí však
Němce, ohrožené Slovanstvém a Římem, hájí jako
kdysi Ostmarka hájila veliké Všeněmecko proti ú
tokům nepřátel. Pastor protestantský káže netoliko
ve svém shoru. afe také v čele bojovných zástupů
protestantských Němců ... My ovšem pracujeme
především nábožensky; ale zda smíme odstoupiti,
od svého lidu, když slaví se narozeniny Bismarko
vy, když na horách plají slarogermánské ohně,
když slavnostní své schůze mají naše turnéřské,
zpěvácké, studentské a národní jednoty? Vedle ně
meckého ducha pěstuere též upomínky na ně
mecko-protestantskou minulost rakouskou a jed
notu se všemi německými bratry. Politicky jsme
rozděleni, národně náležíme k sobě: jsme jedna
krev, jedna řeč, jedny dějiny.«

Ten to řekl aspoň upřímně. V německém prote
stantstvu jest náboženství popeikou již dávno. Kaž
dá slavnostní řež pastorova musí býti prošpiko

vána »vlastí, Něine.rven, společnou národní my
šlenkou:. Tedy politika na kazatelně, proti níž tolik
naši odpůrci bojují, edná-ii še jin1o potrestání kně
ze katolického! Ale že v slavnostních přednesech
evaty. larásit jest vykázáno evangeliu postavení
podruž tě, © lom ani ek. A tací politisující pa
stoři chtězí u nás >CVanelisovatx ze všech sil, ač
koli nz celá řada samých pruskýcn pastorů zřetelně
vyzuala. že evangelium nepovažuje za Písmo Bo
ží. — Ale jen když se dosaine účelu politického!

Pláč Verrerovců v samé metropoli Ferrerově.
Nic tak nesvědčí © toi, jaký humbuk se provádí
s jménen Ferrerovým v celé Evropě, jako ta okol
nost, že země, v riž Ferrer působil, má sama až
po krk dosti plodů práce Ierrerovy. Nyní, kdy no
vé dokumenty ještě více potvrdily, že Ferrer byl
velikém podvodníkem, že na svou obranu před
soudení pronášel nejokatější lži atd., jest se slávou
Ferrerovou ve Španělsku konec. Jen proto, že ka
tolici dlouho podřimovali a že si dali líbiti nejsu
rovější kopance maceškových hrdinů, opanovali
zednáři na chvíli ve veřejnén, mínění pole.

Nyní však z nenadání se dostavila až příliš
peprná odpověď. Dne 12. i. m. konaly se ve Špa

význaní politický, protože maji přímý vliv na vol
by do sněmovny. Jaké měsiske rady, taková jest
sněmovna. Proti revolučnímu převratu podaly Si
všecky strany umírněné ruce zvláště z té příčiny,
že dobře pozorovaly, jak řádí ierrerovská klika v
sousedním Porturalsku. A tak vítězství proti soc.
demokratun, anarchistim a zednářům bylo veli
kolepé, Soc. demokraté a republikáni byli poražení
na hlavu v městech, v nichž roku 1909 dostali vol

Saragose, Cadixu, Valencii. Soc. demokraté a re
publikání udrželi se jen Častečně v Asturii. Největ
ŠÍ ranou pro ně jest, že ztratili své nejpevnější po
sice, totiž Harcelonu a Valencii. Jak jest vítězství
konservativců velikolepé. vysvítá z /toho, že z
10.367 zvolených radů jesť jen 845 republikánu a
jen 99 soc. demokratu a amarchistu.

A jak hlučné přípravy k volbám živly anar
chistické zahájily! Bylo podněcováno silné proti
dynastické hnutí. zahálena obrovská stávka právě
v době. kdy se ocitlo Španělsko ve velikých spo
rech s vládou francouzskou. A výsledek vší té re
klamy? Že španělský národ prohlédl demagogy a
zbrklé šašky dříve, než přivedli zemi do bahna a
bídy takové, jako v Portugalsku. Město Ferrero
vo dalo nyni nejlepší odpověď štváčum a dryáční
kum, kteří v jiných krajích Ferrera do nebe vy
chvalují. Madridský republikánský list >El Libe
ral:: povzdychl si upřímně: Byli jsme — nutno říci
pravdu — na hlavu poraženii.« Nu, a co nyní s nej
větším díkem odmítají sami Ferrerovi krajané, to
rozhodně tím méně prospěje nám. A přece jenom
demazogové hledí vší moci odporučovati zboží,
které jako bezcenný brak jest vyhozeno na ulici,
docela tam, kde původně bylo vyrobeno.

Politický přehled.
Nové změny v ministerstvu. »Wiener Zeitung«

ze dne 21. listopadu uveřejňuje vlastnoruční listy
císařovy, kterými sprošťují se ministr financí dr.
R. Mayer, ministr pro Halič a správce ministerstva
orby ryt. Zaleski svých úřadů a jmenují se dr. Al
bín Bráf ministrem orby, ryt. Zaleski ministrem
financí a sl. Dlugosz ministrem pro Halič. Císař ve
vlastnoručním listě děkuje vřele ryt. Zaleskému a
dru. Mayerovi vyslovuje nejúplnější dík a uděluje
mu řád železné koruny I. tf. Nově jmenovaní mi
nistři 20. t. m. složili v ruce císařovy přísahu a
po té přijati byli ve zvláštní audienci. — V kabinetu
jsou tedy čtyři Slované, z nichž ministr financí Po
lák ryt. Zaleski má nejdůležitější obor. Ryt. Zaleski
jest 43letý, ministr krajan polský Dlugosz jest vel
kostatkářem a velkoprumyslníkem. Narodil se r.
1864 a studoval také na pražské technice. Oba tito
ministři jsou vzati z řad parlamentních, jsouce dů
věrníky Kola polského. Přijal-li dr. Bráf nabízené
mu křeslo minisra orby, musel to být vážný dů
vod, který jej k tomu přiměl, zvláště uvážíme-li, že
politická situace kabinetu hr. Stirgkha v parlamen
tu není ani málo lákavá. Národ český zastoupen
bude v radě koruny jedním z nejlepších svých sy
nů. Dr. Brát jest prvním Čechem, který jest podru
hé ministrem.

Situace politická. —Tuto vystihuje brněnský
»Hlase<takto: >Celý týden (v debatě drahotní ve
sněmovně) zbytečně utracen jen proto, že některé
strany váhají se svým hlasováním vyjít z přítmí
na světlo, odkládají a oddalují hlasování, nemajíce
odvahy veřejně projevit svoje mínění, ač nejedná
se ani o nějakou dalekosáhlou otázku politickou, ný
brž jen o záležitost hospodářskou. Nedostatek muž
né rozhodnosti, strach druha před druhem a strani
cká awitace, to jsou choroby lidového parlamentu,
to jsou i příčiny, proč to všude stále vázne. Strany
sněmovní musejí se rozhodnout buď pro vládu, ne
bo proti ní a dle toho zařídit svůj další postup. Za
každou cenu chtít dělat oposici,zásadně se vyhý
bat všeliké odpovědnosti, není nic jiného, než de
magogie, agitace, nikoli však vážná politika. Do

kud ve sněmovuě nynější nevyšinou se strany k to
tnuto stupni ústavní svojí povinnosti, dokud si ne
uvědomí, že nejsou v varlamentě jen k vůli krisím,
aférám a intrikám, nýbrž k zákonodárné činnosti,
dokud nebudou mít odvah: přiznat se otevřeně
pro politiku většiny neb oposice, dotud budou i
marny všecky naděje v parlament skládané.c A
býv. ministr dr. Fořt na Mělníku pravil: >Již dnes
můžeme mluviti o opětné krisi parlamentu. Běží o
to, aby si všecky české strany uvědomily dnešní
stav, jasně hleděly před sebe a určitě řekly, co a
jak vykonati, aby česká věc byla dobře opatřena.«

Rekurs proti zavření České školy ve Vldni za
mítnut. Ministerstvo vyučování rozhodovalo 20.
t. m. o rekursu, jejž podal spolek »Komenský« pro
ti násilnému uzavření a zapečetění české školy ve
XIL okresu. Spolek -Komenský« otevřel, jak zná
mo, před dvěnia lety ve XII. okresu ovou obec
nou školu a sice jako paralelku ke stávající škole
v X. okresu. Škola byla však zapečetěna a rekurs,
podaný k zemské školní radě, byl zamítnut. >Ko
menský« podal rekurs k ministerstvu vyučování a
letos, jak známo, školu opětně otevřel. Škola by
la potom zapečetěna po druhé. Ministerstvo vyu

kurs zamítlo a potvrdilo rozhodnutí vídeňských
úřadu, kterým byla škola uzavřena. Proti tomuto
rozhodnutí podá <polek »Katmenský. stížnost ke
správnímu soudu.

Úřednické platy zpusobily vládě velmi nepří
jemnou situaci. Ministerský předseda hr. Stiirgkh
vyložil proto pozvaným k sobě předsedum stran

chce dáti prozatím úředníkum, zřízencum a slu
hum státním v tednu 1912přídavek drahotní jednou
pro vždy; obnos k tomu potřebný opatří si vláda
z pokladničních hotovostí. Hlavní akce, jež směřuje
nejen k úpravě platu, nýbrž i právního postavení
úřednictva. má býti skončena až v létě. Úhradu
chce vláda cpatřiti při zřízencích železničních z
vlastních přímí dralu. u jiných druhu úředníku z
nových daní, o nichž předlohy již podala. Úpravu
platů železničních zřízencu a sluhů provede vláda
cestou nařizovací. Zatimním opatřením nechce prý
vláda oddáliti konečnou úpravu.

Národně politická komise (její pracovní výbor)
konala 20. listopadu v Praze schůzi. Čechové po
dali návrli, aby celé předsednictvo sněmu bylo vo
leno sněmení. Přes návrh Čechu usneseno, aby,
jako dosud. neivyšší maršálek zemský byl jmeno
ván panovníkem, kdežto jeho dva náměstkové (do
sud pouze jeden) dle návrhu Čechů mají býti vo
leni sněmem. Návrh Čecha dra. Kórnera na vše
obecné, rovné volební práve do sněmu s poměr
ným zastoupením a zároveň také případný návrh
posl. Sokola, aby, nebude-li provedena lidová vo
lební reforma, byl sněm tozdělen na dvě komory,
privilegovanou a lidovou, byly hlasy Němců a vel
kostatku zamítnuty. Zato schválen návrh dr. Bedř.
prince Schwarzenberga. aby podkladem jednání o
změně volebního práva do sněmu stala se vládní 0
snova z r. 1908.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Rasek u Pouchova. Dne 19. t. m. v neděli o 7. hodině
večer měli jsme v hostinci p. Sováka nadmíru zdařilou
schůzi. Účast přes nepříznivé počasí byla velká. Za
předsednictví našeho pana starosty J. Hrnčíře započala
»Hymnem svatováclavským« a »Hymnou mládeže«, kte
réžto zpěvy provedla mládež pouchovská se ženami a
muži pouchovskými a mládeží ruseckou a piletickou.
Nato řečnil »O výchově naší české mládeže« s mladic
kým nadšením nový řečník náš p. J. Boháč z Velké Ska
lice, známý nám jako zapracovaný začátečník již ze
schůze ve Slatině u Pouchova. Milá řeč jeho vyzněla:
Vše pro Boha, vlast a národ! Velezasloužilý předseda
všech katol. organisací ve farnosti pouchovské vidp.
bisk. sekretář Pilip Jan Konečný poděkoval mu s upřím
nou srdečností a sám ujal se slova »O pravých příčinách
dnešní drahoty«. Mistrná řeč i jinověrcům a mužům ji
ných politických stran se velice líbila a dosáhla neoče
kávaného ohlasu. Jelikož se nám ze schůze ani nechtělo,
recitovány byly velice pěkné básně od sl. A. Láskové
z Piletic a od sl. Eri. Smídové, Aug. Benešové, Božky
Plšové a od našeho malého kumoristy Fr. Antoše z Pou
chova. Trojhlasnými sbury »Kdc domov můj« a »Kristův
prapor+ a národními plsněmi schůze byla skončena. Kéž
bychom měli brzo zase takovou schůzi s tak skvělým
průběhem 4 překvapujícím úspěchem! Zdař Bůh!

Černilov. Členové katolické nár. Jednoty sehrají dne
26. t. m. Bognerovo drama »Cikánčina pomsta.« Chval
ně známý náš Bogner | routinov. ochotníci, jak se pro
slýchá, přivábí všechny milovníky divadla. Plno zdaru!

Kyšperecko. V neděli 5. listopadu uspořádány dvě
veřejné schůze v Sobkovicích a ve Studeném u Kyšper
ka. Sály byly přeplněny posluchači. Dp. Novotný z
Pardubic věcně a poulavě ukázal další cestu našeho
působení po volbách a za veselosti odbyl útoky sociál
ních demokratů z Jablonného a Jamného. Večer úchvat
nými slovy probudil ve schůzi mládeže v srdcích mla
distvých touhu po vypěstování pevného charakteru. Po
přednášce, potleskem stále doprovázené, rozproudila se



čilá zábeva s velmi pečlivě a dovedně sestavením pro
gramem. Dík za to našemu hostu p. Klivickému. Všech
na čest mládeži studenecké a jejímu předsedovi p. Fri
mlovi. Důvěrnicí na Nekořsku pracují rádi, obětavě, po
něvadž mají porozumění u svých kněží. Jen přičiněním
fary Nekořské je dnes celá farnost v každém ohledu
sorganisována. Pak ovšem žádný div, že počet hlasů
katolických při řísské volbě ve farnosti Nekořské byl
dvojnásobný oroti rcku 1907, zatíní co na jiných farno
stech pro nečinnost povolaných dvojnásobně klesl. Far
nost Kyšperecká a Nekořská dokazují, že se dá praco
vati všude. jen když je chuť k obětavé činnosti. — S.

Chrudim. V neděli dne 19. listopadu pořádala místní
odbočka Všeodborového sdružení křesť. dělnictva svou
spolkovou schfzi, které se zůčastnily též ostatní míst
ní katolické orzanisace. Četné navštívenou schůzi za
hájil dp. Josef Zelinka, předseda odbočky a udělil slo
vo prvému řečníku br. Katuarovi z Hradce Králové.
Nemohli jsme z povolančjších úst a mistrněji žádati
přednášku © drahotních poměrech a jich nápravě v
bedlivém spolčování se v odborových organisacích, nežli
tak učini! zmíněný řečník beze všech frází a šlágrů
kartelářských kortesů. —Shromáždění také hlučně svůj
souhlas dávalo na jevo. Po té ujal se slova sekretář agi
tačního výboru chrudimsko-pardubského br. Major z
Chrasti, nabádaje přítomné, by rezhodně drželi se Kri
sta, jenž má býti vzorem každého křesťanského sociála
a ideálem křesť. dělníka. Slova. jaoucí od srdce k srdci,
mocný ohlas. vyvolala v přítomných. Korunou však
schůze byla nadšená a liluboce založená řeč milého na
šeho hošta ze sousedních Pardubic, dp. kaplana Novot
ného, v mz ukázal, že jen křesťanský socialismus spa
sí dělaictvo a důtklivě vyhlzel k společné práci proti
společnému nepříteli. Kladl na srdce všem místním kato
lickým spolkům. by se uradily © společném postupu v
otázkách tak důležitých a nyní tolik ohrožených. Po
vzbuzuje k lásce a svornosti, neboť jen tyto dvě ctnosti
kde jsou. tam jisté jest vitězství. — Neutuchající po
tlesk a mocné pohnutí »hrorážďěrých svědčily o půso
bivosti slov známého erganisátora. Bylo slyšeti hlasy:

-To se již mělo dávno státi, aby katolíci chrudimští se
spojili. Zaplať mu ta Bůnt: Douiáme, že konečně i ti lik
naví přijdou k rozumu po této tak přesvědčivé přednáš
ce. že obětují své osobní nahledy ve prospěch svaté
věci a přiloží ruku k «polečné práci. -- Odbočka Vše
odbor. sdružení pořádá v neděli 25. listopadu v restau
raci musea přesně © půl 8. hodiné večer svatokateřin
ský posvicenský večírek vc nrospěch vydržování če
ských bohoslužeb ve Vídni, při němž sehrá rozmarnou
veselohru od J. Vávry: „Konkursy pana notáře«. Po di
vadle volná zábava při hudbě pana Vaníčka. Vstupné:
1. místo 70 hal., II. místo fl hal.. u stolu 60 hal. Místní
organisace katolické mají vstupné v předprodeji nižší.
Nuže, dostavte se všichni a ukažte, že máte smysl pro
heslo, pro nás katolíky tak důležité: -Svoji k svému!

Katolický peněžní ústav -Úvěrní družstvo Ellška«
v Hradci Králové (Acalbertiunm) zve P. T. příslušníky
katolického lidu k součinnosti.

—

Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy diecésní. Ustanovení jsou pp.: Dr. Jos. Sla
bý, em. polní kurát, suppl. projessorem St. Zákona v b.
kněžském semináři. Josef Brukner, kaplan v Libici, za
faráře do Skály, Jan Dvořák, kaplan ve Vejvanovicích,
za kaplana do Heřín. Městce, P. Norbert Warta, O. S.
Franc., obdržel jurisdikcí pro konvent v Hostinném, P.
Otto Hamerník, A. S. Franc., též, Jos. Dubec, kaplan,
za administrator v Chroustovicích, Fr. Honců, kaplan,
za administratora in spirit. na Novém Hrádku, Al. Ur
bánek, kooperator v Pohledu, za kaplana do Trhové
Kamenice, F. Cyrill Vycudilík, za kooperatora do Po
hledu, Josei Jahoda, administrator ve Skále, za admi
nistratora do L.ipnice, Eduard Matouš, kaplan v Hefma
nově Městci, za adntinistratora do Vápenného Podola,
Vincenc Šetina, aduinistrator v Babicích, za kaplana do
Nov. Bydžova, Josef Šmejkal. farář-v Babicích převzal
excurrendo administraci fary Bohárenské. V Pánu ze
snul: Monsignore Joxeí Šimek (V Vuln.), papežský ko
moří, rytíř řádu Františka Josefa I., konsist. rada, b.
vikář a děkan v Polné, zemřel 14. listopadu 1911 (naroz.
1333, vysv. 1856.) Uprázaněná místa: Vápenný Podol,
fara, patron. kníž. Kinského. od 1. listopadu, Polná, dě
kanství, | patron. kněžny | Eduardiny Khevenhiiller
Metsch a Klotildy Lraběnky Festeticsovy. od 15. listop.

Městská rada v Hraáci králové ve schůzi své, ko
nané dne A). listopadu 1911, učinila tato usnesení: Za
dar K 50.—. věnovaný v? prospěch zdejšího ústavu chu
dých panem J. Uhrem, obchodníkem, k uctění památky
jeho dcerusky Elišky. vzdají se díky. — S policejním
úřadem se sdělí, že panu Aloisu Frodlovi, výrobci har
monií, povoleno bylo postavení dřevoobráběcích strojů
s elektrickým pohonení v Živnost. domě č. pop. 472 v
Čelakovského ulici. - Uděleno bylo povolení ku stav
bě přízemního rodinného domku, kovárny a kolny na
parc. č.135-2% pp. manž. Josefu a Marii Jeřábkovým a
ku přístavbě dílny ve dvoře demu č. pop. 354 p. V.
Součkovi, mistru truhlářskému, ve třídě Pospišilově. —
Ženskému výrobnímu spolku v Praze zašle se obvyklý
příspěvek na rok 1911—12. -- Účty mísí obce, místní
školní rady. obecních ústavů a podniků, fondů a nadací
ve správě ohecní jsoucích, vyloží se k veřejnému na
hlédnutí dle předpist $ 72, obec. zř. — Poukáže se k

příjmu pátá splátka v. obnosu K 20.000.— ze subvence
státní, věnovaná na dlažbu říšské silnice v Karlově tří
dě. - Zvýšena byla jedna chudinská podpora.

V řádné schůzi městakého zastupitelstva dnes odpol.
jsou na programu mimo jiné tvto záležitosti: Návrh, aby
stavby a »řestavby, kterým dle zákona ze dne 19. srpna
1908 čis. 1b6 F. z. zajištěno jest I8leté osvobození od do
movní daně činžovní, byly definitivně na tutéž dobu o
svabozeny od obecních a školských přirážek k téže dani.
-. Předloží se ku schválení organisační statut městského
dívčího lycea a prohlášení stran práva ieciprocity. —
Zpráva revisního odboru o účtech obecních za rok 1909
a návrh téhož na odepsání nedobytných pohledávek. 
Rozhodne se o prodeji užitkového dříví z městských le
sů. — Žádost Vodního družstva v Hoděšovicích za pře
vzetí do vlastnictví a udržování regulované části Stří
brného potoka od měst. lesů až k ústí Orlice. - Předlo
ží se hu schválení parcelační plány bloků -U« a »R+.
změna parcelačních podmínek pro blok -R-, jakož i
parcelace bleku XVII. a prodejní podmínky stran pozem
ků v tomto bloku. Žádost spolku pro vystavění evang.
reformovaného chrámu Páně za změnu parcelace stave
niště, za zpětné odstoupení dvou zbývajících parcel za
původní kupní cenu, 74 změnu regulační čáry a daro
vání pozemku, jehož pro irehvenci není třeba. — Předlo
ží se ku schválení podmínky, ze jakých c. k. místodrži
telství svoluje k položení kabelu do erární Pardubické
silnice od Kuklen do Plačic. Předloží se ku schválení
prohlášení ohledně položení kabelů na pozemcích pp. dra.
AL Zimmera a dra M. kukly na Pražském Předměstí.
Žádost obce Pražského Předměstí za zavedení elektric
kého osvětlení. Předloží se ku schválení postoupení
do vlastnictví ©.k. eráru pro regulaci Labe obecních po
zemků č. kat. 1071-2 na Pražském Předměstí a č. kat.
710-2, 709 a 717-2 na Novém Hradci Králové. — Návrh
na opatření místností pro kolu pokračovací pro učně
živností kovy obrábějící.

Nedostatky naši veřejné nemocnice. Žalostný stav
veřejné nemocnice přišel m přetřes novinářské

diskusse, Otázkou touto jenu] ferilleton Macharův - O
hradeckém kriminále . Projev tente ovšem nebyl způso
bílý, aby otázku tite rozluštii, protože Machar je znám
svým přestřelováním u neběře se nikde vážně. Závaž
nějším způsoben zasáhl de bolestného problému našeho
okresu sám primář MUT%. Honzák, jenž odhalil tolik
vředů a křiklavých vad v nentocnici Eliščině, že nelze je
přejiti mlčení r 4 ignorováním. Nelze si mysliti, že po
kročilý okres náš mohl zanedbávati instituci tak hu
mánní a sociélně důležitou, jakou je veřejná nemocnice.
když byly peníze na okresní hostinec, když se našla ú
hrada vro musejní paláe, najcor se jistě také aspoň pro
jeden ještě pavillon. nemovnicní pro infekční nemoce.
Není potřeba stavěti rozsáhlý palác za půl milionu ko
run. vždyť pavillonový systém se mnohem lépe osvěd
čuje, nežli stavba kasárnická, 4 na stavbu, pavilonů
vždy jo několika letech Lbvchom přece v okrese peníze
sehnali. Přindouváme se vřele, aby mužové, stojící v
čele okresu, přistoupili již bez průtahu k stavbě aspoň

naší

vati obnos 20.000 korun. Co nám je platno všecko de
klamování o pokroku a humanitě, když pod svícnem po
krokovosti bují příšerná Una. uolidskosti a lakotnosti.
Ačkoliv naše městské. zastupitelství nemá rozhodující
vliv v okresní správě, nčekáváme přece pevně, že vy
naloží všecek svůj vliv „oby pohnulo venkovské členy
okresního zastapitelství k odstranění kulturní ostudy.
Věříme, že i v této otázvé osvědčí se šťastná ruka na
šeho osvědčeného pana »tarosiv dra. Ulricha. — A nyní
ještě chceme ukázati na *kůdve veřejné naší nemocnice.
Jedním z lěchto čkůdců je pohrokářský tisk, jenž po léta
sice zabýval se nemocnici, all vždycky štval jen proti
ošetřovatelkám, že se modlí < nemocnými, že je dávají
zaopatřovati atd. Pro patrné vady, které byly v nemoc
nici již za dra. Klumpara, neměl nikdy slova kárného.
Veřejnost se domnivala, že vlastně je tam všecko v po
řádku úž na tv řeholnice, jichž odstraněním by rázem
mohla státi se nemocnice idcálním ústavem. Náš list to
byl, jenž po léta ukazoval, že je v nemocnici mnoho
shnilého i za pokrokové správy a že ošetřovatelky ře
holní jen svou občtavoslí dsmadňují nemocným pobyt v
tom »kriminále . Ale -Osvěta Ligu“ s »Rratiborem: ved
ly stále svou o nepravých viunicích a sypaly písek do
očí nesoudnému davu. hdyby pokrokový list místo pu
stého štvaní proti jeptiškám ukazoval na zřejmé nedo
statky v nemocnici, musilo by se přikročiti k stavbě
nemocnice již před stavbou (Cirandiotelu. Ovšem Grand
hotel vystavěl žid. proto pokrokový list ani nedutal,
když okresní zastupitelstvo knpovalo podnik, jenž pře
dem dával tušiti, že skončí < fiaskem, jak to skutečnost
také potvrdila. Tady vězí viník, jenž nemluvil pravdu,
kdy ji měl pověděti. A kdo prsvdu zná a ji nepoví ... .!
Dnešní projevy prokrokářské jsou pouhým farizejstvím!

Nemocniční otázka měla byti rozluštěna před mno
hými jinými kulterními, ale méně naléhavými podniky,
a tak hy nás pokrok dál se ne zdravém základě. Horo
vání pokrokového tisku pro pokrok pozlátkový -- na
př. pro drahé ivceum — bylo také poškozováním stav
by nemocnice. Dnes již nastalo rozčarování s pokrokář
ským humbugem a proto myslíme. že i otázka přístav
by nemocnice dostane se do příznivého stadia. Humanita
to velí!

Zasloužilý úředník. Pan Ed. Chocenský, c. k. ředitel
výp. úřadů v. v.. člen ředitelstva Spořitelního a žálož.
družstva úředníků v Hradci Králové, dovršil letos 62.
rox své činnosti úfednické. Nastoupiv službu roku 1849
při magistrátu města Polné, byl pak zaměstnán při růz

Čechách. na Moravě a v

Uhrách, dále při krajských soudech v Chrudimi, Chebu,
Písku a Hradci Králové. Roku 1891 odebral se po 4žleté
službě v nodnosti kanc. ředitele do výslužby. Od roku
1855 zastával jestě s nevšední pílí a svědomitostí úřad
účetního a tajemníka při družstvu svrchu jmenovanénu.
kteréžto funkce se 1. listopadu letošního roku pro po
hračilé stáří vzdal. "1 tedy plných 62 let zaměstnán
jako stámí a soukromí úředníh, případ to V kruzích ú
řednických zajisté vzžení. Pau ředitel Chocenský, ro
dák z Polné, těsí se »fi svém požehnaném věku, přes
82 let. dobrému zdraví a řídké svěžesti duševní. Četní
známí jeho přeji mu zajisté, aby své definitivní pense
ještě dlouho v spokojenosti užíval.

Věrná služka. V těchto dnech obdržela od c. k. mí
stodržitelství Anna Černá ze Zbislavě u Cáslavě, která
slouží nepřetržitě 44 let v rodině prof. reálky Jos. Vo
cáska, bronzovou medaili za věrnou a poctivou službu.

Vyhláška o jízdním řádu pro dopravu osob a ma
ximálním tarilu pro námezdní živnost povoznickou v
Hradci Králové. Na základě zmocnění c. k. mistodrži
telství 510 království Ceské v Praze schválen byl vý
měrem ©. k. okresního hejtmanství v Hradci Králové
ze dne 23. října 941 (. 4.114 jízní řád pro dopravu osob
a tarif maximélní pro námezdní živnost povoznickou v
Hradci Králové. V tento jizdní řád a tarif nahlédnouti
lze kažďému v kanceláři podacího protokolu —purkmi
strovského úřadu, kde je veřejně vyložen v hodinách
úředních. Ve veřejném známost se též uvádí, že dnení
vyhlášení pozbývají staré předpisy i tarif platnosti.

Přírodovědecký klub. pro severovýchodní Čechy
koná veřejnou členskou schůzi ve středu dne 29. tm.
o tři čtvrti na 8. hod. večer v malém sále Besedy. Na
programu jest přednáška po vl. rady Josefa Nováka O
lišejnicích (s nikroskopickémi ukázkami.) Po přednášce
zprávy o činnosti klubu. Iřosté vítání.

Spolek hřesť. soc. paní a dívek »Anežka« vzdává
uetivé díky za dar 10k, Který zaslala vysoce ctěná paní
E. Uhrová k uctění památky své zesnulé. dcerušky
Elišky.

Spolek ra. podporu. chudých studujících koná ve
středu 20. listopadu © půl žesté hodině večerní v Besedě
Fádnou valnou ironndu. Na programu jsou Zprávy funk
cionářů a volby nového výboru.

Ples techniků a prámyslníhů východočeských v Hrad
cí Králové ve prospěch tednického musea pro král. Če
ské v Praze. Technické musevia v král, Českém umístěno
jest zatímně v Praze sa kiradčanéch v kniž. Schwar
zenbergském Dalaci a chová již obsáhlé sbírky % růz
ných oborů technických. Vedle toho musejní sbírky ob
sabují oddělení sociálně 1olirické. Dlužno k tomu vý
slovně připomenouti, že sirky. neobsahují pouze před
mětů ceny historické neb ruirospektivní, ale také prá
ce a pomůcky z doby nejirodernější. Technické museum,
založeno jsoue na podkladě spolkovém, zasluhuje vskut
ku všestranné podpory celé mai veřejnosti jak. přístupo
váním za cleny a dary peněžitými, tak 1 věnováním růz
ných předmětů. které pro sbírky jeho i přes mnohdy
zdánlivou nepatrnost dobře se hodí. Jest třeba vvužiti
každé přitežnosti kt získání podpory tomuto repraesen
tačníma ústavu naší technické kultury. Technické kruhy
v Hradci Králové 4 okoli rozhodly se k tomuto účeli

vvužíti i nastávající domy tanecních veselí 4 za Součin
nosti spolku českých prumvslníků textilních, spolku tech
niků z východních Čech v Pardubicích, komorního spo
lečenstva Mavitelu vychodočeských a spolku cukrovar
níků východních Čech uspořádají dne 27. ledna 1912 v
sále Grandkotelu v Hradci Králové velký ples, jehož či
stý výtěžek bude věnován technickému museu pro král.
České v Praze.

Obchodním poduikem velkoměstského rázu Firadce
Králové jest moderní, všem dnešním požadavkům zaříze
ný první odborný závod pánským angl. modním zbožím
a prádlem vlastní výroby fy J. Pavelka, Palackého tř.
77. Prodejní místnost vyniká svým nejmodernějším zaří
zením, kde sotnčasně se nalézá oblékárna neb zkušebna.
V parteru zařízeny jsou místnosti pro zásobu. Nové míst
nosti v Karlově tř. 302 sleuží ku výrobě, opravě, žehlení,
a praní prádla, čímž docíleno, 7e umožněno s úspěchení
čeliti dnesní soutěží. Tento závod v krátkém čase zi
skal sobě solidním zbožímí přízeň veškerých konsumen
tů. jichž kruh každým dnem se zvětšuje.

1. řádná valná hromada Společenstva obchodníků I
komisslonářů dřívím a majitelů nil v Hradci Král. bude
se konati v neděli dne 2%. listopadu 1911 o 10. hod. do

polední v aule obchodní «kademie v Hradci Králové (ll.
poschodí.) Pořad: 1. Čtení a schválení zápisu mimořádné
valné hromady. 2. Zpráva předsednictva. 4. Schválení
výborem vypracovaného rozpočtu na rok 1911 a 1912
a výše navržené přirážky společenstevní. 4. Volba 3
delegátů do Zemské jednety společenstev dřevařských.
5. Volba důvěrníků pro jednotlivá okresní hejtmanství,
6. Volné návrhy. Nesejde-li se v určenou hodinu příslušný
počet členů společenstva, bude tato valná hromada od
byta o hodinu později bez ohledu na počel přítomných.
Podle $ 21. stanov spolkových může býti členům spo

Piramin |Atlantik
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvo.
Vzory k nahlédnutí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.



lečenstva, kteří se do valné hromady nedostaví, aniž by
se omluvili, uložena pokuta až do výše 20 korun.

Omezování tanečních zábav, Úřední list« králové
hradecký dne I. listopadu oznamuje: »Z opětujících se
stížností obecních Úřadů seznal zdejší úřad, že ve vět
šině obcí se odbývají taneční zábavy v počtu tak vel
kém, že nelze zjev tento schvalovati. Tak pořádají se
v jisté malé obci každé neděle a svátek i dvě taneční
zábavy, nehledě k příležitostným zábavám o pouti, po
svícení atd. Zábavy lákají z převážné většiny hospodář
sky odvislé vrstvy, svádí k mnohým nepřístojnostem,
poskytujíce nadbytek příležitostí k opíjení se, karbani
etví, rušení nočního klidu, svárům v domácnostech, se
slabování výdělečné způsobilosti a rozhazování vyděla
ných peněz často na úkor rodiny. Denní zkušenost pou
čuje o pravdě toho nejlépe a nelze se zajisté proti prav
divosti těchto slov stavěti. ČC. k. okresní hejtmanství
nechce sice klásti přísné incze občasnému pořádání ta
nečních záb::v, neboť jest zajisté i tento způsob zábavy
na místě jestli se nepřchání, nicméně nutno jest uvésti
všem pánům starostům na pamět, že výsledky přílišných
shovívavosti v povolování tancčních zábav nejsou, jak
již připomenuto, příznivé, a že jest v zájmu obyvatel
stva samého, aby se nad pořádáním tanečních zábav
bdělo se strany obec. úřadů měrou náležitou tak, a
by se nemírným jich pořádáním obyvatelstvo ku zbyteč
nému utrácení těžce vydělaných peněz nesvádělo. Páni
starostové se důtklivě žádají, aby povolovali taneční
zábavy jen po dobré úvaze o místních poměrech jednot
livé obce 1 na žádný pád ne v míře očividně potřebu
převyšující. Při dobrí vůli bude zajisté možno upra
viti v každé obci pořádání tanečních zábav dle přimě
řeného klíče. který by jak obecenstvu vyhovoval, tak
i na úkor jednotlivých živnostníků nebyl a zdejší úřad
doufá tudiž, že páni starostové bez stranickosti jednot
livým osobám úkolu tomu dostáti dovedou. O zvláštních
pozorováních buď'ež učiněny zprávy a rovněž budou
s povděkem »řiimuta upozornění předmětu toho se tý

kající.« .
Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové dne

18. listopadu 1911. 1 hl: pšenice K 19.60 až 20.20, žita
K 15.90 až 16.90, ječmene K 14.46 až 14.90, ovsa K 9.30
až 10.40, hrachu K 30.-- až 34.—, čočky K 40.— až
50.. -, jahel K 26.-— až 30.—, krup K 28.— až 50.—,
bramborů K (60 až 7.4), jetelového semínka červ. K
150. - až 152.——,máku K %.-— až 100.—. 100 kg: žitných

otrub K 16.50, pšeničných otrub K 16.50. 1 kg másla čer
stvého K 3.12 až 3.32, sádla vepřového K 2.20, tvarohu
K --.48 až - .52. | vejce K —.09 až —.10. 1 kopa: zelí
K 8.— až 22.—, kapusty K 2-— až 6—. 1 hl cibule K
12.-- až 14.—. 1 kopa drobné zeleniny K 1.— až 1.2.
1 pytel inrkve K 4.40 až 4.60, 1 hl jablek K 14.— až
24.—, hrušek k 16.— až 28.—.

Na týdenní a obllní tra « Hradci Král. dne 18. listo
padu 1911 bylo přivezeno: hl: pšenice 209 a půl, žita
194 a půl, ječmene 296 a půl, ovsa 243, jetelového se
mínka 84 a půl, brambor 202. Kop: zelí255, kapusty 45,
cibule hl30, drobné zeleniny kop 85, mrkve pytlů 36,
brambor hl 203. jablek 92. hrušek 2.

Slezské Předměstí. Kroužek divadelních ochotníků
»A. B. C.- sehraje dne 26. t. ni. o 7. hod. večerní v sále
hostince pana Špryňara »U nádraží“ Bognerovu veselo
hru: »Paní revirníková a její Tony«. Vstupné: I. místo
70 hal., li. místo 50 hal.. k stání 30 hal. Po divadle ta
neční zábava.

Sv. Jan Nepomucký ustoupili židovl.
okrázkům pokrokové radnice třebechovské, které jsme
před nedávnem uveřejnili v tomto listě, přibíjíme dnes
nový. Na západní straně města při říšské silnici stála již
přes 100 let kaplička zasvěcená sv. Janu Nep., k níž v
předvečer a v den téhož světce konával se slavný ve
řejný průvod spojený s pobožnosti, a u ní také vyzdvi
hovány byly mrtvoly katolíků z přifařených obcí Ne
pasic a Blešna -- tedy historicky i nábožensky to důle
žitý pomník. V tyto dny byla kaplička zbořena. Pole to
tiž, na kterém byla vystavěna, přešlo koupí do rukou
židovské firmy, která ovšem z pochopitelných příčin o
zboření kapličky usilovala a také zbořila z té právní
příčiny, že kaplička neměla svoji knihovní vložku. Práv
ní dodržení let pro veřejné pobožnosti, moment nábo
ženský ba i historický, snad i nějaký záznam ve zdejší
farní parnětní knize, že majitel pole je povinen kapličku
onu udržovat, nebyl respektován. Všeobecně se zodpo
vědným viní bývalý ingjitel -- vysoký státní hodnostář,
který, jako katolík, předvídaje, že nynější majitelé, vy
znavači moižíšského náboženství, nejméně budou se
starati o katolickou kapličku, měl lépe zabezpečiti její
trvání, když ne 7 ohledu náboženského, aspoň z úcty k
památce předků své paní, zdejší rodačky. Ale kdo be
dlivě studuje náš veřejný život, musí doznati, že zbou
rání oné kapličky je dílem prcmyšleným zdejších příte
líčků katolictva a »milovníkům starožitností« vůbec. Kap
lička ta byla již dávno trnem v oku několika (a ne snad
jednoho všeobecně známého) evangelíků, ba celé jisté
korporace a proto stůj co stůj žádali, jako kdysi Hero
diada hlavu Jana Křtitele, ale sv. Jana Nep. i s kapli
čkou. A našel se exekutor. Též osoba —všemohoucí v na
ší obci lord major-—která prodej pozemkui se sv.Janem
sprostředkovala — mimochodem řečeno vedle své ve
řejné působnosti živí se pokoutním písařením a nyní i
sprostředkováním koupě a prodeje (platí-li verbšajn, bu
de asi vědět pan berní inspektor), vymohla také od ob
ce svolení k rozbourání této bezvýznamné prý kapličky.
Mínění to sesiluje i ten spěch, s jakým zbourání bylo
provedeno. Letos jistě na pozemku tom stavět se ne
bude, ale kaplička už měsíc leží v ssutiny rozbořená.
Stavitel — třeba že evangelík -—jistě tak neučinil o své

chovním správcem, aby dříve kapličku neboural, dokud
nebude celá záležitost úředně projednána. Nuže, kdo dal

hodnou jakkoliv -— kaplička je zbourána, sv. Jan na

pokračovat dále, dočkáme se, že co nevidět bude od
straněno z náměstí sousoší sv. Trojice, sloup Marián
ský a kde jaký v okoli kříž — materiál se dobře zpe

není a voličové také-katolíci jistě při příštích volbách
ji v této snaze budou svým hlasem podporovati. Orebiti,
budem biti od semitů, Moabitů! .

Dary na ubohé pohořelé v Michnovce: Dp. A. No
vák, farář v, Dobřenicích 5 K, dp. F. Pavlíček, farář v
Cerhovicích 20 K, vdp. J. Pospíšil, bisk. vikář v Novém
Bydžově 5 K, pí. J. Mrázová z Turnova 2 K, p. V. Kře
peda, ředitel dívčí školy v. v. v Kolíně 5 K, sl. M. Valte
rová, soukromnice v Chrudimi 5 K, dp. J. Portman, fa
rář v Chlenech 2 K, p. K. Šedivý, c. k. ředitel v České
Třebové 3 K, pí. M. Žemličková v Litomyšli 1 K, pí. Kl.
Nykodýmová z Unhoště 5 K. pl. M. Ř., choť důstojníka
v Krakově 4 K, pl. A. Splíchalová v Manětíně 1 K, p.
K. Fišera v Nechanicích 10 K, vdp. K. Kotrbelec, děkan
v. v. v Hradci Král. 2 K, p. J. Maťátko, puškař v Ne
chanicích 6 K, dp. E. Čihák. katecheta v Novém Bydžo
vě 4 K, dp. K. Hlubert, katecheta v Novém Bydžově 4
K, důst. děkanský úřad v Chlumci n. C. sbírku 45 K,
důst. farní úřad v Babicích sbírku 54 K 80 h, důst. farní
úřad v Probluzi sbírku 15 K 10 h. Kromě toho již dříve
oznámených 16 metrů látky od p. V. J. Špalka, obchodní
dům suknem v Hradci Králové. Za dary tyto vroucí dlky
vzdává a o další milodary prosí farní úřad v Kratono
hách.

Za Msgre. vikářem Šlaikem. Dne 16. t. m. konal se
slavně pohřeb zasloužilého hodnostáře. Promluvu nad
rakví měl bývalý jeho kaplan vdp. A. Máka, farář v So
potech. kterýž vytkl, že v Pánu zesnulý měl nadání ve
liké (na maturitním vysvědčení s vyznamenáním měl
samé výborné), slynul velikou bystrostí ducha, neoby
čejnou výmluvností a obzvláštní horlivostí v kostele,
ve škole i v úřední kanceláři: proto též životní jeho ka
riéra byla vynikající. Narodil se z rodičů chudobných v
Ústí nad Orlicí 9. března 1833 a dosáhl tedy 79. roku
věku svého. Vysvěcen byl 25. července 1856,byl knězem
přes 55 let. Byl kaplanem v Krucemburku 1856—1860,ka
techetou a ředitelem hlavní školy v Přelouči 1860—-62,
katechetou a --- podrobiv se zkouškám z češtiny a něm
činy pro vyšší gymnasia -- professorem a ředitelem
gymnasia v Chrudimi i862--1869, farářem ve Vojnově
Městci, Pohledu, Krucemburku a Žďáře 1869—1889.Dne
30. září 1989 byv na děkanství v Polné investován, od
stěhoval se tam před posvícením a byl 20. října téhož
roku slavnostně installován. Ve své installační řeči pra
vil, že si bere na starost uvésti do pořádku zanedbaný
chrám děkanský. A slovu svému také dostál. Kostel Po
lenský je chloubou města, nejkrásnější historickou jeho
památkou a největším darem, jakého se kdy Polné do
stalo, hlásaje Štědrost šlechetného knížete Leopolda z
Dietrichšteinů, kterýž jej s velikým nákladem v letech
1700--1708 vystavěl. Nebyl však valněji opravován od
r. 1751, tedy 140 let, proto byl velice sešlý vnitř i vně.
A když dne 4. srpna 1863 Polná lehla popelem, tehdy
přišel i o svou věž, tak že pak vskutku byl v stavu u
bohém. Děkan Šimek se vší energil chopil se díla, pro
sil o příspěvky stále a na všech možných místech a
sehnal konečně tolik milodarů, že mohl i kostel restauro
vat i věž znovu zřídit. A že tedy tento velechrám Po
lenský, který nyní patří k nejkrásnějším a největším ko
stelům v Čechách (pojme 10.000 lidí), stojí opět ve své
bývalé nádheře a kráse, o to největší zásluhu má děkan
Šimek. Jinému děkanu sotva by se bylo podařilo zjednat
velechrámu Polenskému tolik dobrodinců, kolik jich po
třeboval pro obnovu tolika uměleckých děl, co jich v
sobě chová (má 8 oltářů postranních, 4 oratoře, dvoje
ambity a dvě lodi poboční). —-Za děkana Šimka opraven
též kostel špitálský a kostel sv. Kateřiny; do tohoto da
roval svým nákladem skvostné okno. — Záslužně působil
všude, kde byl. V Chrudimi založil hospodářskou školu
a městské museum atd. — Za své zásluhy byl také ví
cekráte vyznamenán. Byl jmenován — pomíjím různé
pochvalné dekrety — bisk. notářem, konsistorním radou,
a assessorem, od Jeho Svatosti papežským komořím, od
Jeho Veličenstva rytířem řádu Františka Josefa I. — Ja
ko farář a děkan zastával i jiné úřady. Od r. 1872—1891
byl školním inspektorem a dosud byl členem okresní
školní rady, byl vikariatním sekretářem a od r. 1902
biskupským vikářem. — Loňského roku v květnu a v
červnu přestál těžkou chorobu, z které takřka zázračně
vyšel a vyjma školy opět konal všecky práce v kostele
i kanceláři. Dne 9. října t. r., jakoby tušil blízký skon
svůj, dal se opět dovézti do Jihlavy k svaté zpovědi,
načež il. listopadu raněn byv mozkovou mrtvicí, přijal
ještě při úplném vědomí svátost posledního pomazání,
načež upadl v bezvědomí a zeinřel 12. listop. o 11. hod.
v noci. S děkanem Haberlandem, kterýž vystavěl v Pol
né kostel sv. Barbory, a s děkanem Floriánem, kterýž
zachránil velikým darem svým městský pivovar a vysta
věj statui na velkém náměstí, patří děkan Šimek k nej
významnějším děkanům Polenským. Pochován jest na
menším hřbitově Polenském, u sv. Kateřiny, kdež sí sám
místo vyhlédl. Pohřbu jeho zúčastnilo se 26 kněží a pře
mnoho obecenstva z města i okolí, při čemž počasí bylo
překrásné. Reguiem sloužil vdp. sekretář a děkan La
šťovička z Chotěboře, kterýž střídavě s konsist. radou
a vlk. sekretářem vsdp. Váci. Dvořáčkem z Nížkova
vedl pohřební průvod, Nad hrobem promluvil k intelli

genci o nesmrtelnosti duše též jeho bývalý kaplan dp.
Ferd. Vlček, farář z Heřmaně. — Odpočívej v pokoji!

Prolhanost -Osvěty lidu« v Pardubicích. K článku
»Osv. Lidu« ze dne 21.listopadu 1911 sdělujeme po infor
maci z děkanského úřadu v Pardubicích toto: V sobotu
18. listopadu na večer přiběhl bratr zesnulého Jos. Ko
šťála s žádostí k vp. Novotnému, by někdo šel zaopatřit
sv. svátostmi jeho bratra, který dle tvrzení jeho se krví
zalil, « buď umírá, nebo již umřel. Vp. Novotný právě
konal jinou funkci církevní » odkázal na vp. Bruknera,
který, maje prázdno a funkce téhož týdne, ihned šel za
opatřiti do bytu, pěšky čtvrt hodiny vzdáleného. Při
šel pozdě. Vina spočívá jedině v těch, kteří znajíce
zdlouhavou nemoc churavého ani slovem se o ní žád
nému duchovnímu nezmínil 4 nemocného zaopatřiti ne
dali. —

Ještě volby v Hořicích. V článku o volbách psali
jsme, že dr. Erban přimiouval se za pojetí jednoho du
chovního na kandidátní listinu oposiční, kteréžto okolno
sti použil >Hořický Obzor«, aby s průzračnou tendencí
hodil dra. Erbana klerikálům, neb dru. Erbanovi kleri
kály na krk a jemu jako předáku oposice nohy podrazil.
»Obzor« píše: „Nemůžeme uvěřiti a nevěříme následu
jicí historii: Primář zdejší nemocnice p. dr. Erban kan
didoval o letošních volbách ve JII. sboru společně s
klerikály a soc. demokraty. »Obnova« napovídá v po
jim prostě véřiti. Klerikálové dle »Obnovy« nabídku o
sledním čísle takové věci o panu primáři, že se zdráháme
posice a dra. Erbana nepřijali, jej odkopli. Oposice hlá
sala volby čisté a cihle -- s kým vyjednávala, koho
kandidovala?! Páni z oposice jsou samý protikJerikalis
mus, ve skutečnosti se s ním bratříčkují. Naše strana
každý kompromis » klerikály odmítla a když se něko
likráte nabízeli a naposledy již zadermo, odmítla se jejich
nabídka kategoricky. Počkáme s dalšími vývody, až
promluví dr. Erban a dopisovatel »Obnovy«. — Tento
kráte musíme vzíti do ochrany — ač neradi — dra. Er
bana, jenž si byl dobře vědom, co činí, když se stavěl
oposici v čelo, když promluvil dle věrohodného sdělení
na schůzi u Erbanů, kde dopisovatel »Obnovy« nebyl,
slova: »Pro mě si tam (na kandidátní listinu) dejte třeba
kněze, já ho budu volit také, protože oposice musí býti,
má-li býti účelná, svorná a ne rozbitá. Zde nerozhoduje
politické smýšlení, nýbrž zájiny místní.« To přec jsou
rozumná a mužná slova a my je podtrhujeme, třeba byl
dr. Erban theoretickým anarchistou a my křesťanští so
ciálové jej z toho důvodu voliti nemohli. Při dané situaci
nemohl mluviti jinak a kdyby byl on sám vystoupil jako
kandidát hned ve sboru II., kde prošel, byla by se situ
ace ve II. sboru snad jinak utvořila. My nemáme co o
pravovati, leda že bychom nahradili slovo: »se přimlou
val« jiným přiměřenějším. K »Obzoru« máme však zdvo
řilý dotaz a budeme inu vděční, když nám odpoví, nikoli,
že bychom jej z nepravdy vinili, ale že bychom rádi ve
svém táboru pořádek udělali, aby za stranu křesťansko
sociální nevvjednával, kdo k tomu oprávněn není, a
aby se »nenabízel několikrát a naposledy již docela
zadarmo.« To mohl učiniti buf člověk obmezený nebo
bezcharakterní a my bychom rádi věděli: kdo, kdy a
kde? Proti osobám na radnici ničeho nemáme, ale ne
můžeme jíti se stranou, která nás přímo urazila, když
do sociální komise povolala zástupce i nejmenšího spo
lečku, jednu z nejsilnějších však dělnických organisací
ignorovala. To by ani dr. Erban — jak ho známe —
neudělal. Ostatně při obecních volbách najdou se vždy
lidé, kteří schovávají se za stranu a jednají na svůj vrub.
Též nemyslíme, že by to byly volby nečisté, i kdyby
chom se se stranou Erbanovou spojili, nebo kdyby se
dr. Erban spojil s námi, zrovna jako nebyly nečisté,
když roku 1907 mladočeši s námi vyjednávali před vol
bami říšskými, nebo když jsme stranu dnešní, t. zv.
radniční, volili při obecních volbách předešlých. Ten
krát ona naše hlasy neodmítta a volby byly vzdor tomu
čisté. Ostatně knihy nejsou ještě zavřeny a straně za
»Obzorem« stojící mohou naše llasy býti ještě dobré.

DO ČÁSLAVĚ A OKOLÍ. Vzhledem ke zprávě uve
řejněné v rubrice »Ze soudní sině« v čísle 46. čáslav
ského listu »Pravdy« ze dne 17. listopadu !911 prohla
šujl, že není pravda, jako bych byl p. P. Jos. Zvěřinoví
sděloval, -že strojeny jsou panem purkmistrem a radou
městskou na jeho osobu útoky a že byl jimi napadán«.
Každého, kdo by tuto nepravdu opakoval, budu soudně
stihuti. Co se týče pak v témž listě tučným písmem tez
denčně proložené zprávy a jakémsi »osobním« a nadto
»důvěrném přátelství: k dotyčnému pámovi, není ml o
tom maprosto ničeho známo.

V Čáslavi, dne 12. listopadu 1911.
Fr. Kohout, prot. náboženství.

Čáslav.Zasedání ob. zastupitelstva ko
náno bylo ve čtvrtek to. listopadu a projednána celá
řada předmětu. mezi nimiž nejzajímavější bylo jmeno
vání pana dra. Matějky, proslulého českého kraniologa a
archeologa čestným měšťanem král. města Čáslavě. Ti
tulu toho dostává se mu za jeho ochotné a nezištné pro
zkoumání známého nálezu kostí připisovaných Janu Žiž
kovi z Trocnova. Obsazena byla porce v měšťanském
chudobinci a panu Minaříkovi, staviteli, povoleno ote
vření vinárny v ulici u nádraží. Jednáno bylo také o
činnosti sociální komise a přijat byl návrh, aby uhlí
k rozprodeji pro chudé určené bylo odebráno prostředni
ctvím řed. lihovaru p. Picka, ač někteří členové zastu
pitelstva nebyli s tím spokojení, poukazujice, že obec
sama může nalézti také levné prameny nákupu. Po vy
řízení jinýchještě záležitostí menšího dosahu byla schů
ze uzavřena.-- Koncert mistra Buchtele, po
řádaný »Sokolem:, nebyl navštíven tak četně, jako bý
valo dosud při všech zábavách odbývaných v nové So
kolovně. | Příčinou toho bylo jednak špatné počasí



(priclo celý den) a pak rychlé střídání se zábav, které
obecenstvo »fi nynějších drahotních poměrech více než
jindy vycerpávají.-- Včasný výnos vydán byl no
vým mistodržitelským Panem radou Vojáčkem o sub
skripčních listech na věnečky a plesy. Dle tohoto výnosu
nebudou subskripční archy potvrzovány a tím také za
bránéno bude pověstnému masopustnímu vydírání obe
„enstva, neboť sbírati vstupné na listiny nepotvrzené
jest zákonitě zakázáno. Všechny rozumné kruhy ob
čanstva přijaly toto připomenutí radostně, byloť ho vel
mi potřebí, když i z okolí vnikali časem rozliční zábav
ní výborové do města a nebylo by zajisté v obecenstvu
nikoho, kdo by si nepřál, aby k tomuto výnosu o ple
sich přidán byl ještě další © omezení zábav tanečních
vůbec. Vždyť není jedné neděle a svátku, aby se neko
nala nějaká ta twuzika pod tím neb oním názvem, při níž
právě pracující vrstvy utrácejí začasté poslední svůj
groš. -—-Přednáška P, A. Svojsíka o Japonsku
konána bude v neděli 26. listpadu večer v nové Sokolov
ně. Připomínáme těm, kdož byli přednáškám p. Svoj
sikovým již dříve přítomni, že obsah i obrazy jsou
zcela nové a ještě krásnější a zajimavější, nežli dřívěj
ši. — Spolek pro nodporu stud. c. k. gymnasia
v Čáslavi konal valnou hromadu výroční 19. listopadu.
Do výboru.zvolení za funkcionáře titíž pánové, kteří do
sud spolekřídili.-- Výsledek soudního řízení
proti prof. Jos. P. Zvěřinovi, na nějž někteří naši čtená
ři jsou zvědaví, dopadl tak, že obžalovaný uznán byl
nevinným z urážky náboženství, ale shledán byl vinným
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400 K, v přínadě nedobytnosti k I4dennímu vězení a k
náhradě soudních útrat, které obnášejí 133 K. Zdá se
však, že výrokem c. k. krajského soudu v Kutné Hoře
záležitost tato není skončena. Proti rozsudku podáno
bylo prý již odvolání, jehož vyřízení přinese budouc
nost. Obsáhlé referáty o soudníim jednání, jak a pokud
věrné, nechceme posuzovati, přinesla čáslavská »Prav

da- a parduoská -Osvěta Lidu«. Podivno jest nám
však, jako mnohým 1ozvážným občanům zdejším, že ha
nebný onen leták, známýdosud inalému počtu lidí, nyní

ještě — neváháme to říci - - ostuda způsobena. Našlo se
dosti lidí, kteří si ho vystřihovali a jako na chutném sou
stu si na něm libovali. —- Úmrtí. V pondělí 13. listo
padu pochována byla na zdejším hřbitově pí. M. Ve
brová, soukromnice. Zesnulá edkázala značný obnos na
postavení sochy sv. Antonína pro chléb chudých a na
obnovení t. zv. kredenčního oltáře, pro nějž dala vy
malovati krásný obraz sv. Václava. Mimo to pamatovala
na četné vlastenecké a hvmánrí účele. Odpočívej v po
koji!

Z křesť. soc. vzdělávacího spolku v Čáslavi. Zimní
období spolkového života našeho počalo po příkladu let
minulých přednáškovými večery, z nichž prvý konán
byl v neděli 12. listopadu ve spolkových místnostech
-U modré hvězdy.. K přednášce se vzácnou ochotou
podvolil se dp. Fr. Lukš, kaplan, a za thema obral si, jak
protestanté ve století XVII. projevovali náboženskou
suášelivost k českým katolíkům. Načrtnuv krátce pře
hled tehdejších poměrů náboženských a politických v
král. Českém, které vyvrcholily ve vydání majestátu
Rudolfa II., ukázal, jak protestanté majestátu rozuměli a
čeho jím dobývati chtěli. Rozebíraje pak slib Budov
cův, který při jednání o majestát katolickým pánům u
činil, dokládal na vybraných příkladech, jak skutky ne
katolických pánův hned potom dokazovaly pravý opak
čestně zaručených slov. Přednáška vyslechnuta byla s
plnou pozorností a opravdovým porozuměním a bylo
by záhodno, aby nezůstala v taji psacího stolu. Když
po přednášce zodpověděny byly jednotlivé dotazy ú
častníků, zakončen večer koncertem spolkové kapely.
-Od Doubravky. Došla nás cprava podle $ 19. tohoto
znění: 1. Není pravda, že jsem uznal za vhodné ku zvý
šení lesku své přednášky o lidovém vzdělání proslovené
na okresní učit. konferenci dotknouti se nešetrně činnosti
organisací křesť. sociálních, ale je pravda, že jsem v re
ferátu (sestaveném dle dotazníků zodpověděných v jed
notlivých školních obcích) o pokračovacím vzdělání a li
dovýchově ve šk. okrese čáslavském zcela věcně jako
referent uvedl vše podstatné, co v dotaznících bylo u
vedeno. 2. Není pravda, že se mi nezamlouvá přednáško
vá činnost organisací křesť, sociálních a že se mi zdá,
že kazí lid, ale pravdou je, že jsem o této činnosti mlu
vil takto: »Vzhledem k přednáškové akci, hlavně na
vsích, došlo množství stesků. které všechny shrnuje a
karakterisuje nejlépe sdělení z jedné osady těmito slovy:
Pořádá se zde ročně několik přednášek, které bývají po
měrně slabě navštíveny, poněvadž vůdcové strany křesť.
sociální zakazují je navštěvovati Zato přednášky této
strany rázu agitačního 4 bouřlivě politického bývají
přeplněny. Ač lid politice pranic skoro nerozumí, přece
řeči takové rád poslouchá. O mírné, tiché a poučné před
nášky nestojí, dychtí jen po zábavě, nedbá poučení. Jin
de vůdcové této křesť. sociální strany maří akci před
náškovou nejvíce tíni, že říkají lidu: »Vtlrají se vám svý
mi přednáškami, aby vám brali víru.« 3. Není pravda,
že jsem se měl obrátiti se svými radami a výtkami k
vlastním pokrokovým spolubojovníkům, ale je pravda,
že jsem nikomu nic neradil a nevytýkal, nýbrž pouze
věcně referoval. —- V Čáslavi, 15. listopadu 1911. Jan
Pilný, učitel.

K opravě pana učitele Plíného. Ta mluví významně
sama ajest zároveň velikým otazníkem, v čem vlastně
náš pan dopisovatel panu učiteli Pilnému ubližoval. Ja
kého rázu jsou ty přednášky pokrokových učitelů a ji
ných volnomyšlenkářů, t3 přece jest jasno celému Čá
-slavsku. Nazývají-li pánové naše obranné schůze štva

ním a přezdívají-li
jménem :vzdělávací přednášky., pak se ovšem z bludu
vyvésti nedají. Právě pokrokáři, pane učiteli, místo ne
stranného poučování o politice a skutečných vědeckých
vymoženostech papouškovali bezmyšlenkovitě, ale hod
ně směle vědou odsouzené podvodné fráze Haecklovy.
Pravíte, že Jste uvedl věcně to, co v dotaznicích uvede
no. Drahý pane, kdo pak ty dotazníky vyplňoval? Ne
byli to přátelé 2 pomalači podvodného tisku agrární
ho, který svým lžem postavil korunu v době předvoleb
ní? Proč jen ti pánové tváří sc při vyplňování dotazní
ků hluchými a slepými k řádění agrárnickému? Proč
nevysvětlí příčinu, pro kterou nemohl katolický lid dů
věřovati, že bude poučen od pokrokářů nestranně? Pra
víte, že lid v jedné obci pranic politice nerozumí. To
Jest pěkné vysvědčení pro liberály a pokrokáře, kteří na
"osvíceném husitském. Čáslavsku »šířili politickou a
kulturní uvšdomělost« dvě desítky let dříve, než tam na
še obranné organisace nynější vznikly. Lehce jest odsu
zovati, vyslechnete-li pouze žalobce. Proč jste také ne
vyslyšel obviněné? Jen jinenujte otevřeně onu obec, kte
ré vpálila odpověď na dotazník tak temné znamení. U
vidíme ihned, co bylo na tora paušálním odsouzení prav
dou. Pan učitel ví, že pokrokářským jeho kolegům nelí
bí se žádná katolická schůze, žádný katolický časopis
a spis. Vždyť jest « nimi jedna ruka, třebaže si teď hrál
v Čáslavi na Mladočecha. Cožpak je tak dlouho od jeho
působení ve Zbislavi? Argumenty pana učitele potvrzo
val též zástupce učitelstva v okresní školní radě pan
řídící z Dobrnic, který dával přímo praktický návrh, jak
se to dělá, aby se »odrazily choutky klerikálů«. A proto
nechť jen pánové mluví laskavě pouze ve jménu a v zá
jmu své kliky a ať své taktice nedávají nátěr — všeobec
ně a nestranně vzdělávací! Bude pak jasněji! Kultura ne
musi býti služkou jediné kliky.

K akci kongruové v jičínském vikarlátu. Sděluje s
námi vsdp. vikář J. Sehnal, že sám duchovenstvo víka
riátní k oné kongruové poradě nesvolal. Akci zahájil a
de facto vedl vscip. č. konsist. rada a bývalý vikář Jan
Kuhn. Nechť tedy pp. spolubratří obracejí se v záleži

Chotěboř. Koncert pěveckého a hudebního spolku
»Doubravana« v neděli dne 26. listopadu 1911 v sále
»Panského domu«. Začátek v 8 hodin. Při stolech. Vstup
né: člen a údové jeho rodiny 60 h z osoby. Nečlen 1 K.

Výluka dělnictva v Náchodě. V sobotu 18. listopadu
žádalo dělnictvo, zby dle ujednání ve stávce práce kon
čila v sobotu v pět hodin. Továrníci však nevyhověli
přání, nýbrž chtěli důvěrníky dělnictva propustiti. Když
pak dělnictvo prohlásilo solidaritu s důvěrníky, továrníci
ohlásili výluku. V pondělí a v úterý konány schůze děl
nictva, na nichž za naši stranu mluvili pp. Petr a Stře
da. Úterý vyjednáváním docíleno, že důvěrníci přijati na
zpět do práce. Ve středu opět ve všech závodech práce
zahájena.

Úspěch práce našeho Insereuta. Bylo nám sděleno,
že pro nový kostel sv. Martino v Červených Janovi
cích, který byl J. Exc. ndp. biskupem Dr. Doubravou
nedávno posvěcen. krásný hlavní oltář, překvapující
svým uspořádáním a uměleckým provedením, dodala v
nasem listě inserující mladá reelní firma B. Beka v Ho
ře Kutné. Oltář ve slohu románském provedla dle ná
vrhu prof. Kastnera, oltářní obraz maloval prof. Dítě.
Panu Bekovi niimo jiné zadána byla i kazatelna. Další
jeho prací pro kostel ten jest plastická sv. křížová ce
sta, již mistr pracuje dle obrazů prof. Feuersteina. Krá
sné dilo toto bude zejména jmenované firmě vydatnou
reklamou. Dva nedokončené tyto obrazy mimo jiné prá
ce vystavovala na výstavé Heřmano-Městecké, kde
dostalo se jí nejvyššího vyznamenání. Předtím na vý
stavě pražské získala velkou stříbrnou medaili Průmy
slové Jednoty pro král. České. My s upřímnou radostí
k úspěchům těmto panu Bekovi blahopřejeme a nemůže
me jinak, než snaživý mladý závod p. Bekův interes
sovaným kruhům v širší veřejnosti vřele doporučiti.

Také menšinová práce. Novinami prolétla nyní
zpráva, jak obstál v ohni zkoušky charakter Calabův.
O tohoto -menšinového pracovníka« ani tak nejde, jako
spíše o širokou veřejnost českou, která jest hotova no
siti v triumfu hned každého člověka, který se stane
proslulým nějakou protikatolickou výpravou. Lidé, kteří
pro své zavilé předsudky nevidí v lese stromů, pěstují
si Calaby sami. Když začal Calaba »pokrokově« říditi
»Trutnovský Věstník«. měli mu přece sami pokrokáři
říci: »Brachu, zůstaň při břitvě! Holičství jest zaměst
nání čestné. Ale chce-li rozhoupati pokrok někdo, komu
jsou neznámá základní pravidla českého pravopisu, ten
skutečně osvětě jenom škodí. -- Protože Calaba uče
ností imponovati nemohl, hleděl kolem sebe vzbuditi vír
popularity nějakým zvlášť hrdinským činem, který by
získal nové předplatitelé. Proto rozdmychán uměle ve
liký zápas k vůli českému zápisu křtu do matriky. Ca
laba byl r. 1907 hrdinou dne, každý se divil, jak veli
ký fond statečnosti ještě jest skryt v táboře české
menšiny. Ale Dojednou Calabovu listu vyvstal velice
nebezpečný konkurent ve vážném orgánu menšinovém
»Pokrokář. Calaba přišel na nápad přímo »akademický.«
Jest potřebí strhati jak nový list. tak jeho vydavatelstvo.
Ale jak? Nejlíp ve jménu ohroženého náboženství. Na
píše se list do »Obnovy-, kde se vystoupí energicky
proti »Volné Myšlencce a pokrokářům vůbec. Podpíše se
v něm jméno jednoho čelného menšinového pracovníka.
»Obnova« všecko otiskne, katolíci začnou protestovati
proti novéniu vomomyšlenkářskému listu menšinovému
— a Calabův list za pomoci trpělivého korrektora-sa
zeče pokvete dále. Leč --. nepovedlo se! »Obnově« se
zdál dopis velice podezřelý a proto otiskla jen jistou
část. Silné šlágry nechala úplně stranou a dopis původní

uschovala. A pravda lezla ven ihned. Calaba soudně u
svědčen, že ostrý dopis proti pokrokářům psal sám a
že podepsal s podvodným úmyslem pod něj p. Stránské
ho. Rozumí se, že taková kurážná dušička pokoje nedá,
pokud přímo fysicky není přinucena ku klidu. Calaba
se vymlouval, jak mohl, uveřejňoval řádky, jak prý má
v Hradci hrozné nepřátle! — Neodpovídali jsme na
okaté lži „Věstníku“ zůmyslně, protože mezi charakter
ními lidmi nebylo žádného sporu o povaze Calabově. —
Konečně 10. dubna 1911 o divadelním představení p.
Stránský nazval Calabu do očí anonymem a denuncian
tem. Statečný Calaba žaloval zasloužilého a obětavého
Čecha toho, dal sl sepsali protl němu žalobu v kance
láři německého advokáta německy. Tak brzy najednou
zapomněl na potřebu a právo českých zápisů! Snesl ta
ké, aly jeho advokát před soudem jednal německy.
Trutnovsky soud žalovaného Stránského osvobodil, pro
tože veznáno nade vší pochybnost, že udavačský list 0
pravdu psal Calaba. Krajský soud v Jičíně dne 3. listo
padu rozsudek ten potvrdil. — Ať si nyní rozvážní lidé
dobře pamatují, jaci mužové pod immunitním štítem po
kroku a protiklerikalismu vtírají se za národní apoštoly!
Calabovi se nedivíne, protože ho k podivné taktice při
vedli lidé, kteří mu dělali štafáž.

Valná hromada včelařského spolku. 217. valná hro
mada I. českého spolku pro zvelebení včelařství, za
hradnictvía chovu'hospodářskéhozvířectvav Chru
dimi koná se v neděli dne 20. listopadu 1911 o 2. hod.
odpol. v hostinci paní Adámkové v Čánkovicích. Pořad:
1. Zahájení schůze. 2. Pojednání o těchto otázkách: a)
"O pěstování ovocného stromoví«. Promluví pan V.
Bílý, učitel zahradnictví na zem. střední hospod. škole
v Chrudimi. b) »O chovu vepřového dobytka«. Přednese
pan Karel Kindl, ředitel zimní hospodářské školy v
Chrudimi. c) *O zimním klidu včel«. Pohovoří předseda.
3. Volne návrhy. -- Hojná účast hospodářů, hospody
něk jakož i mládeže škole odrostlé jest velice žádoucí.

Seč u Brandýsa nad Orlici. Katolická jednota cu
slavská svolala velkou schůzi do Seče, ve které promlu
vil dp. Novotný z Pardubic +O samostatnosti venkova«.
Vysvětliv pojem samostatnosti, pravé svobody člověka,
ukázal, odkud pramení, jakými prostředky pracuje a
jaké ovoce přináší. Postavil proti sobě muže, v době ny
nější v pravdě o národ a zvláště venkov zasloužilé, a
muže, jimž zájmy venkova a národa jsou cestou k opa
tření si výnosných míst a bohatství. Končil srovnáním
mezi koncem století 18., tak kritickým pro jazyk a ná
rodnost naši a mezi dobou nynější tak kritickou pro víru
a náboženství zjevené. Tehdá náprava a obrození ná
rodní přišlo z venkova věřícího, náprava a obrození ná
boženské nyní přijde z těch chatek venkovských, ve
kterých neuhasla láska k Ježíši Kristu. — Účast veliká
a zájem přítomných byl nejlepší odměnou dp. řečníku.
Vsdp. vikář a konsistorní rada Kaplan a dp. předseda
Beran děkovali vřele za účast i za řeč. — Po doslovu
dp. předsedy přednesena čísla zábavní. — M.

Různé zprávy.
Pořádek v pokrokové Francii. Liberální a pokrokář

ský tisk český přináší dne 29. 1. m. zprávy tohoto ob
sahu: V Bordeaux pověstní lowovští Apačové, kteří se
těší svobodě ze známých zednářských příčin, hodili za
pálené papíry v divadle Algazaru do přízemí. Nastal po
plach, při němž bylo několik osob smrtelně zraněno.
Apačové, posilnění luzou jiného druhu, počali stříleti na
strážníky a bodati je noži. Jeden strážník byl rozšla
pán. několik raněno. Tací zločinci tedy chodí si zcela
svobodně. Naproti tomu však jsou vyháněny ze svých
bydlišť jako zlodějské cikánky jeptišky, které jsou řád
nými francouzskými občankami a prospěly velice slátu
tím, že se postaraly © zaopatření statisíců opuštěných
ditek. V Lyoně dne 4. t. m. vyrukovala na vyhnání těch
lo sester Asuriptionistek celá vsetnina ozbrojenců. Pro
ti tomu jednání konala se protestní schůze, navštívená
30.000 účastníků. V průvodu jiných 10.000 lidí vydala se

— deputace nebyla připuštěne. Není tedy ta zednářská
humanita hotovou komedií? —. V Toulonu lékaři zjistili,
že onemocnělo 50 námořníků (z nichž dva zemřeli) po

úředníci znamenité dodavatele! Jak to bude teprve vy
hližeti v době veliké války? — Na obrněném křižníku
»Coubertu. byl vztýčen rudý prapor a zpívána Inter
nacionála. Když se začalo proslýchati, že původcové
tohoto budou potrestáni, odpověděli vůdcové syndikátu
arsenálních dělníků velikými vyhrůžkami. Dělnictvo za
hájilo opět práci jen s podmínkou, že nebude nikdo po
trestán. Pouze jeden arsenální dělník byl zatčen -—-a
to pro zpupnou sabotáž (ničení státního majetku). —

neznámými lupiči vypáčeny a vyloupeny. Škoda se
odhaduje na několik milionů franků. Patrno, jak fran
couzské -rámě bezpečnosti: pro barbarské stihání jep
tišek zapomíná kontrolovati skutečné škůdce státu —
vycvikované bandity. -- Trochu mnoho za jediný den!

Hospodářská »činnos(« Nberálních Slovinců. Proti
liberálnímu slovinskému družstvu »Agromerkur«, které
je v konkursu, Lyla rodána u zemského soudu v Lubla
ni žaloba na více než 81.000 K. kterou vznesl svaz slo
vinských společenstev, k němuž také »Agromerkur« ná
ležel. Soudní líčení bylo svého času přerušeno, aby byly
důkladně knihy »Agromerkuru přezkoumány. Současně
byly přehlíženy obchodní knihy liberálního svazu. Re
vise knih objevila příšerné přímo výsledky. Když už
»Agromerkur« stál před krachem, hleděli jeho funkcio



náři, kteří seděli též ve vedení a správě svazu, získali
úvěr u malých venkovských záložen, které o situaci v
-Agromerkuru neměly ani tušení. Tak u slovinské zá
ložny v Kočevu byly přímo trestným způsobem vylá
kány podpisy pro povolení půjčky 400.000 K pro »Agro
merkur-. O stavu »Agromerkuru« byla ve svazu vedena
tajná kniha, o níž úředníci 4 část funkcionářů vůbec ne
věděli. V této tajné knize byly správné záznamy, ve ve
fejných knihách však bylo mnoho nesprávností a pře
hmatů. Difference činí několik set tisíc. Podvodům při
šin se na stopu, když byl ve svazu jmenován nový řídi
tel. který brzo manipulace zločinné odhalil. Následek
toho byl konkurs -Agromerkusu. — Náš pokrokářský
tisk o tom mlčí, jakoby sc ani nic nestalo. To o celo
vecké afféře popsal celé strany.

Kandidát z družiny dra. Stránského. Moravský spo
jenec Masarykův nastrčil za Kancidáta své strany do
říšské rady reformoveného vlastence Jandu. Ten se hlá
sil ve Vyškově před dvaceti letý do německé společ
nosti, byl členem všech německých spolků místních. Zpí
val v německém domě se zápalem »Wacht am Rhein
a »Deutschland iiber alles . To bylo v době, kdy česká
menšina zápasikt zouřale © svá práva S německými ka
pitalisty. Kavž však Jenda brzy poznal, že přece jenom
Češí porazí uměle sestavenou většinu, obrátil. Počítal
také, cu znamená pro jeho pivovarské zájmy český ven
kov. Bál se konkurence Pivovaru přerovského. Proto
navazoval v pravý Čas styky s českou společností a to
zvláště pokrokovou, která ovšem netoliko zamhouřila
obě oči nad jeho tamenářstvím. ile docela jej zvolila i
do výberu Hidovo-pokrokové strany VE Vyškvě. Když
začali Němci na tento svůj bývaly sloup žehrati, Janda
tančil opatrně mezi vejci. až přece Z německých spol
ků vystoupil. A nyní Jo dr. Stránský posílá jako harcov
níka vlastenecké Části Moravy Droti -klerikálům-.

Rozhodnutí © volebních vecech. Nejvyšší soudní dvůr
rozhodoval tyto dny tom, je-li dle volebního zákona
trestné, kdv4 někdo svěmocně vymění voliči jeho vo
lební lístek za jístek s předtišťěnými jmény kandidátů.
Příslušný zemský soud odsoudil dotyčného žalovaného
k Zdennímu vězení zostřenému postem, poněvadž v tom
viděl přečin zabraňování V€ svobodném vykonávání vo
lehního práva, dle 8 8. edsi. 2, zákona 0 ochraně voleb.
Kassacní soud rozhodl stejně jako soud zemský, že totiž

žuje se výměna tištěného, lístku za prázdný, za totéž,
jakoby někdo svémocuč lístek voliči vyměnil, i- jest ta
kovéto jednání trestné.

Výdělky cizích polišťoven u nás a jich honorování
českého úřednicevá. Velká a odůvodněná žaloba byla
vznešená. proti. špatnému honorování úřednictva Vrch.
jednatelství © k. priv. Assicurazioní Generali a První
rakouské všeobecné proti úrázám pojišťující společnosti
v Praze na veřejné schůzí dne 12. t. m. v sále ostrova
žolinského v Praze konané. —| Vzbuzuje přímo úžas,
že si mohou tyto dva ústavy, jichž klientela je převážně

vají, tak hanebně honorovatí české úřednictvo, že kdy
by na schůzi vylíčené poměry, nebyly bývaly potvrzeny
přímo úřednictvém, mohlo by se o věrohodnosti cifer
uvedených pochyhovatí. V Assicurazioni enerali dosáh
ne úředník služné 4M k pravidelně teprvé po 15 letech,
mnozí však i ve du služebních letech požívají služné
2600 K i méně, kdežto u jiných ústavů dosáhne úředník
služného 60 K již po R- letech: protežovaní lidé,
na př. svu přednosty pražského generálního jednatelství
p. Horsta, který je přidělen službou filiálce brněnské, pak
zeť sekretáře p. Richettiho, mají ovšem služné vyšší,
tento 42%) K po 3 letech. onen po 7 letech. Mimo to se

s úřednistvem hrubě zachází. nro sebe nepatrnější chy
bu se úředníkn. dvacet let ve Mužbách ústavu ztráviv
šímu vyhrožuje vyítozením“. Vak zachovává se k če
skému úřednictvu ústav, jehož klientela je po všech kon
činách zemí koruny české. na našem venkově, kdež i
všude pod doskovými střechami shledáváme se s tabul
kou: Pojistěno u.. k. priv. Assicurazioní Generali v
Terstu. A ústav. tento, mající splaceného akciového
kapitálu 540.000 K. vydělat za rok 1910 7.157.552 K,
takže mohl platiti na skcii neminale 1008 K dividendu
700 franků ve zlatě. Správní radě vyplaceno bylo za
rok 1910 jenom na tantieně 801.906 K. Italsko-židovským
akcionářům se přeje. ale české úřednictvo musí živo

řit. Druhým, ještě horším zaměstnavatelem českého
úřednictva je První rakouská všeobecná proti úrazům
pojišťující společnost, která je založena dříve jmeno
vanou Generálkou. Ústav tento trvá 25 let, z 50 úřední
ků však pouze 7 je ve službách ústavu přes 10 let, 0
statní jsou dobu kratší, většína 2 roky, jeden neb méně,
neboť český úředník je nejen bídně honorován, ale i
chikanován tak, že každý, kdo ve službách ústavu Se
trvati nemusí, v krátké době, seznav poměry, odchází.
Zato buršákům se. dobře daří, jsou protežování, poně
vadž přednosta sekretář dr. Reissmann je sám bývalý
buršák. — Služné úřednictvá po 10 letech obnáší 2000
K. nejvýše 2500 K a přece by ústav tento inohl lépe
platiti, kdyby se mu nejednalo o 10, aby cizáckým akci
onářům bylo vyplácena tak tučná dividenda, jako se
děje. Při akciovém kapitálu 2 mil, korun činil zisk za
rok 1910.1,403300 K, takže mohla býti na akcii nominale
400 k vyplácena dividenda 220 K, t. j. 55 proc. Na zisku
za rok 1910 záčastněna je filiálka pražská obnosem K
590.374, tedy více než jednou třetinou. Za tento více než
služný. výdělek, docilený od českých lidí, nedá se Če
skému úřednictví ani tolik, aby mohlo slušně uhájiti svo
je živobytí. U ústtvu, ktery tak české úřednictvo vyssá
vá, pojištěny jsou korporace samosprávné i národní ja

ko: Zemský výbor král. Českého, Národní divadlo, So
kolské jednoty, Matiční odbory, české obce: Mladá Bo
leslav, Josefov, Hora Kutná, Košíře, Bubeneč, Červený
Kostelec, Vršovice, Michle, Žižkov, okresní výbory v
Mladé Boleslavi, Říčanech, Berouně, Hořovicích, Bran
dýse n. L.. a j. s ohromnými ročními příspěvky. — Je
zajisté spravedlivo, aby v ústavě, kde samosprávné a
veřejné korporace české přispivají ku rozmnožení mili
onových zisků, česká veřejnost trvala na tom by če
ské úřednictvo bylo slušně honorováno a neni-li hlas je
jí slysán, aby z tohu cdvadila svoje důsledky.

Ždímar a ždímat! Neodvislýy -Hlas Venkova« píše:
Agrární orgán zle se rozkatil na německou sociální de
mokracii, že vykázala 2 mihony příjmův. Jsou to prý za
jisté peníze, vyždímané jen « nebohých členův organi
sace. Děla to však agrární vedení jinak? Letos rolnictvo
české zacliváceno jest krajní krisí, mnoho členů jeho
úrpi skutečnou nouzi. Ale od několika týdnů čteme ve
Venkově« jen výzvu na výzvu, aby rolníci platili na

agitační a volební fond, ano i aby ženy se sbírek zúčast
nily, slovein poslední grose mají se klopiti do bezedných
pokladen Orientu. Co však vrátilo se z agitačních fan
dů těch rolnicivu? © tom rolníci nevědí pranic,

Všelicos. V Uherském. hrodiští na Moravě zemřel
farář A. Cetkovský, který odkázal Matici Cyrillo-Metho
dějské v Olomouci 10.000 k. sirotčinci v Uherském Fira
dišti 504) K, chlapeckému semináři v Kroměříži 5000 K,
na zbudování nodlekárny na sv. Hostýně 3000 K, na za
řízení kostela v Hustěnovicích mimo jiné 6000 K atd. Byl
vzorným knězem a liduniilen. —-Vídeňská jateční akcio
vá spolecnost objednala vágon švédského volského ma
sa z Malmů a hodlá hraditi nedostatek masa v městě
dalšími objednávkami z Dánska a Švédska. Maso udrží
se 14 dní úplně neporušeno ve zvláštních ochlazujících
vagonech. — V Brně započalo se s prodejem mořských
ryb; kilogram prodáván byl za 80 hal. Nápadným bylo,
že se právě chudší obyvintelstvo koupi málo zúčastnilo.
-. V Paříži vypátrána spolecnost -lepších« lidí, jež ku
povala, prodávala a do různých brlohů lákala školačky.
předevšíím takové, když slv od prvního přijímání. Z hlav
ních vinniků jest ředitel tauikálního denníku -Lanterne“.
jehož úlohou bylo - obhajování státních škol proti ško
lám kongregačním z jesnitekým, — V divadle francouz
ského měsía Bordeaux dosle 71 představení k bitvě me
zi Apači a policisty, pří níž 1 policista zabit a mnoho
jiných těžce raněno. President republiky San Do

* míngo byl zavražděn.

——+ —

: Hlasování o návrzích drahotního výboru konalo se
; v poslanecké spěrovně 22. t. m. Velkou většinou přijat

La II odstavec návrhu, ve kterém se prohlašuje, že
vláda není vázána S 12. obchodní a celní smlouvy na

-=

| krajin, jež nejsent zamoteny. [o že spadá úplně jen dokompetence rakouské vlády, jež není povinna jednatí s
Uhrami o dovozu úryentnského masa. Zamítnut návrh

s Uhrami povolila každov žádosi © připuštění dovozu zá
nrořského masa bez ohledu m Čas a množství. | Přijat

Na talíř dáme Maggi-ho
polévkovou kostku za 5 h

a polijeme ji přesně od

měřeným '/ litrem vařící

vody.

venou z jiné kostky.

návrh posl. dra. Steinhause (250 proti 183), aby vláda
postarala se dle potřeby o dovoz argentinského masa co
do množství a času omezeného. Přijat i návrh Renne
rův, aby za přiměřené ústupky Srbska rakouskému prů
mysli byl dovolen bez obniezení dovoz masa ze Srbska.
Přijat také resoluční návrh dra. Verstovčeka, aby vlá
da poskytovala pomoc obecním správám a velké trhy
na potřeby Zivomí aby učinila přístupné drobnému pro
deji, a aby se pomýšlelo na zřízení městských a státních
lidových masných krámů. Kromě toho budiž dovoleno
zemědělcům vysekávati vlastní dobytek. Návrh dra.
Adlera a dra. Rennera, aby vláda ihned zrušila nařízení
ze dne 20. dubna 1808 o obchodě se sacharinem a aby
zahájila s uherskou vládou vyjednávání o zrušení naří
zení ve příčině dovozu sacharinu Z ciziny, přijat 260
hlasy proti 152. Rovněž schválen návrh Glócknerův, a
by vláda ihned zahájila jednání s cukerním kartelem o
přiměřené snížem ceny cukru.

Reformou 4 zvýšenou -liduvostí« — k zbahnění. Co
si všecko sliboval ulhnětený lid. od lidového parlamentu!
Teď i tv. lide. konečně bude: připuštěn ke vládě!. kři

čeli dryáčnici, schovávajíce za zády smyčky připrave
né na šíje důvěřivých, rozradostněných davů. »Demo
kratická“ sněmovna zvrhla se příšerně v samé republice
Francouzské. Nevěděli demuzogové v Rakousku, že zač
nou loviti i zde mandáty sobci, kteří se sladkou tvář
ností nekonečným pochlebensivím přivábí celé davy k
odevzdání hlasovacího lístku? A kde nestačil hbitý ja
zyk, tam pomohly penize kanitalistů po tajné úmluvě s
demagogy. Ruka ruku myje. Proto to hotové rvaní 0
mandáty, nejstrzkatější, bezzůásadné kompromisy, potup
né, lhavé letáky právě v den před volbou. Jen urvat
mandát a pro vlastní získ! Ať si národ myslí a dělá
cokoli. Staročeská Moravská Orlice. břitce charakte
risuje »reformu ú vyšší kulturní úroveň: nynějšího par
lamentu: -Došlo sice již i na to. že psalo se dokonce i o
„pláči“ v parknnentárce Jednoiného českého klubu. Ne
záleží nám a pravíme 10 upřímně — na tom, kdo tam
plakal a proč tam plakal. Jisto je, že k pláči nad zastu
pováním českých věcí vč Vídni příčin je velmi mnoho.
Že tomu tak, stačí prostě novházati na to, kolikrát a
kterak důtklivě bylo na těchto místech v okamžicích
nejrozhodnějších vzpomenvto dob, kdy národní a poli
tiétí zástupcové lica byjí povahamií vznešenými, charak
tery ušlechtilými. Jak svého lidu, tak i své doby. A za
časů nejhorších © nejkrutších. Za absolutismu a perse
kuce. Tehdy krdinství « sebe obětování. A dnes? Jaký
bolestný sklon, ano. jaký Hrozný, strašný sráz! Prázd
nota, navědemnost 1 následkerí 1oho neschopnost. A vše
cko toto zlo xorunuje pedkopná intrika, Neschopnost a
intrikánství! Tak vypadají dnes ta politická světla: če
ského národa. Nikoliv: <cbeobětování, nýbrž obchodo
vání. Nikoliv blaho udroda, nýbrž brána osobních pro
spěchů a požitků. Nikoliv soudnost, nýbrž chytráctví.
Nikoliv mužové životem vyzkoušení, nýbrž ctižádostiv
ci. pestří političtí kohouti 4 křiklouní, Čím větší dnes
demagov a tzv. tebelista, tím větší jeho domnělá moc.
Misto demokratických zastunců a. vůdců utlačovaného

Na druhý talíř dáme kostku

jiného původu za 5 neb za

6 h a polijeme ji taktéž

1/, litrem vařící vody.

polévku připra



Hdu, vidíme na lavicích jeho poslaneckých zástupců
terroristy, za jedinýr: pouze účelem: za zabezpečením
si vlastního pohodlí a osobního dobrého bydla. Dnes za
stupování lidu je nejvytouženějším cílem lidí širokého
svědomí, ale pražádného vědění. prázdného, ale drzého
čela, zkrátka: demagogů bcz politického vědění a také
přesvědčení. Hlasovací přízeň lidu se dnes zpeněžuje.
Po hříchu, nic víc. Z poslancování učiněno dnes »povo
lání“, na něž jako lačně vrhají se prázdná ctižádost,
prospěchářství a požitkářství. A tak pak mají naše věci
ve Vídni pokračovat? Vždví vláda vídeňská toto všecko
vidí a tudíž i ví.«

(Zasláno.)

Velectěud firmě sochuřsko-řezbářské Bohumila Boka
v Hoře Kutné.

Rám Vámi dodaný na velky obraz oltářní došel v
úplném pořádku. Jest skutečně jak slohově, tak uměle
cky pěkně a oduševněle vypracován. Všem farníkům,
jakož i všem znalcům, kteří jej viděli, se líbí. Mohu pro
to Váš mladý závod všem. kteří hledají vskutku umělec

kou a přece lacinou práci, tímto vřele doporučitj.
V Pozlovicích u Luhačovic, 16. listopadu 1911.

Fraatlšek Špolčka, farář.

(Zasláno.?
Veleetěnému

Jubilejnímu vzájemné dobročinnému živnostenské
mu spolku »Charitas« v Hradci Králové.

Nížepodepsaná vzdává Jubilejnímu vzájemně
dobročinnému Živnostenskému spolku »Charitas«
vřelé díky za správně vvplacenou podporu po
hřební po svém zemšelém manželovi Františku
Hakovi.

Spolek tento vřele každému odporučuji.

V Hradci králové, dne 21. listopadu 1911.

Marie Haková.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradol Králové, Svatojanskénám.č. 76.

Zařizování Velkosklad

elektrického Jostrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

y a přístrojů
Dynama. A k vaření

Motory VÁ a topení.
„SAX Instalační

Žárovky: P materiál za

Osram, % : tovární ceny.
Tuogsram, 7

Tantal. Solid. obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

Zaloteno r. 18650.

Vyunamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
dopotuje se

první anejstarší odbornádílna pasířeká

v Hradci Králové

k ahotovení rýh neko
stolních

nádobze
njmých kovů, pjpnůnaj:jednododěůho do nejskvosta

ího provedení v kašdémvsorku a ryze církevnímslohu.
Vše přeně, čistě a důkladné

sbotovujese v mévlastnídílné
jen ručně, čímž umošněso
meldodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou as
uměleckou za ceny přiměřené.

VeškerévzorkyVEerkYjson JehoBiskupskou HMilo«c
vány.

Mežní nádoby jem v ohni
ulatím ss ceny velice levné.

Veškeré opřavy nádob kose rycile, řádně a
levně vyřizují.

hotovéeee zeřkásko brasko
68 snjlou.

Cnudšímkogtelummežzosplácetbezpřirážek.
„SR“Staodporučeníačestnýchuznázíporuce.“

Prosím veledůstejné duchovenstvo o laskavou příseš

adůvěruAoaichu úeparušej ryeli P
Spečkm Speroěe) PYSM2Mslevnéprovedení

Z té příčiny a k rozšíření kruhu svých ct.
odběratelů prodává za zmačBě SRÍŽORÉCORY

zbytky jemných látek
hodícísecopraktické dary vánoční
pR“ téměřza polovičníceny."ji

Křesť. organisátor
kalendář na r. 1912 již vyšel. Číňte hojné
objednávky.Oena 70h. Jednotlivě poštou90 h.

Jose! Polák, Hradec Králové, Adaibertisum.

Přečetnávyznamenáníadoporučení.
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Nejdůstojnější | Biskupské konsistoriumradci Králové ověřilo mne dodávati

pravá přírodní vína k obětem mše av.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

V HUMPOLCI.
Mnoho pochvalných dopisů po ruce.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrA spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praha, Vídeň, Budapest.

Podálová harmonie
obou soustav v každé ve
kosti, pro kostel, školu

i ku ovičení.

sdarmaa a
ranko. x i

Nasplátky od WK m
P, T. duchoronstvu
zvláštní výhody.

—!

Veškeré plechové

hudební náslroje
vlastoí výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesaě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve IK.J. Saibert.)
Tamtéž ize dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele. basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra. podbradníky. ladičky a
vůbec veškeré bud. droboé potřeby. Struny cej
lepší jakosti. Harmoniky tahací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,
přesně laděné druby. Pro slavné obce a apolky,
buboy, trubky, povelky, ponocovky. — Za člsté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vvřiznjí.

Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

72 Stran 55. — Cena 16 hal. "Jag
Při hromadném odběru značné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah“

v Hradci Králové.

Jo Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba— Král. Vinohrady
Pocbmajerova ul. 68.,

doporačaje veledůst. docho
venstva

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plechu v oměleckém provedení,

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

di K kdoIEditdoídK bok od jed Bi Ma

wěvw o

9 Rozšiřuj te
důležitou úvahu, jež vyšla jako 5. a 6. číslo

„Časových Úvah“ pod titulem:

Obrana

školy katolické.
SepsalP. František Blaťák C. Ss. R.

Autor uvažuje o škole neutrální, o situaci
náboženství v téže, pokrokářských proudech
školních. Promlouvá o potřebě katolické obrany
a poučuje, jakým způsobem obrana má se
rozvíjeti.

Stran 64. — Cena 16 hal.

Při hromadných objeinávkách velké slevy.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.



Kulturné jiskry.
"Kaštuna.cetých: Darzerovkúznova meohlási

zda.U Vy.zavic.jalen. surovec,.zehavil kříž. Soše
-KristaPána wažosa Ilaxe. Kdyžssa Moravě volno
myšleskáři©..jedin.akademikemv čelespusto

„šilikapličku sv..Frohopa. začali rozhlašovati pa
cbatelé sami že rý to spáchali/klerikálové, kteří
topak'budos.svádlětína.slidipokrokové.Ztoho pa
trno, akum d"zou Jež ještě tací neurvalci dovedou
k vandalisna přidatí. Jistě bybývalo těm kultur
níku. vejvětším potěšením, kdyby byli mohli za
pustý sen.čir ještě přivásti do kriminálu několik
nevituých karoliku. Náhošlov však spravedlnost
chytla vononpvšlenbářský dorostza limectak pev
ně, až „se Suzovcůmz zatajil dech. A tak uyní po
zmaření «lřívější Jóčkv. již.sc neodvažují přájíti vol
nomyšlaukáří+ podabnýma'rzým kayfem.proti ka
tolíkum. Jsou « zobaveném. kříži tiše.

„Vonedělidoe 29října spáchána podobná lotro
vina-v IDačicích ua Aloravě. V hestinci >U bílého
koníčka: -scházeli se volu.myšlenkářští prladíci,
kteří probijeli -těžce nastšídané peníze svých
rodiči a tropili proti pokojným občanum v noci klu
kovány.Hezumissc, že četba volnomyšlenkářských
tiskovinše-uadchla.k nadávkámnacírkev,papeže,
na katolické zásady. "V hostinské mistnosti nad
vchodemIl zavěšenunátní barvatiskovýobraz
Pahm. Marie s ježiškau. Dříve nepřekážel obraz
ten nikon —.aní cestukcíni žálum a 1evangelíkum,
kteříkdo hostince. chodí. Jak snášelivě se však cho

z nich, -ževosaístnasti se ,připíjelo »na zdar a zdra
víx Pagny Marie. Konečti. řečenéhodae večerbyl
obraz ss zdi stržen a taině odnešen. Nájemkyně
přece penalta, kolik :uhodáloa protože mohla na od
cizitele prstem ukázati, pmoslalasslužku „za volno
mysletkáři do xestaurace ke Kihmům,aby jí obraz
ihned vyfláli. Honěvadž jich tam však služka ne
nalezla, otiebrala se sájeomkyně v noci do. kavárny
u Kesnery kde prosála 1cdnoho z mladíku, aby ší

„buď obtaz-vydai, nebo aspoň pověděl, kde je. Ten
ji však brithě odbyl. Eiruhý ji na ogětovanou otáz
kuodpověttěl,že jest ebraz zničen.Kdyžse ptala,
kde je. řeklo :se ji. že-m schůdků, které vedou pod
lipky. Obraz Ule dání skulečně nalezenve stavu
hrozném. Rám a :sklo byly rozbity, Jezulátku a
Matoně vyptohány oči. Obraz probodán též na ji
ných místesl, potřhán a zmačkán. — :Patrna. jak
ďábelský vzták zaslepuíe. A tací lidé prý budou
proti >klerikálnímu útlaku- hájiti svobodu nábo
ženskou všech Hidí -- i katolíků? Tak vyhlíží mo

„derní »hledámí iHoha.- Co jen trochu na Boha a
svaté; upomíná, stíháno jest od takých lidí posmě
„chemag.římoImrosským. Proč by tací mladíci nedě
lali aspoň něovdle vzoru Barcelony, když nad pu
stými činy hanzdlonských banditů velnomyšlenkář
ské listy jevýlynetajeneu radost?

V zemi, ke snábeženské pověry na hlavu
byly ponaženy.« Zase se osvědčuje sllyu zdvojenou
pravda,32 úžasné pověry nastupují tam, kdezdra
vá víra mizí. Tirs se také dokumentuje, že materi

ní ráhrada za víru. neosvědčuje se dlouho nikde,
dle naopak, že duše topží stále po něčem nadpřiro
zeném. Kde v protestentských krajích Německa 'i
mezi sedláka jest positivní víra křesťanská silné
otfesena, tan: dle svědectví samých pastoru nej
hroznější powšry rozkládají svá černá křídla. A jak
jest tonus v městě, které se považuje za předního
representanta moderní kultury evropské? Jak vy
hlíží ta hrdá Paříž, která se chlubí svým vítěz
stvím. nad povýramí a předsudky? Její všechna
vyhlášená věda nějak nestačí — a nejméně vrst
vám inteligentním. které tápají v příčině nejdůleží
tějších otázek Životních v naprosté bezradností.
Jestliže se v Paříži docela vážně přetřásala otázka
zavedení budjistidkého náboženství do Evropy,
pak již toto markantně charakterisuje bankrot filo

„sofie protikřesťanské.
Ale ještě něco horšího! Právě velice inteligen

tý „emancipované dámy pařížské zanášejí obrov
ské sumy >prorokynín«, vykladačkám karet, ja
snevidkyním atd. »Národní Listy« napsaly dne 21.
tm.: +Francie, a jistě ne nepravem, pokládá se za
zemíoddanou z celého srdce pokroku. A přece snad
nikde nekvete tolik pověry, jako právě v Paříži.«
V jediném listě pařížském v jednom dni uveřejně“.
31 insertů, jimiž se odporučovaly obecenstvu pro
rokyně ... . Dokonce í dva astrologové (hvězdo
pravci) nabízeli své nejociotněfší služby zvědavé
mu obecenstvu. Dle toho si může každý lehce před
staváti, jaký asi regiment těch parasitů pokolení lid
ského v samé Paříži z kapes inteligence veliké pe
níze mární. Vláda bezohledně pronásleduje jepti
šky, které tolik významným způsobem | uplatnily
své služby, v nemocnicích. v chorobincích, útul
nách atd. Ale vládní bič na zřejmé podvodnice jest
krátký. A přece výdělečné kartářky si přímo tropí
paskvil z vědy a ze zdravého lidského rozumu. V
Praze jest již nyní kartářek také dost. Docela již
tyto ženy pilně inserují. Ale protože v Čechách
dle náhledu některých lidiček nestojí za nic tako

| vá věc, která asavů trachu nezavání Paříží, bylo
dlužno -cbáti zpřiměřeného pokroku. Proto nyní
na Malém náměstí Staroměstském má již vyvěšenu
svou firinu »pařížská věštkyně. To bude přece jin
ší atrakce pro emancipovaný svět! Žádný učený
advokát neshtrábne za malou námahu tak obrovské
penáze jako takové prurokyně.

(3006006633060
Vřele doporačujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v EKutné Hoře
odborné pozlacování nových i star

ších oltářů, kazatelen, Božích brobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromle zoch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

levná.
Závod založen roku 18868.

3636363626262(E BE)BE
Ve jménu pokroku. O vyhnání misionářů ze

Zambezi, kde měli školy, píše dopisovatel do mi
sijního časopisu následovně: © »Nová portugalská

| vláda vydala dekret o vypovězení missionářů ze
Zambezi a praví v něm, že má býti proti nim postu
pováno mírně, Musíme tedy opustiti klášter a ko
stel, pole a zahrady, které jsme v potu tváři za 0
běti mnohých životů za mnoho let vytvářili z pra
lesa v době dešťít a žloucího tropického parna, a
zanechati to vládě. a smíme si vzítí jenom kufříček
a co se do něho vcide. Smíme nastoupiti cestu
pralesem, trvající třeba několik týdnů. Velitel v
Jumbo hrozil rám, nepůjdeme-li hned, že nás dá

| svázati řetězy a ze nás pošle do pouště. Tak tamírnost dopadá. Usta vlády přetékají písničkou o
humanitě a bratrství a volnosti a spravedlností, a

„ skutky její jsou krvežíznivost, nespravedlnost a
|.zlodéjství. A vláda, která ve jménu osvěty se
Pozmocnila trůnu, připravila černochy rázem o cíví
Hisaci, školy a vyučování, připravila je o hlavní
prostředek pokrcku. Vydržovali jsme v missií 12
škol. A náhrada za ně nebude žádná.«

IV. mezinárodní sjezd pro uměleckou výchovu,
kreslení a příbuzná umění konán bude v Drážďa
nech od 12. do 18. srpna 1912. S ním spojena bude
od 4. do 25. srpna mezinárodní výstava výkresu
a výstava pomůcek £u kreslení. Současně bude u
mělecká výstava a zvláštní výstava škol umělecko
průmyslových. Budou dvě sekce: A. Školy všeo

stavy učitelské a Ivcea), B. školy průmyslové, od
'borné a pokračovací prumyslové, Schůze budou
střídavé, aby každý účastník mohl býti ve všech
přítomen. Přednáškami a rozpravami i výstavou

slení. Počátky kreslení dětského. První vyučování

kožto vyjadřovací prostiedky ve všeobecně vzdě
lávajících školách. .. Povinnost kreslení na všech
stupních vyučovacích. na všech školách, též na
universitě. 4. Dle kterých zásad má se vyučovati
kreslení na středi.ích školách. 5. Vzdělání umělec
kčho vkusu kreslením a ručními pracemi. 6. Vyučo
vání na uměleckých a umělecko-průmyslových
školách. 7. Umělecké písmo. Vyučování písma. 8.
Vzdělání učitelů kreslení. Jich další vzdělávání. 9.
Umělecká výchova lidu atd.

Statistika zločinů a beznáboženská škola. Z ú
ředních výkazů francouzských sestavil katolický
list >Američan« tuto zajímavou statistiku. V letech
1831—-1856bylo náboženství z francouzských skol
vyloučeno. V tu dobu byio zločinů a přestupků: v
letech 1831--55 i13.000.. r. 1836—40. 144.000,
1841—45 169.000, 1546—50 226.000, 1851—56 280 ti
síc. Roku 1856 dovolil zákon Fallouxův na obec
ných školách vyučování náboženství pod dozorem
církevním. Brzy ukázal se účinek: počet zločinů
klesl od r. 1856—-60 asi na 266.000. Roku 1861 za
čaly náboženskému vyučování útisky a obtíže od
liberálních úředníků císařských — a počet zločinů
rostl: v letech 1861—65 272.000, 1866—70 283.000.
Po vypuzení královského rodu nastoupil opět zá
kon Fallouxův a zločiny klesly 1871—75asi na 250
tisíc. Roku 1876 začal boj proti církvi a nábožen
ství ve škole. Číslice zločinů jej ilustrují: v letech
1876—890 372.000, 1831—85 422.000, 1886—90 461
tisíc. 1891—-95 521.000, 1896-1900 514.000, v le
tech 1901- 95 556.009. Zatím se počet obyvatelstva
ve Francii nezměnil, jen nepatrně stoupl.

O Husově důslednosti pronesli jsme zcela zdů
vodněné pochybnosti již dříve. Nyní dr. Sedlák na

ky« odkrývá veliký rozdíl mezi učením Husovým

v Čecitách a jeho náboženskými výklady v Kost
nici. © Dr. Sedlák odkryl v kodexu metropolitní
knihovny pražské odpovědi Husovy na 45 článků
Viklefových. Z těch vysvítá, jak Hus proti dřivěj
šimu tvrzení v Čechách v Kostnici rychle obracel.
Nálezce oněch odpovědí ku konci praví: »Nechci
viniti proto Husa ze lži. V bojovné, rozvášněné ná
ladě roku 1412 a vásledujících dal se strhnouti Vi
klefein více. než by si toho nvní přál, samota a klid
ukazují mu Ly nauky v jiném světle a naděje na vy
vázuutí vkládá mu v ústa výpovědi, jež zobrazují
jeho přítomní smýšlení a přání. Snad ho při tom
svádí i vědomí, že m snění opaku nebude moci do
kázati, ježto jeho aktu univcrsitních nemá a i ne
bezpečný spis Centra ocevltum adversariuní jest za
se skryt. Ale tolik jest jisto, že z těchto odpovědí
Husových nemluví naprostá upřímnost a hrdé se
bevědomí stálého a ujasněného přesvědčení! Snad
proto Mladěnovic těchto výpovědí do díla svého
nepojal a stoupenci jich neopisovalit«

Ovšem k tomu nutno již nyní přičleniti velice
ruzné stanovisko Husovo k oposičníkunu, kteří rep
tavše hlasitě v chrámě proti odpustkům, byli jati a
popravem. V chování k papeži jeví se u Husa též
veliká ueduslednost. Dále ta jeho dvojaká ironie
vůči snterdiktu nad Prahou! Nutno též podrobně
vysvětliti, jak Hus při svénmikárání kněžských zlo
řádu byl až příliš na řeč opatrný, kdy celé davy
přísně odsuzovaly veliké zlořády na dvoře krá
lovském a sobectví novotářské šlechty. Nechtěl
roznrzeti své ochránce, kteří lačně číhali na pří
hodnou chvíli k uloupení církevního jmění.

Theorie Husova o církvi jest velice zmatená,
jeden výrok odporuie druhému. Co nedusledně Do
čato, nemohlo ovšem nésti těch slibných plodu, ja
kýca se nadáli prostomyslní, upřímní husitští hor
livci. Třídní bezohledná politika chopila se reform
ního progranu k porvšení sociální rovnováhy, až
pronášel správce husitské církve Rokycana malo
mocnou Žalobu za žalobou. A právě v lůně desor
ganisované církve husitské krátce po válce vznik
la jednota českobratrská, volivši separatismus pro
to, že v husitství tak málo skutečné reformace vi
děla. Potřebí všecko dikladně podle puvodních
pramenu systematicky sestaviti, aby obraz husit

| ského hnutí vystoupil před zrakem národa opravdu
plasticky.

Výstava kostelního umění má býti uspořádá
na u příležitosti mezinárodního eucharistického
sjezdu ve Vídni v měsících září až prosinci v pří
stavbě rakouského musea pro umění a prumysl.
Výstava má obsakovati umělecká díla a umělecko
prumyslové předměty, určené ku potřebě kostelu
a katolické boioslužby a sice: Oltáře a oltářní ná
řadí(svícny, kříže, vásv, obrazy, tabernakly. mon
strance, kalicity, ciboře, custodie, kaditelnice, skulp
tury pro výzdobu oltáři i domácí pobožnost atd.
Dále zařízení kostelů (zpovědnice, lavice a stoly

„ pro přijímající, lustry atd.), zvony, ornáty, koroul
: ve, nebesa, kostelní látky. koberce, Iněné damasty,

bílé výšivkv, krajky. Zařízení pro sakristie, ná
božné obrazy pro domácnosti, upomínkové před
měty tištěne i plastické na sv. přijímání, křest, ú
mrtí a pod., domácí požehnání, vazby misálů a mo

: dlitebních knili, medaille, plakety. Vystaveny bu
dou nové od vystavovatelů samotných zhotovené
předměty, ale i předměty, které jsou již v užívá
ní. Vyloučeny jsou kopie starých prací. Jak výrob
ce tak i navrhovatel budiž jmenován. Za místo a
vystavování neplatí se žádný poplatek. Předměty
budou pojištěny proti ohni i vloupání. Přihlášky s

+ votřebnými náčrtv, fotografiemi, mírami atd. nej
později do 5. ledna 1912 komitétu ve Vídni I. Dá

„ Ckerstr. 3. Přihlašovací listy na požádání zašle u
. vedené komité neb správa prům. musea v Hradci
. Králové.

oslelní práte
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.

Cetná uznání od vid. dřadů duchov. k disposici.

Sociální besídka.
A pak má blahobvt sociálně demokratického

dělnictva pokračovati! Stále více vysvítá, jak
přední vůdcové soc. demokracie starají se v prvé
řadě o sebe, jak si zřizují v táboře rudém na ú
traty těžce pracujícího dělnictva teplá hnízdečka
sinekur. Tedy vývoj zrovna tak šosách. 1 kšef



tařsky, jako u zazobaných byrokratů. Když se 0
zval churavý Evžen Richter proti sobeckému a
marnotratnému soc. deni. vůdci Janu Schweitze
rovi, nazval jej dr. Fr. Mehring v »Leipziger Volks
zeitunzr — >rošťákem i v umírání, A přece se od
volával německý žalobce na zkušenosti samého
Bebla.

Richter konstatoval, že Schweitzer k založení
a udržování svého »Sozialdemokrata« dostal pod
poru z disposičního fondu vládního, že byl ve spo
jení s Bismarckem, že Bismarck mu r. 1867 pomohl
k říšskému mandátu, atd.

Nyní se dostalo Richtrovi zadostiučinění. Sám
Bebe! v II. svazku svých vzpomínek >Aus meinem
Leben“ všecky výtky Richtrovy potvrzuje a je
ště velice rozšiřuje. Dokazuje, že Schweitzer byl
marnotratníkem prvého řádu. Píše dále: »Schweit
zer náležel k povahánu, kterí stále nejméně dvakráte
tolik peněz potřebují, než přijímají — jichž heslem
jest: Potřeby nemají se řídit podle příjmů, ale příj
my podle potřeb, což podmiňuje, že pak bez všech
rozpaků berou peníze, kde je naleznou. Jestliže si
Schweitzer vyhráli r. 1862 z pokladny 2600 zla
tých, zpronevěřoval později. když byl presidentem
všeobecného dělnického spolku německého (spra
vuje v úřadě toi kasu), groše shromážděné od děl
níku špatně placených, aby své choutky ukojil.“

Bebel poukazuje dále k tomu, že když všechen
oposiční tisk byl proti podplácejícímu vládnímu
fondu, jediný orgán Schweitzerův se o tom korup
čním fondu ani nezmiňoval. Potvrzuje též, jak soc.
demokraté pomáhali policii v bouřlivé schůzi v ber
línském koncertním domě. Nazve i nyní starého
Bebla socialista z »Leipziger Volkszeitung< rošťá
kem? Jak již ti první vůdcové rudého dělnictva
rozuměli kšeftu!

V rudém táboře ve Šiyrském Hradci jde to
s blahobytem soc. demokratických pohlaváru s
kopce, protože mnoho členstva ubylo. A tak veřej
nost jest svědkem. jak se pohlaváři přímo mezi se
bou rvou © lepší skyvu v organisaci. Starý šéf
redaktor >Arbeiterwilie« prožil v soc. demokracii
tak hubená léta, že dle svého doznání při redakční
práci prsty mrazem tuhé nad lampou si ohříval.
Nyní tento starý soudruh jest ze svého místa vy
tlačen od dr. Schacherla. Tento doktor vytlačil také
starého Ausobskýho z jistého volebního okresu
Můrztalského.

»Vídeňský Denník: sděluje, že sekretář rakou
ského rudého svazu dělníků řeznických a uzenář
ských Josef Wonka uprchl. spáchav defraudace a
podvody v samém svazu. Zmizel až — do Kalifor
nie. Patrno tedy, že si vzal na cestu dostatečný
obnos.

Rudí hraboši se v posledních | týdnech
velice roznnožili. V živé ještě paměti jest, jakými
úžasnými lžemi sliboval volební leták soc. demo
kratický pošumavským sedlákům budoucnost pří
mo rajskou, jestliže zvolí soc. demokrata. Lži byly
tak deriagogické, tak ohlipující, že česká veřejnost
žasla, proč rozumnější pohlaváři rudí proti tomu
hanebnému podvodu nevystupují. A teď se již »raj
ský okamžik dostavile. Mezi soc. demokratickými
domkáři v Pošumaví panuje vzrušení. »Svaz po
šumavských demkařů a malorolníků se sídlem v
Klatovech: byl okraden -——jak dosud zjištěno —
o 30.000 korun! Zpronevěru tuto spáchal jednatel
tohoto svazu František Hošťálek ze Zbyslavi, hlav
ní sloup soc. dem. domkářů na Pošumaví a dokon
ce i člen výboru ústředního svazu soc. der. druž
stev v Praze. Soudruh Hošťálek činil jménem svazu
objednávky zboží, hnojiva a strojů pro jednotlivé
skupiny soc. deni. domkářů — ale větší část zboží
toho si nechával pro sebe. Odcizené zboží Hošťá
lek ve svém vlastním kramu'a také pod rukou
prodával — na svůj účet. Manipulace tyto se Ho
šťálkovi dařily po dlouhou dobu — poněvadž nikdo
ho nekontroloval. Hošťálek měl po ruce všechny
spolkové věci a razítka a dokonce pokladník doni
kařského svazu, J. Pavlát, správce okresní nemo
censké pokladny v Klatovech a propadlý soc. de
mokratický kandidát v říšských volbách — peníze.
které za zboží od domkářů přijal, odváděl Ho
šťálkovi! Hošťálek nejen že všecko zboží samo
statně objednával -- ale on za ně firmám také sa
mostatně platil! Byl tedy Hošťálek ne snad jen
jednatelem, nýbrž ve skutečnosti i pokladníkem
a svrchovaným pánem v pošumavském svazu soc.
demokratických domkařůí. — Na podvody přišli
ne revisoři, nýbrž firmy. Svaz nyní prohlásil, že
Hošťálek žádné plné moci k objednávání zboží ne
měl a že svaz za objednávky Hošťálkovy neručí.
Proto mezi domkáři vznikla obava, že budou sou
dem donuceni zpronevěřenou sumu 30.000 K za
Hošťálka okradeným firmám zaplatiti.

Rudý autonomistický správce stávkového fon
du Vácil. Šach v Teplicích jako předseda rudého
konsumu spravoval stávkový fond při místní sku
pině centrálního svazu dřevodělníků. Zpronevěřil
však 1400 K, takže byl odsouzen na 6 neděl do
kriminálu. Jest bída —-a proto pohlaváři horlivě
»pomáhají« aspoň nejchudším svým poplatníkům.

Volnost a bratrství! Jak právě soc. demokraté
tyranisují dělníky hůře než byrokrati, svědčí zpup
ný čin vídeňských centralistů proti rudému autono
mistovi Václavu Bořkovi, který pracoval v továr
ně Goldschmiedově. Když Bořek nechtěl přestou
piti do orzanisace centralistické, prohlásili něme

čtí centralisté. že s nim pracovati nebudou a také
zahájili stávku. A když Bořek večer vyšel z továr
ny, byl dvěma centralisty jako nejhorší zločinec
popliván a ztrýzněn. Kdvž si šel druhý den pro
knížku, bylo proti němu pácháno násilí znovu. -
Liberecký orgán centralistů »Vorwárts« napsal na
adresu českých autonomistů: »Zdvořilost vůči se
paratistům působí podobným dojmem jako zdvoři
lost vůči rošťákovi, který nám drží před nosem
svůj klacek; může být snadno vykládána jako bá
zeň nejen u našich odpůrců. což by se dalo snésti,
ale i u našich soudruhů.«

Tohle ovšem velmi dobře charakterisuje vlíď
nost a bratrství vycepovaných soc. demokratů,
kteří jsou zvyklí již dávno na takové hřímání, že
jsou při mírnějších a rozvážných slovech nedoslý
chaví. Vojenská dovednost rudá, která se vycvi
čila na hřbetech křesť. sociálů, obrací se nyní proti
samým soudruhům, Autonomisté ovšem velice ká
rají — ale teprve nyní. Když rudé pěsti bušily »ve
jménu humanitv< do našinců, tenkrát »Právo Li
du< nenamítalo nic — naopak násilníky hájilo.O OE

Záložna v Hradci Xrálové.

Vkladyna knížkydh $
PRB*>Na běžný účet dl m odbOBAe ujednání.

Boj proti českým autonomistům. Olomoucký
»Našinec«píše: Po bok českým centralistům v bo
ji proti českým autonomistům postavili se nyní do
cela otevřeně též soc. demokraté němečtí. »Arbei
ter Zeitung-'od okamžiku, kdy se stala ústředním
orgánem pouze německé soc. demokracie, češe a
buší do autonomistů čili separatistů nekřesťansky.
Především mají býti znčeny autonomistické soc.
dem. organisace ve Vídni. Činí se totiž nátlak na
zaměstnavatele, aby autonomisty z dílen a továren
vypověděli. Mimo to sahá centralistické dělnictvo
k svépomoci. Když tak o tom čteme, vzpomínáme
si na počátky křesť. soc. organisace. Tehdy čeští
socialisté právě tak násilnicky a nelidsky počínali
si vůči našim dělníkům, kteří byli zbavováni chle
ba a i tělesně týrání. Nyni titéž čeští socialisté za
koušejí kus >bratrství a volnostie na svém vlast
ním těle. Nemesis je stihla. zlé činy mstí se na
nich samých. Teď je ovšem celý autonomistický
tisk vzhůru, poněvadž minulý týden persekuce au
tonomistů už započala. A právem odsuzuje terro
rismus centralistů, při němž nejde už jen o zásady,
ale přímé ničení existencí. Minulý týden referoval
soc. dem. autonom. tisk © dvou případech násilí
ve Vídni. Ale i na Teplicku došlo k srážkám. V ně
kolika případech zastavili zam totiž němečtí zední
ci práci — na příkaz tajemníka Siegmantla, aby
donutili zaměstnavatele ku propuštění českých sou
druhů, členů české odborové organisace. Stalo se
tak v závodě Bramschově, kde Siegmantl přímo
intervenoval a ač továrník sám prohlašoval, že by
nerad české dělníky propustil vzhledem k českým
svým odběratelům, byli přece dva soudruzi čeští
z práce vyštváni. Jiný případ udál se na stavbě
vyhořelé Invalidovy sklárny v Cukmantlu. I zde
bvli dva zeměstnaní čeští děiníci propuštění z prá
ce zase na zakročení nředsedy centralistické sku
piny Wagnera. Tyto srážky maji už též následky.
V Linci čeští autonomisticky smýšlející dělníci v
počtu 400 vystoupili z oriranisace a založili samo
statnou českou. K podobné roztržce dojde též ve
Štýru. Welsu a jiných průmyslových městech hor
norakouských. Boj se zostří a půjde o životy set, o
existenci set.:

K tomu poznamenáváme, že neběží o sta, ný
brž tsíce existencí. Nikdo nedovedí rukou sveře
pou tolik sahati ua lidská práva dělníků, jako soc.
demokracie. která vvkřikuje trázi »Volnost, svobo
da. bratrství!. Žádný bvrokral nedovedl tak pro
následovati chudé, strádající dělnictvo, jako »jediní
snasitelé dělnictva«, kteří barbarsky karabáčují a o
existenci připravují lidi, nechtějící se podrobiti ko
mandu židovsko-německých sluhů.

Ze Zemského pojišťovacího fondu císaře Fran
tiška Josefa I. Již padesáti sedmi tisíc dostoupil
počet pojištěných u král. české zemské pojišťovny
starobní. uspokojivý to zajisté výsledek, uváží-li
se, že podobný ústav v říši německé, král. saská
banka starobní v Drážďanech teprve po 20 letech
dosáhla prvního tisíce pojištěných. Jeví se též zá
jem o zemský pojišťovací fond nyní již ve všech
vrstvách obyvatelstva, předevšímovšem u živnost
nictva a rolnictva. jak patrne na novo z přihlášek
v roce 1911 došlých, z nichž největší počet připadá
právě na tyto dva stavy. V roce 1911 do konce zá
ří přijato bylo 4755 nových pojištěnců. Vkladů slo
ženo za tu dobu 13.125 úhrnným penízem 508.456
K. K výplatě povoleny další 163 důchody. Celkem
poukázány k vyplácení již 1354 důchody v úhrn
ném obnosu 398.531.78 K. 92 dalším živnostníkům
nadlepšeny důchody z jich vkladů plynoucí o 100
procent z bonifikačního fondu živnostenského. Kdo
koli zajímáš se o král. českou zemskou pojišťovnu
starobní, navštiv kanceláře její v Praze-III. u Mon

táxů v úředních hodinách (ve dny všední: od 8. do»
2, v neděli a sváek od 9 do 11) nebo dopiš si líst
kein korespondenčním a žádaná poučení budou po-
dána co nejochotněji a i prospekt bude zaslán ú
plně zdarma a franko.

Národohospodářská hlídka.
Zemědělská prodejna dobytka v Praze VIL ú-

střední jatky vydala následující zprávu: Na praž
ský ústř. trh dovytcí v Praze-VIL. dopraveno v pon
dělí dne 20. t. m. celkem 342 kusů dobytka hově
zího. a to 325 kusů původu domácího a 17 kusů.
původu laličského. Dle druhu bylo: 68 kusů bý
ku, 202 kusů volu, 72 kusů krav. Průběh trhu byl
prostřední, zboží prima prodávalo se při vyšších
cenách, býci prodávali se čile o 2 až 3 K zal a.
živé váhv dráže. Zemědělská prodejna měla pon
dělní trh dne 20. t. m. obeslaný 34 kusy dobytka ho
vězího. Průbéh trhu masného byl prostřední. Ne
prodaného dobytka odehnáno z trhu 15 kusů.

Levné opatřování stavebního pozemku. Bý
valý ministr spravedlnosti dr. Klein dobře postřehl,
co nejvíce překáží rychlejšímu tempu v řešení by
tové otázky zejména nvní, kdy máme státní bytový
fond, který opatří nebo zaručí hypotéku do %
procent. Jde nyní o levné opatření stavebního po
zemiku. Tomi má odpomoci jeho návrh, podaný v
panské sněmovně, na zákonitou úpravu stavebního
práva, jejž oduvodňuje asi takto: K právním for
mám, které by mnohlyprospěti luštění bytové otáz
ky pro málomaietné třídy, patří zvláštní stavební
právo (dědické stavební právo). Ono poskytuje
přenosné oprávnění míti na cizím pozemku pro del
ší čas buď bezplatně nebo proti určité roční rentě
stavení, čírnž rozpočet se sníží o největší položku,
totiž o kupní cenu pozemku a bude pak i máloma
jetnýni umožněno přikročiti ku stavbě svého dom
ku. Vohoto stavebního práva dědického je zejmé
na hojně používáno v Německu. Také v Rakousku
bylo již mnohokráte vyslovováno přání. aby tato
právní forma byla zavedená a již na jednom z
prvních sjezdů rakouských měst byla otázka tato
přetřásána. | Levné opatření stavebního pozemku
bude scházeti tak dlouho. dokud nebude zákonně
zajištěna právní nornia po vzoru dědického staveb
ního práva. Poněvadž pak na brzké uzákonění no
vely k občanskému zákonníku nelze zatím pomý
šleti, je nutno, abv tato mezera v našem zákono
dárství byla co nejdřive vyplněna, neboť za stáva
jících bídných poměrů bytových nebylo by možno
další průtah zodpověděti a toho lze docíliti odlou
čením norem o stavebním právu od novely k ob
čanskému zákonníku, tak aby partie tato mohla již
v nejbližších týdnech býti předmětem jednání zá
konodárných sbori. Isytová reforma musí beztak
těžce zápasiti s celou řadou jiných překážek a mě
la by míti proto pro své podnikání aspoň dostatek
prostředků, kterými ji může opatřiti zákonodárství.

Kdo jednou zkusil

PEB“ BUVOVKU
nekoupí jiné přísady ku kávě.

Účinky kartelů. V subkomité národohospodář
ského výboru podal posl. Krek návrh, jenž má být
podkladem k vytvoření kartelového zákonodárstv
v Rakousku. V tomto návrhu ukazuje dr. Krek
zajiinavě na následky, jež ná v hospodářském ži:
votě tvoření kartelů. Před trustovým hnutím byk
v Ainerice 2040 samostatných průmyslníků železí
a oceli. V r. 1910 byli spojeni ve 135 spolků. Car
nezieova United Steel Corporation je však všech
ny překonkurovala. a tato Corporation pracuje ny
ní s kapitálem: 404 milionů dolarů. Jest správno, ž«
trust může lépc podporovati pokroky a vynález:
v prumyslove výrobě, než jednotlivec, avšak trus
podporuje pokrok jen tenkrát, je-li to spojeno prol
s peněžní výhodou, jinak naopak pokrok ubíjí. Tal
na př. nechtěla U. Št. Co. zaměniti t. zv. besseme
rování kolejnic železničních zkujňováním jich, ač
koliv bessemerováním stává se železo kolejnic kře
hčím, a tím i pro jizdy. vlaků nebezpečnějším, a t
jen proto, že nechtěla investovati 60 mil. dol. d
zavedení novéto zpusobu výroby. Jest také velir
pozoruhodno, jak kartely vykořisťují domácí kon
sumenty na úkor výnosu. Jest známo na př., žŽ
rakouský cukr je lacinější v Americe než v Ra
kousku. Podobně němečtí říšští továrníci prodáva
plechy a jiné železo do Nizozemska, že němeč
konsumenti dostanou toto v Německu vyrobené
do Nizozemska vyvezené železo laciněji v Nizc
zemsku, než z továrny přímo v Německu, ačkoli
ne nepatrná suma připadá tu na dovoz do Nizoze
mí a zpět a na dvoje zaplacení cla. R. 1900prodáva
li zkartelovaní výrobci kolejnic v Německu sv
zboží v říši za 1i5 marek, v cizozemsku za 85 mí
rek za tunu, drát se prodával za 25 marek dom
za 14 marek v cizině za 100 kg, koks za 17.50 ms



Koks do vysokých pecí doma za 16—17 marek, v
Rakousku za 8.10 marek atd. V Rakousku železný
kartel nabízei železo v cizině za 16.50 K za l a,
kdy u nás nebylo od něho železo pod 22 K k do
stání. Proti kartelům mluví však i důvody mravní.
Cit pro soukromé vlastnictví ztrácí se kartely. Jed
notlivec zříká se suverenního práva na vlastnictví,
přenechávaje cást spolurozhodování nad ním kar
telu, aby docílil většího zisku. To vede k přehazo
vání pojmů, jenž nemělo by zůstávati bez povšim
nutí. V Rakousku bylo do září 1909 120 kartelů.
Zakázati jednoduše kartely by inálo pomohlo. V A
merice bylo podáno do r. 1906 79 žalob proti tru
stům, avšak jen 17 mělo positivní výsledek a kar
teláři byli odsouzení k pokutám v celkové výši
16.376 dolarů! Monopoly americké zatím rostly. V
r. 1899 bylo 353 trustů s kapitálem 6 milonů dolarů;
1. prosince 1902koncetrovaly však trusty ve svých
rukou již kapitál 6945 milionů dolarů (skoro 35
miliard korun.) Referent dr. Krek navrhuje proto
zřízení :Národohospodářské ústřední komise< ze
zástupců ministerstev a zástupců z průmyslové, ze
mědělské, živnostenské a dělnic. rady, jež by dozí
rala na činnost kartelů, jež by měla právo zasta
viti usnesení kartelů poškozující publikum, neb i
dle okolností kartel rozpustiti. K dodržování zá
konnýcn předpisů „d kartelů žádá konečně navrho
vatel tresty peněžité a vězení.

Kariel raflnerlí petroleje konečně slepen, za
tím velmi křehce. neboť rozpustí se ihned, jakmile
by vedle něho povstala nějaká rafinerie s 20.000
metr. centy roční výroby. nebo vystoupí-li z ně
ho nějaký závod se 100.000centy kontingentu, aneb
když zkartelované rafinerky přestoupí určený kon
tingent o 10 až 4.000 centů mimo to i z desíti
jiných příčin. —V drahotním výboru rakouské posl.
sněmovny žádáno. aby cena petroleje za kartelu
nestoupla nad 35 K. A zatím, než kartel domluven,
cena vstoupla na 37 až 384K. A kartel sotva cenu
sníží.

Drahota cukru snad přece povolí příštím led
nem, ježto brusselská konierence počátkem prosin
ce povolí Rusku vývoz 6 milinoů centů místo do
savadních dvou milionů. Ale v drobném prodeji prý
se udrží cena na | K za kg.

Josef Štěpán,
adborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu 8 ul. patronátním. úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatelen, křížových cest.

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
"acení písma a různých předmětů venku se nale
majících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnobo pochvalných uznání po rnce a hrenzová
státní medailie z výstavy v !ardabicích.
ORP*Závod založen r. 1898. "Z

KPD XGODX ČD X ČD X PIX

Jan Horák, *soukenník
v Rychnově nad Kněžnou $

zasílá na požádání vždv

dle roční ealsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní vvroby, jakož i tu- i cizo
Ň zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
siuze mého ryze křesťanského závodu za

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

zkoušku.

„.Welejemnelátky na taléry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!P

KEE- XED XCBI X 665 XGB X
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X
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C. k. místodrž. konces.

informační “€m
wg“kancelář

PAVEL BAYER,
Hradec Králové,

podává
zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

cpatří též

půj čky nahypotékyi úvěrcsobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Absolvent ce.k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si notivě nabídnonti

své uměleckypracované oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

9 jeskyně a P. M.
Lurdskou, —

křlitelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky, zv křiže

Lovecké pušky
, flobertky,

«"S kulovničky,
7 vaduchovky,

| browning
a j. opak.i flobert.pistole,

nejlepší jakosti a vyzkourevolvery šenédodává v ceně
nejlevnější

ALOIS SCHIER,
JABLONE n. Orl.

GRP>Cenník na požádání zdarma a franko. ji

ik LEVNÉ okad) okEo -JV
tež lisované ovályNAAA OE

doporuť

a U

Křesťan. sociální
U zpěvník C
má míti kaldý křesťan. sociál.
Ouahoje veškeré křesí. soolál.
písně české, Orelské a národní.
Cena výrobní bez poštovného
34 b, a vkusně vásaný 54 hal.

10 kusůpo 50 hal.,50kusůpo 40hal.
objednati lze za hotové u

J. Poláka v Hradci Král. Adalbertinum.

SEŘKROKAKK
X

ý

Cibule a česnek.

Světoznámý

Malinský křen
letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné ceny

Josef Mikulecký
vývoz Malíuského křenuv Eutné Hoře.

Ceníky zdarma a franko.

KMMAO

OKOKMajoránka a demutť.ROKKA
Veledůstojnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dope
ruěiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní A to: mo rance, kalichy
cibáře, nádobky, | nky, pacifikály,
svícny, lampy, telnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevním vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci a
v ohni zlatía ří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bes sávsznosti koupě.
Vše se poslid posvěcené. Prdes ruční.

Sklad a vých a stříbrnýchklenotů,jako: řetěnů
madonek, ,Pk „náramkůatd.z Notářsképrotony, tabatérky, jídelní nášiní sestříbra pravého

k čínského vždy na skladě.

Searé slato, stříbro a drahokamy bupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

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

SEN

„Adrý Oak dení„SPBPOKONOD O5OPPADUDeBK

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
ž (protokolovaná firma) :

<v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
zi (bratr P, 4. Noškadiy, faráře ve Yýprachtioloh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů, |:
spolkových praporů a kovového máčiní |:

= Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
|<!

se na požádání franko zašlou.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítileti vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

Aměrsde kondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cognacu, srěmské slivovice jakož i pův. jam
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Málbu

okon kostolních ko

PRAHA-I., NDOT
léhonáměstídřívepřes LY 460 roků na Malém ná- K

městíP dopo- 6%
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduč
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

Mce 1 se šelesnými
rámy, sítéma, vsaseními.

Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada besplatné, Lene
vší závaznosti ko defimitivní objednávce.

SNY“Nesčetná veřejná i písemnápochvalnáv-ná i =P
Založeno roku 1368



Sjezdovouzprávu|
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném

s četnými illustracemi, a řečmi všech řečníků,
většinou dle stenografických protrkolůpodanými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 8* —460 str

nabízí ve výrobní cemé K 3:— franko

Biskupská knihtiskárna vHradci Králové.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů. příkrovů, koberců a
kovového náčiní ce výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c u k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru fraoko.

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, jevné pracovní síly na venkově, čímě levocjší
ceny sš o 909, neš věg“eji de,
Jubil. 100 lot. trvání n 40 let. vlastní činností.

Adrepovácí vždy duslovné 8e vyprošuje.

JAN STOUPA V PRAZE,
mm Jindřišskául. 1.,

doporučuje:

železné okládací po- železné mycístolkyateleod . -K 0 ..
žel ční sťolk

železné skříňové po- elezné noční stolkyod. „K 10—
steles Sdíl.matrací železnéstojany na
od... . .K21— šaty od K 11—

od

zahrad.sklád.noky

novací zástěny K 36 —

Úplně zařízená lůška od K 38—.

od .

Úplná zařízení nemoenie a dobročinných ústavů

Skládací polrí sedátka

>dabralů náhylák
zahradní palentní ni

za ceny zvlňnáté výhodné.

4
Katolíci „i ůj k Svému“s!

Velký příjem pro „Matici Cyril'o Meto
dějskou“ značí prodej

Zápalek
Matice Gyrillo-Metodějské
vyráběných českou firmou J. Svozil
v Lsšticích. 1 balík 100 krabiček stojí
do I. ledna 96 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplaceně na každou sta
nici. Objedn. řiďte vesměs na adresu:

Sekretariát „Matice Ogrillo-Metodějské“
V OLOMOUCE, Dolní nám. 17.m|

Pp, sklenářům a zahradníkům
nabízímesklo tabulové do pařenisťat, jakož ! ste
vební za cenynejlevnější.— Výborný lermež. mol
akhlenářský,sklenářské zaručené vyzkoušené
diamanty kus G IK dodáme na každou stanici želez

ničnífranko.— Sklady tabulového skla.

KV. Skuherský, ate
Hradec Králové, výhradně v továrně.© OU

Nověkupe, 1E3|

CTR2ts

vš

doporučujeme ku

zřizování knihoven

doporučujeme se rychlým do

a kuplety na skladě. =

díla sešitová možnonám

spolkovýcha soukromých. jeeo%
dáváním žádaných divadel.

Hudebniny, veškerévycháze- sa
dodávati.

V p č

Ochotnickým spolkům 2
Veškeré solové výstupy

jící časopisy, žurnály i ||:

Každou í sebe menší objednávku
vyříd.me co nejdříve a nej- ©
pečlivěji.

Znamenáme se v úctě Sb

Družstov.knihkupectví Politlokého s
družstvatiskovéhov BradeiKrál. || sč

Adalbertiaum. RVO
erovynine6-35, 7-65.

Velodog,

revolvery,

bambitky,

Hobertky, |
a jiné zbraně úplně spo

lovecké pušky lellivé, zaručenéa zkou
šené v cenách úplně továrních má na skladě

Vojtěch Rážž v Hradci Králové,
Prodej c. k. prachu, zbraní a střeliva.

První český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
„ Dílna ku vyšívání

a zhotovení kc
stelních rouch.

korouhví (balda
chýnů), nebes a
rpolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

10Videň.
I. 0., Kaiser

strange 5., vedle La
zaritského chrámu

Páaě.
Na tňéznu sasílá

se vše franco.

Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství!

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.
Cena 2 K GOh.
1: Objednávejte u

Biskapské knihtiskárny v Hradci Králové.

Pravý G

Malinský křen,
nabízí nejlevněji

jm Touška, Kutná Hora,

zepsané společeustvo s ručením obmezeným
v Hradci Králové,
: (proti Graodhotelu) :

přijímá vklady na kuížky

== za 4% až 5%
úrok a to dle výpovědi

SHP“ (Složví lístky na požádání zdarma.

Uhlíseně: +
Duch

katolické
Obnovy.

Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

V úvěrníspalečno,

=

Račte silpsáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní epolečenstvo
EE ;„Wzájemnost“í ME
ee“ v Hronově Čís. 186. "8

Vývoz Jněného a modního zboží.
Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky vlněnéi prací,dámskéi panské
plátna, damašky, obrnsy, ručníky ZEfÍNY na kokile,
— — Maty atd., překrásných modních vzorů.
m9“Výbavy pro nevěsty "08
za levné, pevné, ceny. Velkolepý výběr. Mnoho po

ohvalných u«nání. — Objednávky v ceně přes 2J K zasí«

léme vyplaceně. 1 balík 40 m záytků vkusně rozdružených=== za18
Obdršíte to nejlepší! | Břesť.cociál.podnik!
RB“ | V podniku tomto lze též bospečněoložiti ©“
vklady proti G, úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceskéhomu- > aZemskéhoSvaza.| ZL

—

— =

otoupencům našich organisací,

Odporučujeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šičok »Záštita« v Chrasti
u Chrudimě.

Veškeré prádlo pánské i dámaké, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodaché vzorně ob=
stará „Záštita“. Vad. duchovenstva naskytá se sde
příležitost koupiti prádlo kostelní, saračené d'e
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
skonšku a budete jistě spokojeni|

PRP* Odporačojte ve svém okolí! ji

Právě vyšlo!
Život lidský E

|snáboženstvím a bezněho.
| Od R. S.

S vyhraženým povolením přeložil Frant.
Navrátil,

| Tato velice včasná, obsažná a popu
lární úvaha hodí se výborně k hromad

, nému rozšiřování.
Stran 36. — Cena 8 h.
Při hromadných objednávkách veliká

sleva.

| Brožuru rozesíláBiskupekakoihtiskárnav HradelKrálové.



Uředplatné nu čtvrt roku 2 hk 50h

. na půl roku = h |
Číslo 48.

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

HRADECKRÁLOVÉ.|]

Zal r. 1868. Provádí re- Při „Akc. karitál: škeré ban

Přímá K 15,000.000| korní, směná
vklady na Res. fond renské a bur' ondy: sovní obchody.

knížky vk'adní K 2.500.000-- Eokont y
úrokna faktor.

4 9 FILIALKY: Směnárna.20 Praha, Uhlí, cement
Na účty dle Jičín, a cihly,

jednátí. - ©Semily, -| vápno, sádra,
y - Turnov, - | strojní oleje,

Chrudim,—| petrolej a cukr.
Slané,

Krakov.

„Lidovost“ soc. demokracie.
Soc. demokraté vyhlásili obecně neúprosnou

zásadu, že se mají odstraniti nepřímé daně vůbec.
S tím heslem před volbami putovali od města k
městu, od vesnice k vesnici. A jaká jest jejich
prakse? Myslilo se, jaká dalekosáhlá reforma na
stane v Kaiserslauternu, když většina městské ra
dy sestavena ze soc. demokratů. Občanstvo če
kalo hotová kouzla. Zatím: však soc. dem. otcové
obce se usnesli městské poplatky z piva a vína
vybírati ještě dalších 15 let.

V Basileji v poradě všeobecného konsumního
spolku učinili křesť. sociálové návrh, aby se za
vedlo v sobotu odpoledne pro kancelářský perso
nál prázdno. Proti všemu nadání vznikla ostrá de
bata mezi křesť. sociály a sociálními demokraty,
kteří zdvihli proti návrhu nejprudší odpor — hlav
ně proto, že návrh vycházel z úst křesť. sociálů.
Rudí skupina nechtěla z rukou pustiti monopol na
zastupování dělnictva. Soc. demokratický sekre
tář prohlásil, aby dělníci počkali, až ten prázdný
půlden bude ustanoven zákonem. Návrh pak byl
opravdu od soc. demokratů přehlasován.

Pokrokářské >Hlasy z Hané« napsaly: >V
Prostějově v »Dělnické pekárně« dělnictvo nemá
té volné kázně a nekázně, k jaké bývá naváděno,
je-li zaměstnáno u mistrů živnostníků. Běda dělní
ku, který by v >Dělnické pekárně« netancoval, jak
má předepsáno. Zvlášť křiklavé dřičství panuje
ale, jak se nám sděluje z Drozdovic, v Dělnickém
mlýně. Tam se drží 24 prasat, 3 volci, 5 krav aI
jalovice, a k tomu všemu jest jen jedna děvečka.
Kdyby někde u rolníka musila jedna děvečka tolik
dobytka obsluhovat, sociálně demokratické listy
odsuzovaly by to jako dřičství palcovými písme
nami. Ale u našich z nejmilejších »autonomistů« je
pod svícnem tma a nad svícnem chamtivá bezo
hlednost. Několik pánů-soudruhů má se dobře a ti
ostatní ať se melou, jak mohou, jen když poslou
chají a platí.«

V protidrahotních návrzích vyskytla se též
velice praktická žádost, aby rolník směl sám do
bytek poraziti a v drobném vysekati, není-li zdra
votních závad. Tak by sc otázka levného masa
zjednodušila, přestal by zisk židovských překupní
ků. Soc. demokraté proti svým volebním spojen
cům agrárníkům však hlasovali jako jeden muž.

Hr. Lasocki podal návrh, aby pro dobu dra
hoty mohly zemské vlády odložiti platnost $ 14.
živnostenského řádu aspoň potud, že by na ten
čas nebylo potřebí průkazu způsobilosti pro živ
nost řeznickou a pekařskou. Tu soc. demokraté
hlasovali do jednoh“ pro návrh Lasockého, ačkoli
vědí, že tak nebud:: zasažen kapitál, hlavní kořen
drahoty, nýbrž drobné živnostnictvo. Snad jsou
řezníci vinni tak rychlým stoupnutím ceny masa?
A zavinili pekaři zdražení obilnin? Až se stanou z
drobných způsobilých řemeslníků proletáři, pak
bída bude ještě větší.

Naši soc. demokraté při. stoupání útisku na
šich menšin stále volali, že zde nejvíce zaviňuje
privilegovaný český sněm. Až bude zavedeno vše
obecné hlasovací právo dn sněmu a do obcí, až se
tam dostarou soc. demokraté, pak nastane nápra
va. Nyni pokrok. Němci zamítli požadavek všeob.
hlasovac. práva do českého sněmu — a soc. de
mokraté, jak Adlerovi tak čeští, chovají se tak,

Centralistický »Rudý Prapor« sděluje, že v 0
kresní vokladně mladoboleslavské, kterou mají v

postup zaměňuje se sestupem, příbytečné jest pro
zřizence věcí neznámou. Za pravdivost zprávy té
ručí pouze »Rudý Prapor.. Jak však jsou bídně
placeni zřízenci v rudých konsumech, jest již zná
mo obecně.

Jest draho! Zle s dělnictvem! Tak křičeli hří
mavým hlasem pohlaváři, pokud velké massy li
du neprohlédly, že nejprudší záchvaty hněvu 0
braceli 1udí řečníci proti těm. kteří ve skutečnosti
drahotou vinni nejsou. Aby tedy soc. demokraté
aspoň trochu té drahotě »prakticky odpomohli«,
olupují v mnohých závodech o hubenou existenci
dělníky, kteří netančí dle práskání rudého karabá
če. Na př. v pardubských dílnách soc. demokraté
tam. kde isou ve většině. hrozí zastavením práce,
nebudou-li propuštění nár. sociálové. ©Kdo tedy
pronásleduje právě dělníky se vší bezcitností?

Na schůzi v Morkovicích a Slížanech (na
Zdounecku) řečnil 19. listopadu propadlý kandidát
soc. dem. Šotolář. Vykládal, že od nynějšího par
lameatu nemůžere čekati nic, čím by byla dra
hota odstraněna. A co ty sliby soudruhů před vol
bami? A proč ten jásot nad zrudnutím parlamen
tu po volbách? K čemu tedy tolik soudruhů bere
v říšské radě tučné platy?

>Arbeiter-Zeitung“ píše o jednom pohlaváru
rudých autonomistů: ©>9oudruha Němce odštěpila
— řekněme to upřímně —-kasa odborových orga
nisací. To jest jádro našeho sporu: čeští soudruzi
chtěli mít peníze, které dosud plynuly do Vídně!«
Jenže zde by se dala hůl lehce obrátiti, takže by
se moh! zase Němec tázati: »Proč jste se, vy, Ví
deňští židé, tak houževnatě drželi těch českých
peněz? Byly vám jistě dobré.« Vídeňská centrála
na českém chudém lidu vyždímala již sumy tak o
brovské, že by nad tím žasl sám turecký paša. A
pak ti lidé slibují pro stát budoucnosti zrušení
daní. -—

Soc. demokraté projevili velikou starost o že
lezniční zřízence — jazykem. R. 1905 uzavřel soc.
dem poslanec Tomschik jako ústřední sekretář
soc. dem. svazu železničních zřízenců se správami
drah na tři léta smlouvu. dle níž v době této ne
směla být ani passivní resistence, ani stávka. V
r. 1908 byla passivní resistence a v této pro vyšší
úředníky vymožen byl přídavek 8 mil. korun, pro
nižší zřízence a dělnictvo pouze 6 mil. korun! Na
to shora uvedená smlouva byla obnovena do roku
1912. Tím vysvětluje se, proč soc. dem. předáci v
nynějším hnutí žel. zřízenců tak chabě proti sprá
vám drah si počínají a proč v jedné schůzi želez
ničních zřízenců byl posl. Tomschik shozen s tri
buny. Soc. dem. předáci ie zradili a mají nyní ruce
vázané. Teď vidí chudí lidé, kam dojdou. svěří-li
svůj osud demasogům.

Volné listy.
Více rozumu v politice. Naše přítomná politi

cká situace poskytuje opětně tvrdého oříšku těm.
kdož chtějí si lámati hlavu. Jsou sice již mnozí,
kteří zoufale mávnou rukou a od přemýšlení o poli
tice utíkají, ale jaká tu pomoc? Když běží o životní
práva, nelze nepřemýšleti a nestarati se. S vládou
nebo proti vládě? To jsou dvě otázky, o něž se bo
juje, rámusí, píše a mluví. Rozhodnutí má ovšem
v rukou Jednotný klub, ale jest pochybno, zda se
jednotně rozhodne. Dle běžných pravidel měla by
se podrobiti menš'na většině, Ale jak dle rozlič
ných projevů patrno, národní sociálové s vládou
nechtějí nic míti a vyhledávají kde jaký důvod, aby
svoji oposiční náladu nějak ospravedlnili.

Ročník XVII.Inserty sepočítají levně. |

Rozumí se samo schou, že účelem těchto fád
ku není činiti nátlak na naše poslance, aby vstou
pili do vládní většiny. neboť rozhodnutí takové zá
visí jen na jejich prozíravosti a úvaze, my jen mí
nine osvětliti něk:eré nedostatky a chyby, které
se již dlouhá léta vlekou a věsí se olověným záva
žím na paty naší vídeňské delegace. Předem dluž
no konstatovati politickou vrtkavost a nedočka
vost. které neustále kazí, co bystřejší hlavy na
šich politiků začínají budovati. Vzpomeňíne jen. jak
isme byli naplnění úžasem a podivením, když po
dlouhé době ruzných bojů a oposící pojednou do
ministerstva byli povolání Češi! Ani jsme nedou
fali skoro, že se tam někdy dostaneme, ale dvéře
se otevřely a my jsme si pomalu na české mini
stry tak zvykli, že posléze věc stala se všední.
Ano dospěli isme až v ty konce, že jsme své mini
stry zase z kabinetu vyháněli. Němečtí soudci na
příklad postavili si hlavu a nechtěli česká podání
vyřizovati českým jazykem. Nemalé pohoršení z
toho v celém národě — a právem. Vládo, zakaž ta
kové protizákonné přehinatv!

Vláda nemohla lined vyhověti, protože moc
německá v tomto státě ještě jest veliká a protože
zahraničná spojení 1 politika, o jejichž tajích l1roz
ně málo víme a jen tušíme, zavalovaly cestu pří
mému rozhodnutí ve prospěch českého práva. Za
to však nejvyšší správní a soudní instance činily
nálezy, že němečtí soudci správně si nepočínají.
Theoretické právní uznání tu tedy bylo, ale prakse
byla proti nám. Vládo rozhodni se a zakroč! vo
lalo se z českého tábora čím dál bouřlivěji. Ale
vláda Beckova, počítajíc se silnějším činitelem,
nežli jsme my a nechtějíc německé poslance dráž
diti do oposice, chlácholila a lila do ohně české
ho rozhořčení kulatá ohebná slova, aby nenarazi
la tady ani tam. Nuže, ven s českými ministry, na
ši lidé za takových pokořujících poměrít nemohou
seděti v kabinetě s německými násilníky! Mini
stři museli poslechnouti a potěšili tím Němce, pra
cující o to, abychom jim sedli na lep. A sedli jsme.
Za Bráfa a Žáčka se historie opakovala. Ta celá
matematika jest hrozně jednoduchá a jest smutné
dost. že takové početní úkoly nedovedeme řešiti.
Sáhněme přece jednou pořádně pro rozum do hla
vy! Naše spravedlivé požadavky jsou známé, a
jest. jisto, že za skutečných mocenských okolností
nelze najednou se jich dodělati. Taktéž jest zřei
mo, že nejméně jim nakloněna bude vláda, skláda
jící se vesměs z Němců. Za to však míůže býti pro
ně získáváno porozumění. budou-li ve vládě za
stoupeni Češi a ostatní Slované. Národ náš slyne
vyvinutou kulturou, a sami ministři již dávají prů
chod pravdě, že přibývá nám i moci hospodářské,
před kterou jen trochu nestranná vláda nemůže oči
zavírati. A když jest již obecně uznanou skuteč
ností, že politika a její výtěžky jsou vrchní stav
bou všeno národního Života, pak zajísté sama se
bou vtírá se pravda, jak jest žádoucno, aby všech
na hospodářská a kulturní moc stala se produk
tivní i v politice. Jest tedv chybou, když chceme
stále oposičně státi se sevřenými pěstmi v koutě
a když necháváme Němce. aby se po svém zařizo
vali v ohnisku vládní moci.

Není také proč dokazovati, že ani nejsprs
livější zákony nám neprospějí, jestliže budou vy
kládány státními zřízenci německými a „jestliže
jmenovitě v samém středu vlády nebudeme míti
příslušného nočtu vyšších úředníků. Toho všeho
nemůžeme ovšem získati jinak, než povoláváním
našinců do vyšších úřadův. a jest jisto, Že rozhoi
ňování taková mohou se díti nejzdárněji český
mi ministry.

Jen slepec nemůže viděti, jak politikové ně
mečtí různými překážkami a provokacemi usilují
o to, abychom na tutc cestu se nedávali. Česká po
litická filosofie musí míti tedy pořádný náklad tr
pělivosti a musí nás učiti, abychom tu onu urážku
a ten který nezákonný čin spolkli a brali se dů
sledně a vytrvale za rozhojněním vlivu našeho ve
stát. správě. Co naplat? Kdo chce oheň přemoci,
musí do ohně, a Suvorov a Napoleon, chtějíce do
býti vítězství, vedli své vojáky přes Alpy a dali
jim zakoušeti útrap a svízelů.

o



A také více pacilvosti. Jest smutnou zábavou
pozorovati, jak v nynější kritickou chvíli mnozí
poslanci šilhají na voliče. Jest nemožno nezname
nati, jak je obchází strach. mají-li promluviti ně
jaké rozumné slovo. Jsou poslanci, kteří přímo
provokativně dávají znáti, že jim neběží o pro
spěch české věci a o společný zájem, nýbrž o
stranné posice ve voličstvu Nechybí ani těch, kte
ří z osobní nevraživosti podkládají politickým vě
cem jiný význam nežli skutečně jest. Míti na zře
teli jiné cile. nežli dobře uvážený zájem národa,
jest nepoctivosti v politice. která musí býti roz
hodně odsouzena. Věc národa žádá, aby Jednotný
klub postupoval svorně. Kdo toho nedbá, jsou ná
rodní sociálové. Nemohou-li poslanci tito jednotu
zachovati, dobrá, ale pak nechť podají pro to dů
vody, které by mohl tozumný člověk uznati. To,
s čím posud na veřejnosti se vytasili, není nic ji
ného. než rozklady politickým dětem.

Národně sociální noviny a řečníci založili svo
ji stranu na naivní radikalismu a nepochopeném
antimilitarismu. Takovou náladu ve straně živiti,
neznamená vlastně. než udržovati existenci toho
kterého poslance. Odtud ten strach nevcházeti ve
styk s ničím, co by znamenalo hlasovati pro vlád
ní předlohy. Slovo >vládní strana« má pochybe
nou politickou výchovou takový obávaný zvuk, ja
ko slovo »klerikál,- Výčitkou vládních sluhů byli
ubíjení staročeši a národní sociálové jako učeníci
bývalých protivládních a radikálních mladočechů,
tuto pohozenou zbraň na ulici sebrali a připiali si
ji k boku. V době volební svornosti s mladočechy
se Sice stišili, ale nvní, kdy sune se rozhodná chví
le, po předchoz. šermování se jim zastesklo a za
se vrací se jim (ta chvilku utlumená) protivládní
nálada. Jak isme již pravili, nenutíme poslance do
vládní většiny, ale jako veřejný Činitel žádáme,
aby se jednaln poctivě a aby pro to neb ono roz
hodnutí uváděny bvly důvody shodné s vážností
politické situace a s dobře pochopeným zájmem
národa. Politické romantiky a nepoctivosti má
každý rozumně myslící člověk u nás věru již nad
hlavu. Říkají-li národní sociálové: »nemůžeme vlá
dě svými hlasy pomáhati k penězům a vojákům«,
nechť potom veřejnosti povědí, zda vláda tímto o
depřením bude přinucena, aby některým požadav
kum českým ochotněji vyhověla. © Někdo vládní
předlohy odhlasovati musí. a neprorazi-li vůbec
vláda po svém. pomůže si na účet parlamentu, a
demokratismus dostane pořádnou po hlavě. Ta
kových důsledků národně sociální poslanci ovšem
si nepřejí, jen spekulují, ab“ pro nepopulární před
lohy vládní hlasovaly strany jiné, a oni aby slu
nili se v přízni nesoudných voličů.

Avšak ještě jiný blesk národně sociální logiky
prošlehl politickou nocí. Poslanec Klofáč pohrozil
generální státní stávkou všech úředníků a zřízen
ců, kdyby hr. Stiirgkh se odvážil předlohy vládní
provésti 14. pararrafem. Dejme tomu, že by všich
ni poslanci byli takovými chytrými politiky a za
svou přijali taktiku národně sociální! Vládo, my ti
nepovolíme ani peněz ani vojákův, a pomůžeš-li
si 14. paragrafem, způsobíme generální stávku a
zastavíme všechen hospodářský život! Taková po
litika neuvádí již v úžas. nýbrž přímo omračuje,
neboť za takových okolností nezbude vládě nic ji
ného, než chopiti se ahsolutismu. (Nepamatují se
nár. sociálové, jak vystoupil! Briand proti železn.
zřízencům v republice tolik pokrokářské?) Tím ne
zdravý demokratism řeže větve, na kterých sedí.

A zenerální stávka? L.ze určitě tvrditi, že by
se nepodařila a oak neuškodila by tolik vládě, ja
ko lidovým zájmům. neboť státem dnes jest lid, je
hož životní notřeby všude těsně souvisí s potře
bami státními. Kromě toho, kdyby způsobena byla
stávka z důvodů národních a politických, zůstavili
by Němci české stávkaře na holičkách. Zatím však
dočítáme «e z novin, že v úterním hlasování o
rozpočtu v Jednotném klubu bude dána poslancům
volnost a bude rozhodnuto dříve, než tyto řádky
budou vytištěny. Nicméně však nemluvíme nadar
mo „když i pro další postup našich poslanců žádá
me v politice více rozumu a více poctivosti.

»

Machar při práci. Protikatolickými novinami
byla vypuštěna kachna (lež tu pustil do světa
tisk židovský. Pozn. red.). že papež PiusX. chystá
nové Motu proprio, které zakáže na farách pobyt
i sestře tarářově. Machar hned roztáhl plachty a
zachytil vítr. Zrobil na to feuilleton v Čase dne
19. listopadu, zapomínaje. že listopad není měsí
cem masopustním. Ostatně. kdyby protikatolická
smvyšlenka byla sebe hloupější, u syna Heliova set
ká se vždv s přirozeností hejla, a s důvtipem, jenž
vyschl již jako tvaroh na slunci. Protože skrom
nost jest tt něho ctností neivíce nenáviděnou, do
mnívá se. že nejvyšší hlava katolictva čte jeho
Satiricon, ba dokonce že bude čísti jeho »Katolické
povídky. Toto přání Macharovo se asi skutkem
nestane. neboť překladatel těchto povídek hned na
začátku by hrozným vuchem omdlel, a přivolaný
lékař příčinu nemoci rychle by kázal vhoditi na
smetiště. které svojí povahou jest v dokonalém
souladu s obsahem plodu Macharovy musy. A tak
i při nejlepší vuli z překlad: musilo by vždycky
sejiti. Vždyť i jeden pražský kritik za rozmluvy
poznamenal. že při četbě »Katolických povídek«

byio mu jako Hugovu Valjeanovi, jenž prodíral se
pod Paříží kloakami. Dobrou vůli syn Heliův měl
však v Čase dne 19. listopadu aspoň tím, že k do

vou hodnotu. Chtěje kněžstvo co nejvíce potupit,
přiložil prst na čelo jako klíč k pokladnici, hlubo
ce chvíli přemýšlel, až zplodil tyto otázky: »Jenže
mám pochyby; což vloudí-li se ďábel do těch far
přece a bude pokoušet? A svádět ke hříchům so
domskýmm— (s dobvtčaty)? Jak odporovat? Ne
bylo by přec bývalo moudřejší, odstranit podle
mé rady radikální operací všechno pokoušení vů
bec?< Nyní udělejme chvíli pomlčku. — Prosíme
taktního čtenáře, aby si nezacpával uši a ještě ne
utíkal, neboť jest ni slvšeti ještě tuto naši dolož
ku: Jnténem kultury dvacátého století Masarykovi
a jeho straně gratulujeme k jejich básníkovi, jenž
čím dál více oslňuje.

x

Proč lidé vraždí? I tuto otázku geniální a ne

|

svaté náboženství nenpadá. od dávných let nebylo
už tak silné v tomto státě jako dnes —ale zlé ča
sy jsou. Čili, jak to definovala jedna paní s očima
jako dvě jezera: Říkají všichni, že jest drahota,
tedy tomu věřím. -
..... Ne, svaté náboženství neupadá, ale drahota
je .... A riskne-li takový desperado loupežnou

nechytí, a pak má profit v kapse; nebo ho chytí,
a pak jest do smrti zaopatřen.«

Již ty pomlčky a tečky naznačují, že si Ma
char pořádně jazyk přisedl a obsahem slov svých
dokazuje, že z rozumu vyletěl již nadobro. Ani so
ciálně demokratickým poslancům v. parlamentě
tento nápad na mysl nevstoupil, a ti o zoufalství
drahoty umějí prášit až až! Citelná drahota trvá
však tak asi rok, a před ní se lidé nevraždili? Ne
myslete, že Machar touto otázkou bude uveden
do rozpaků. Jeho logika, jsouc jako drožkářská
kobyla, kulhající na všechny strany, hned bude
hotova k odpovědi: »Nu což, dnes se lidé vraždí,

nahraditi. Snad se ani nenadějeme, a vysvětli nám,
proč jest mnokro,když prší, a proč se smráká, když
slunce zapadlo. Ba ano, bývali šaškové, kteří ba
vili své krále, a dnes jsou literáti, kteří obveselují
obecenstvo, o svém šaškovství ani nevědouce.

Nebezpečenství války. Po skoncování dohody
francouzsko-německé o Marokko pojednou objevu
jí se zprávy v novinách. že již již válka hrozila
propuknouti. Noviny líčí hrůzu, co by se bylo sta
lo, a jak Evropa klidně oddávala se svým zába
vám, kdežto tam na severozápadě stálo válečné
mračno. Domníváme se. že novináři se rozčilují
zbytečně a že prozrazení všeho toho má zase jen
nějaký diplomatický cíl.

Uvažme jen' Anglický kapitán prozrazuje, že
Francie požádala Anglii o 150.000vojska. Anglický
ministr nemohl prý sám rozhodnouti a 'optal se
admirality, která však odpověděla negativně. Loď
stvo prý nebylo seskupeno, část byla tam, část
jinde, a k iomu na pováženou byly ještě jiné ne
připravenosti. Dostala-li Francie opravdu takovou
odpověď, pak asi voděna byla za nos. Vždyť co
chvíli dovídáme se z parlamentních a jiných roz
prav anglických, jak loďstvo Velké Britanie jest
hatovo k boji. Nehorázný strach z Německa dávno
již učinil bdělými vládní činitele a všechny námoř
ní velitele anglické. Lépe snad by se dala věc vy
světliti tím, že Anglii do války se nechtělo. Podně
covala sice Francii a vhodila na váhy vyjednávání

obrněného křizníku >Liberté« 42 miliony, cena zá
sob prachu zničeného s touto lodí v obnosu 8 mil.,
výdaje na opravu ostatních poškozených váleč
ných lodí a náklad na odstranění vraku.«

Tolik tedy pozbyla republika jedinou katastro
fou — a to v době miru! Škoda, která bude palči
vě cítěna dlouho. A teď si vzpomeňme, co stavitelé
takových obrněnců slibovali lidu z konfiskace cír
kevního jmění! Nyní. kdy statky církevní velice
chytře rozprodány, kdy nakradeny z nich veliké
miliony, zbývá (prý pro slidový prospěch«) 30 mil.
franků. A toto hubené sousto mělo a má učiniti pří
trž zbědovanosti francouzského proletariátu. Tak
by na každého dělníka připadly asi dva franky.
A po tom smutném součtu najednou hrozný vý
buch »Liberté«<! V době, kdy neviděl chudý lid z
těch 30 milionu ještě ani groše, ocitlo se pod vodou
tolik státního majetku. že toto potopené jmění re
presentuje více než dvojnásobný státní zisk ze
skonfiskovaného majetku církevního.

Bolestný výbuch lodi zLiberté« byl hřímavým

márili lid sliby nejrůžovějšími. Těch 30 milionů
ani nestačí na zbudování nového velikého obrněn
ce, který se ovšem bude stavěti. Toho by si měl
povšimnouti i všechen lid v Rakousku, kterému
slibují soc. demokraté a volnomyšlenkáři ze za
brání církevního majetku hory doly.

GRAND-HOTEL
V HRADCI KRÁLOVÉ.

RESTAURACE.

Dva velké vojenské koncerty
hudby pluku čís. 18.,
dne 3 prosince b. r.

Začátek odpoledního ve 4 hod., večerního v 8 b.

Elektrické divadlo (Biograf).
Wneděli 2 představení,

Programod2. do7. prosince1911:
Ouvertura, sebraje dom. uměleckékvartetto.
Voselohernía fraškový týden! Nezvyklá po
zvánka k obědv. (Komický výstup). Po
tulky malebným Portugalskem. (Pří
rodní snímek). Turecká cigareta (Veselohra).
„Jízda králů“ v Lubačovicích a ná
rodní tance moravských Slováků.
(Národopisnýobraz. Účinek rakety. (Ko
mické).Pro stéblo slámy. (Fraška) Chov
bažantů. (Přírodopisný obrázek). Lea de
sinfikuje. (Veselá scéna). Vytrvalý mi

lenec. (Veselobra).
Změnaprogramuvyhražena.
Představení denně v 8 hodin večer, vyjma pátku.

V sobotu nový program.

Politický přehled.
Změny v oboru působnosti ministerstev. Vlá

da podala 25. listopadu v poslanecké sněmovně o
snovu zákona, kterou se pozměňují předpisy o
kompetenci, stanovené zákonnými ustanoveními,
za příčitou změny oboru působnosti jednotlivých

zku krásné své obrněnce a vydati se na pospas
jiným válečným nebezpečenstvím a nehodám.

V tom Anglie jest si věrna, seštvati jiné a sa
ma bez výdajů a krve kořistiti, a kde závazky
spojenecké zatahují k ohni, tam se obratně nějak
vyvléknouti. Anglii by se tak nejlépe hodilo do

a Francie, neboť její sobecká politika šla by do
boje až tehdy, kdy by jí Německo sahalo na sám
kořen hospodářského života. A tak i ono prozraze

čeno: Vidíš. byli jsme ochotni, ale nebylo na ten
okamžik možno, a Německi: Vizte, kam až jste
věc hnali, nescházelo mnoho, a byli bychom se
svými obrněnci vyrazili.

r

Obr- na.
Zednářský výtěžek pod mořem. Zkáza obrov

ské válečné lodi -Liberté ovšem působila na Fran
couze velice bolestně, protože Francie ztratila ma
terielně tolik, jako kdyby prohrála na souši jednu
velikou bitvu. Pařížský telegram z 26. listopadu
sděluje: >K deunímu rozkaze námořního prefekta
toulonského. jímž se vyslovuje uznání personálu
pověřenéni potopením zásob prachu, podotýká
+Temps., že cena potopeného prachu činí 25 mili
onů franků. K tomu přistupuje ještě cena zničeného

stvem obchodu spravované agendy stavby vod

ministerstvu veřejných prací. Ze záležitostí nále
žejících dle Nejvyššího rozhodnutí ze dne 31. břez
na 1908dosud k oboru působnosti ministerstva ve
řejných prací, přikazují se: 1. Ministerstvu kultu
a vyučování záležitosti, týkající se rakouského
musea pro umění a prumysl, průmyslových musel,
subvencovaných 'státem, grafického učebného a
pokusného ústavu ve Vídni a ochrany domoviny
(ochrany charakteristických krajin a míst); 2. mi
nisterstvu obchodu záležitosti, týkající se techni
cké a hospodářské podpory živnostenské výroby,
jakož i taktické podpory Živnostenské výroby zbo
ží (vyjímaje ústavy, uvedené pod číslicí 1, jež mají

podpory, správy statků, potom záležitosti výsad,

Sněmovní rada. Předseda sněmovny dr. Syl

lamentárních stran, na níž podal návrh, aby byla
zřízena sněmovní rada, jíž nikterak nebude dotče
no dosavadní zařízení konference klubovních před
sedů. Předsednictvu pomocí této rady má býti dá
na možnost, aby o smýšlení jednotlivých stran, po
kud se týká otázek denního pořadu a všech před
loh, okamnžitě mohlo se informovati. Předsedové
stran souhlasili: s tím.

Taktika vládní. Hrabě Stůrgkh chce prý z pro
gramu pazlamentární práce vyloučiti, pokud mož
no, všecky otázky politické. Tím bv dle názoru



vlády byl dán zároveň předpoklad pro úspěšné
jednání jak vyrovnávacího výboru v Praze, tak i
příštím týdnem počínajících konferencí ve Vídni.
Jazykový spor a vše, co s tím souvisí, bylo by
tedy na delší dobu vyňato z jednání říšské rady
a odsunuto na >»vedlejšíkoleje« — jak svého času
žádal na českém sněmu dr. Baerenreither — a tím
by bylo umožněno, aby se strany na půdě parla
mentní v“positivní činnosti sblížily a mezi sebou u
tvořily většinu. Ale v tomto směru Jednotným če
ským klubem zahájená >»politika hdspodářských
úspěchu« pobouřila opět Němce. >Neue Freie Pres
se« bije ja poplach, že Čechové sáhají do velké
státní tobolky, ale při tom že přece brojí proti ne
strannému dru. Hochenburgrovi.

Prodloužení prozatimního jednacího řádu sně
movny na další jeden rok bylo 28. listopadu posl.
sněmovnou schváleno. Debata byla krátká. Z če
ských poslanců ujali se slova pouze národní soci
alisté, kteří jsou zásadními odpůrci jednacího řádu.
Při hlasování byl Jednotný český klub rozdělen,
ježto pro hlasování toto platila volnost hlasování.
Jednotný ceský klub při tomto hlasování nebyl
valně zastoupen. Přítomní čeští poslanci hlasovali
proti: nár. socialisté, skupina Stránského a Masa
ryka, několik Mladočechů s dreni. Koernerem v
čele a agrásníci. Pro hlasovali ostatní Mladočeší a
klub katolicko národní.

Rozpočtový výbor posl. sněmovny dosud ne
skončil venerální debatu. ©Bývalý všeněmecký
ministr dr. Schreirer útočil ve výboru na české
ministry dra. Bráfa a Irnku, že jsou prý V kabine
tě jen českým rozkladným živlem. Schreinerovi
odpověděl dr. Kramář a prohlásil, že znamená pro
vládu nebezpečenství.

Nová předloha o úpravě úřednických platů,
která byla předložena posl. sněmovně, obsahuje
časový postup pro státní úředníky, služební prag
matiku a zvýšení aktivních přídavku.

Soudcovské jmenování v Čechách ostré kriti
ce podrobil v posl. sněmovně český poslanec dr.
Koerner v debatě © tomto svém pilném návrhu. K
této debatě druží se nedělní schůze v Olomouci,
jejímž účelem bylo protestovati proti obsazení vi
cepresident. místa u krajského soudu olomouckého
Němcem. Dle nosledního sčítání patří k tomuto
soudu 59 proc. Čechů a 41 proc. Němců, ale přes
to jsou tu president i vicepresident Němci a radů
jest tu pouze 5 Čechů, avšak 13 Němců. Schůze té
to zúčastnilo se 8 poslanců. Ministr dr. Hochen
burger svou špičatou řečí 29. listopadu, zmínkou
o něm. území v Čechách podráždil české radikály
a urazil všechny české poslance. Nastaly hlučné
výstupy mezi českými a německými radikály, do
šlo i k rvačce a schůze musela býti přerušena.
Hned nato svolána ministerská rada, aby se ura
dila o situaci.

Českoněmecké smiřování v jednání různých
výborů a komitétů národně politické kornise vleče
se těžko vpřed. V poradě pracovního výboru po
stavili se Něrnci odmítavě proti českému požadav
ku. aby oba zástupci nejvyššího zemského mar
šálka byli mocní obou zemských jazyků. Dále ne
bylo v téže schůzi docíleno dohody o tom, má-li
býti první zástupce nejvyššího zemského mar
šálka z řad německých a konečně mají-li býti oba
zástupci nejvvššího maršálka voleni sněmem ane
bo jednotlivými kuriemi.

Jednotný český klub na schůzi své 28. listo
padu se usnesl, aby klub nezávislých poslanců z
Čech a Moravy zastoupen byl i v předsednictvu
klubu, do něhož povolán prof. Masaryk a do par
lamentní komise dr. Stránský.

Uherský sněm dle domluvy s oposicí rokuje
4 dny v témdni o rozpočtu a 2 dny o branné před
loze. V rozpočtové debatě rumunský poslanec Ště
Pán Pop prohlásil, že strany. které se vydávají za
oporu uherského státu, lépe by udělaly, kdyby
místo potlačování národností odstraňovaly ze
správy státní korrupci a nepotismus. To ovšem
vyvolalo ve sněmovně veliký hluk.

Válka italsko-turecká. | Italie chtěla uzavříti
Dardanely. 40 italských lodí čekalo prý jen na
povel, aby si vynutily průjezd Dardanelami, ale
Rusko italskou hlokádu Dardanel zmařilo; po bok
Ruska postavilo se Rakousko a Německo a Anglie
dokonce prohlásila. Že sama provede blokádu,
kdyby Italie na svém úmyslu setrvala. Celá Evro
pa přispěchala Turecku na pomoc, ježto blokádou
Dardanel utrpěl by všecek evropský obchod. Zá
roveň prý má se jednati o mír. V Tripolisu dobyli
prý Halové výpadem nových míst.

V Portugalsku zahájila vláda urputné proná
sledování církve. Arcibiskup kvardský byl vypo
vězen ze země. Monarchistické vojsko zase počíná
útočit.

Revoluce v Číně. Na jedné straně prohlašuje
se, že se k povstalcům přidávají nové provincie,
jiné že prohlášení nezávislosti odvolávají a přidá
vají se k vládě. Jančikaj snaží se dále vyjednávati
se vzbouřenci a přiměti císařský dvůr k odjezdu
z Pekingu. Proti tomu brání se zoufale princ-vla
dař, jehož kolísavost a nerozhodnost jest největší
nesnází.

Rozšiřujte „Obnovu“!

Zprávy
organisač. a spolkové.

Rekollekce 4 volná konierence duchovenstva vika
riátu Jaroměřskéh: konati se bude v Josefově ve stře
du dne 13 „prosince od půl jedné hodiny odpolední. Před
nášeti bude o věcech časových obětavý a slovutný řeč
ník P. T. an kanovník dr. Fr. Šulc.

Ukresní sdružení mládeže na Hradecku pořádá v
městci prosinci vždy odpoledne vzdělávací přednáško
vý kurs. Pořad: 8. prosince v Černilově v hostinci D.
Jindry: »Země a její pohyby.. Přednese dp. Jan Lad.
Petrásek. kaplan v Černilově. „Stručný přehled histori
ckého vývoje poměrů zemědělských“. Přednese pan Vá
clav Nejedlý, bank. úředník v Hradci Králové. — 10.
prosince v Rusku v hostinci pana Sováka: »Čemu nás
učí dějiny našeho národa-. P'řednese dp. Jiří Sahula z
Hradce Králové. -Zpěv a hudba na venkově«. Přednese
dp. A. Macháně. kaplan z Pouchova. — 17. prosince ve
Slatině v hostinci ». Krejčího: „Otázka ženská na ven
kově.. Přednese sl. L. Kosařova z Dobrušky. »Ovocnář
ství a zahradnictví«. Přednese pan říd. učitel Šteffek z

Výravy. 2%. prosince v Bukovině v hostinci pana
Hodka: »Vzdělání zemědělského dorostu«. Přednese P.
říd. učitel F. Jelinek ze Ždánic. „Právní poměr hospo
dáře k půdě«. Přednese pan Václav Nejedlý, bankovní
úředník v Hradci Králové. -- 31. prosince V Oujezdě v
hostinci pana Svíčky: »Ochranářská politika- zeměděl
ská«. Přednese p. Er. Šabata, rolník ve Vrbici. »Země
dělské družstevnictví“ Přednese dp. Jan Lad. Petrásek,
kaplan v Černilově. - Dovolujíce si zváti k největší ú
časti na tyto přednášky, upozorňujeme předem, že kurs
je úplně nepolitický, wodniknutý jen za účelem prohlou
bení vědomostí. Prosíme, aby se těchto přednášek zú
častnil nejen náš dorost, nýbrž též dospělí. V případě,
že by se kurs zamlouval. jsme ochotní uspořádati v
březnu kurs druhý, který by měl ráz více praktický. —
Pořadatelé mají právo měniti přednášky dle svých dis
posic. -—

Černilov. (Přednáška, výborová schůze, divadlo.)
Příští neděli dne 3. prosince bude u nás přednášeti vč
hlasný řečník vsdp. kanovník dr Fr. Šulc o půl třetí
hodině ve spolkové místnosti >O významu královské
ho reskriptu.« Po přednášce bude důležitá schůze obou
odborů Katol. nár. Jednoty. - Večer přesně o 7. hod.
bude se opakovati působivé a úchvatné drama »Cikán
čina pomsta. -- Naši ochotníci tak skvěle si počínali
při nedělním představení, že dojem je trvalý, jak svědčí
o tom touha po opětném představení. — Veliký počet
hostí nucen byl minule odříci si účast, protože divadlo v
pravém slova smyslu bylo přeplněno. Díky těm, kdož
vyhověli četným přáním po novém představení — Ú
čast bude zase přehojná. Lístky lze si opatřiti v předpro
deji, pozvánky do domů nebudou se již posílati.

Holice. Odbočka Všeodbor. sdružení křesť. dělní
ctva pořádá v neděli dne 10 „prosince velkou veřejnou
schůzi, na níž promluví o drahotě p. Al. Petr z Hradce
Králové „Přijďte všichni a přiveďte sebou své známé.

Křesť. soc. vzdělávací spolek v Čáslavi povzbuzen
zdárným výsledkem prvého přednáškového večera, U
spořádat dne +0. listopadu druhý. tentokráte v doleních
místnostech »U modré hvězdy«. Přednášeti ochotně se
uvolil dp. pro. Fr. Kohout a to +O některých důležitých
dějích z historie děkanského chrámu Páně.: Zajímavá
přednáška shromáždila četné členy spolku i mnoho mi
lých hostů, kteří se zájmem vyslechli, jak těžké osudy
prodělal čáslavský hlavní kostel a jak významných u
dálostí byl svědkem. Po přednášce konán byl koncert
spolkové kapely, jenž odměněn byl hojným potleskem.
Mezi hosty zvlášté potěšila výbor spolku návštěva vdp.
děkana Jas. Foltv. -- Dne 10. prosince pořádán bude v
dolních místnostech U modré hvězdy: spolkový Miku
lás. Případné dárky přijímány budou téhož dne od 2 hod.
odpol. ve spolkové místnosti (čís. 14). Zasílatelé musí
udati svoji adresu, aby se předešlo různým nevhodno
stein pod rouškou anonymity. Žádáme členy spolku, aby
se přičinili o zdárný výsledek hojnou účastí a četnými
dary. Program jest velmi zábavný, že jest i úplně slušní,
netřeba ani podotýkati.

Žleby. Čílá organisace kaiolické mládeže, která má
za sebou již tolik krásných činů, uvila k věnci svých
zásluh opět jeden zlatý lístek -- souhrou »Pasačky z
Lurd-. Bylo lo první její vystoupení na divadelních
prknech a proto není divu, že bylo napjatě očekáváno
nejen příznivci jejími, ale i odpůrci. Vždyť jeden známý
pán nemohl se zdržeti, aby i nežlebským občanům vy
kládal o chystaném divadle »studených“. Veleobětavosti
pana Šulce, jenž s neúmornou horlivostí podjal se reži
sérství, a pilností všech spoluúčinkujících zdařilo se vše
nad očekávání. Bernadetta sl. Šulcové, sehraná se vši
vroucností dívčí duše, zachvtila již při svém výstupu
a zájem ten stoupal vždy výše, jak objevovaly se na
scéně nové a nové osobnosti. Hluboký dojem vyvolaly
postavy slepé Otylie (sl. Jeníčková), Žofie (sl. Zajícová)
a Miny (sl. Malá). SI. Vondrová ukázala, že jak tonem.
tak gesty vžila se do úlohy zprvu přísně kruté, ale pak
milující a horoucně vírou nadšení kněžny matky. Jest vi
děti, že jí jeviště není cizí. Pěkně vystihla dobrosrdeč
nou, ale i energickou šafářku Barboru sl. Záklasníková.
V ní získati může organisace dobrou charakterní hereč
ku. Stejně zdatně vedla si i prefektka sl. Kostelecké.
Matka Soubirova byla v dobrých rukou pí. Soukupové,
jako zdařile ze života vystřižena byla sousedka sl. Schrei
brové. Podobně přirozeně vedly si malé dívky z Lurd
(si. Hrbolková, Kotěřová, Kabelíková, Pitrová a Vokou
nová) a Růžena, komorná (sl. Hanousková). Krásným zje

vem byla dívka představující P. Marii (sl. Melzrová) a

rová, Šrajbrová a Šmejdská. | maličká úložka dětí ša
fářky Barbory byla v rukou sl. Kodrlovy, Lankašovy a
maličké Bertičky Táborských dobře podána. Bylo vi

né nálady hry, jak také cititi to bylo z chování obecen
stva, plnícího prostory divadelního sálu do posledního

dovalo souhru s napjatou pozorností a místy bylo přímo
uchváceno. Deklamace i zpěvy byly nacvičeny pěkně a
režie vedla si precisně, což zasluhuje tím chvalnějšího
poznamenání, že vyžaduje značné píle a že zvláště ča
sté proměny scen kladou na malé jeviště zvýšené po
žadavky. A přece vsecko šla rychle a bylo uspořádáno
vkusně a přilehavě. Platí to nejen o zařízení jednotlivých
interieurů. ale i vystižení masek. o oblecích atd. Toille
ty kněžny, andělů a lurdského zjevení byly přímo nád
herné. Předseda crganisace pan Ant. Linhart, jenž prvý
pojal myšlenku hráti tento kus 1 jenž s přispěním ochot
ných členů organisace je také provedl, může míti ze zda
ru toho cpravdovou tadost. Orgenisace pokládá za svou
povinnost vzdáti upřímné díky mimo neunavnému TE
žiséru p. Šulcovi a vdp. vikáři Schreibrovi, ochotnému
rádci, i dp. kaplanu J. Schwallcrovi, který byl pří Cvi
čení hry všem učinkujícím ochotně nápomocen a nepřál
by si nic více, než aby ji i dále svou přízeň a pomocnou
ruku poskytoval.

Zprávy
místní a z kraje.

Osobní. *!. Exc. ndp. biskup Dr. Josef Doubrava

přesídlil tento týden z Chrasti k trvalému zimnímu Do
bytu do Hradce Králové.

Městská rada v Hradci králové ve schůzi dne 21.
listopadu t. r. učinila následující usnesení: Panu Ant.
Málzrovi, staviteli varhan v Kutné Hoře, povoleno bylo,
by na své nebezpečí postavil nové varhany V kostele
sv. Antonína v Novém Hradci Králové, již před provede
ním oprav vnitřku téhož kostela. - C. k. okresnímu
hejtmanství předloží se nov vnávrh na odvodnění Pou
chovského hřbitova. vypracovaný měst. technickou kan
celáři, ke schválení. Udělena byla povolení ku stav
bám v bloku R v Pospišilové třídě. — nájemného domu
na parc. č. 6 p. Frant. Jar. Cernému, staviteli a na parc.
č. 7 p. Fr. Konečnému. - Spolic. úřadem se sdělí, že
p. Karlu Macounovi uděleno byl c. k. okresním hejtman
stvím povolení k užívání továrních místností, určených
k výrobě perleťového zboží, v domě čp. 420. -- Dopo
ručí se ku příznivému vyřízení žádost pí. M. Šejnohové
za povolení ku přenesení koncesse kavárnické z domu
čp. 149 do domu čp. 156. - Vvhlásí se, že rozpočet pří
jmů a vydání obce místní, obce školní, obecních podniků,
ústavů a fondů na rok 1912 je veřejně vyložen k na
hlédnutí po dobu 14 dnů, dnem 29. listopadu počínajíc.

Přednáška. Ve spolku paní a dívek v Adalbertinu
přednášeti bude dne 8. prosince vdp. professor Hornof
„O vladařském jubilen a ochraně dítěte.. Začátek o půl
3. hod. odpol.

Mlkulášskou zábavu pořádá Jednota katolických to
varyšů v nově upraveném sále Adalbertina dne 8. pro
since s pestrým programem při koncertě hudby p. Ji
routovy. | Dárky mlčelivě sc přijímají v Adalbertinu č.
dv. 1.

Ples tovaryšské jednoty pořádán bude dne 21. ledna
1912 s vojenskou hudbou. Pozvánky budou teprve až V
ledru doručovány, protože před Novým rokem zvou ji
né spolky na své plesy. Jednote prosí své příznivce, aby
na její ples pamatovali 4 při subskripci svou přízeň jí
osvědčili.

O své cestě do Sv. Země. přednášetí bude v sále
Klicperova divadla v sobotu 9. tm. dp. Fr. Dostál. ka
techeta mě“ť. školv. Čistý výnos přednášky, provázené
dvěma sty světelných obrazů, většinou dle vlastních
snímků zhotovených. věnován bude ve prospěch chudé
mládeže obecných a měšťanských škol v Hradci Krá
lové. Předprodej jístků ochotně převzalo knihkupectví
B. E. Tolmana.

»Orel< v Hradci Králové pořádá dnes přednášku
vsdp. dra F. Šulce, kanovníka O reskriptu a jazyko
vých nařízeních. Začátek v 8 hodin večer v Adalber
tinu. Vstup volný. Pokračování v přednášce té bude dne
6. prosince.

Proti. radničnímu klerikalismu. Městské zastupitel
stvo v posledním zasedání věnovalo k žádosti spolku
na vystavění evangelického kostela část obecního po
zemku zdarma. Jest se cbávati, že tato štědrost bude
prudce napadena rrotiklerikálními zdejšími fanatiky V
»Ratiboru aneb v »Osvětě lidu« a to již z toho důvodu,
že stavba modlitebny této subvencována byla štědře

Piramin [Atlantik
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvu.
Vzory k nahlédnutí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.



zahraničními penězi. My vyslovujeme již předem svou
soustrast nad zuřivými projevy nepříčetného fanatismu
protiklerikálního, který zdejší katolické kruhy pociťují
již léta i při podnicích, na které z obecního jmění se nic
nepřiplácí. :

Koncert ve prospěch zřizování a udržování pomníků
padlým vojínům pořádá se dne 2. t. m. (v sobotu) v
Klicperově divadle. © Předprodej lístků obstarává pan
knihkupec Píša.

Jmenování. Ministr veřejných prací jmenoval ar
chitekta Františka Lososa v Praze učitelem pro deko
rativní a technicko-konstruktivní kreslení, jakož i pro
nauku o umělecké formě na odborné škole pro umělecké
zámečnictví v Hradci Králové.

Pozor na zneužívání firmy. Dle četných dotazů, do
cházejících moji firmě, chodí po venkově i v Praze a
genti, kteří se vydávají za zástupce firmy Langhans z
Prahy a nabizejí zvětšené fotografie, dávajíce si vypla
tit zálohy a podepsati jakýsi objednací list. Obecenstvo
se dá zhusta svésti chvalně známým jménem mé firmy,
jakož i velikou lácí nabídky = učiní objednávku v dom
nění, že objednává a obdrží obraz od firmy mé. Sběra
telé těchto zakázek spoléhají se na jistou všelidskou
povrchnost, spokojující se pouhým zvukem známého jmé
na a po bližších udajích nepátrající. Tím způsobem pře
mluví mnohého zakázníka k objednávce, kterou by týž,
znaje pravý stav věci, dojista nebyl učinil. Ježto je
tím poškozeno nejen |? T. obecenstvo, domnivající se mí
ti obraz od mé světoznámé firmy, nýbrž i já sám, po
něvadž výrobky i méně cenné plují pod vlajkou mého
dobrého jména jak slepí pasažeři, upozorňuji tímto, že
žádných agentů ani po venkově ani v Praze nevysllám.
Nechť tedy vážené obecenstvo agenta, který se vydává
za zástupce mé firmy, prostě odmítne a mne o tom la
skavě zpraví. Prosím dále. aby ctěné obecenstvo
vzalo jednou pro vždy na vědomí, že nesbírám vůbec
objednávek pomocí agentů a veškeré“ zakázky přijímám
pouze ve vlastním závodě, který se nalézá výhradně
a jedině v Hradci Králové, Adalbertinum. — Cís. rada
J. F. Langhans, c. a h. dvor. a kom. fotograf.

Hradci Králové (Čelakovského třída) dle pochvalných
úsudků odběratelů obsluhuje velice solidně. Vyrábí Inčěné
a bavlněné zboží. Sklad « výroba prádla. Velice dobrá
a trvanlivá plátna, damašky. kanafasy, sypky, kapesní

velmi levné. Jak tkalcovské zboží obvyklé“tak prádlo
zhotovuje dle přání na míru. Solidní závod ten vřele od
poručujenic.

Městské Klicperovo divadlo. ©Jednota divadelních
ochotníků »Klicpera< sehrála dne 26. listopadu »Když
ledy jdou (P*roud)«. Hra c © dějstvích. Napsal Max Hal
be. — Šířiti se o tomto dramatu interessantním po strán
ce literární bylo by nošením dříví do lesa, neboť je to
kus, jenž prošel všemi předními scénami evropskými.
Chvály zajisté zasluhuje, že přičiněním »Klicpery« u
veden byl také na zdejší jeviště. Provedení celkem u
spokojilo. Jenom nemilý dojem na mnohých místech pů
sobilo laborování p. Vicweghovo s nedostatečně nastu
dovanou partii. Pan Dušek a pí. Kohoutová brillantní
hrou všedbecně uchvátili. Pan Peřina by byl sympati
ckým, kdyby nebylo kamene úrazu v delších souvislých
passusech. Neboť pak se přednes jeho valně příjemně
neposlouchá. Ostatní stáli zcela na místě. Režie dosti
pokulhávala.

Záložní uvěrní ústav v Hradci Králové. Na základě
usnesení správní rady z 19. září t. r. otevře Záložní ú
věrní ústav v Hradci Králové filiálku v Plzni, která za
hájí činnost v nejkratší době. K rozhodnutí tomuto vedlo
správní radu ústavu mimo jiné založení akciové spo
lečnosti »Kaolinové a šamotové závody v Dobřanech u
Plzně..

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové dne
25. listopadu 1911. 1 hl: žita K 16.50 až 17.—, ječmene K
14.20 až 14.80, ovsa K 10—- až I1.—, hrachu K 30.—

až 40.—, čočky k 40. --až 50.—. jahel K 30.—, krup K
28.— až 50.—.,brambor K 6.-- až 8.—, jetelového semín
ka červ. K 146.— až 150.—,jetelového semínka bílého K
20N.—, máku K 74.-- až 9%.—-.100 kg: žitných otrub K
16.50, pšeničných otrub K l6.—, 1 kg: másla čerstvého
K 3.20 až 3.60, sádla vepřového K 2.16 až 2.40, tvarohu
K —.48, 1 vejce K ---.10. 1 kopa: zelí K 8.— až 18.—, ka

pusty K 2.40 až 8.—-. 1 hl cibule K 14—, 1 kopa drobné
zeleniny K —.80 až 1.20, 1 pytel mrkve K 4— až 6—,
1 kopa cerele K 2.— až 8.-—-,1 hl jablek K 10.— až 21.—.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 25. listopadu
1911 bylo přivezeno: hl: pšenice 59, žita 131, ječmene
79, ovsa 168, jetelového semínka červ. 71 a půl, lněného
semínka 6 a půl, kop: zelí 100, kapusty 60, cibule hl 30,
drobné zeleniny kop 10%,mrkve kop 45, brambor hl 59
a půl, celere kop 30, jablek hl 60.

Osobní. Vidp. Jan Sobota. římský doktor theologie,
filosofie a církevního práva, t. č. administrátor-v Kla
drubech nad Labem, byl dne 23. listopadu též na c. k.
české universitě Karlo-Ferdinandově v Praze prohlášen
doktorem theologie.

Příspěvky na ubohé pohořelé v Michaovce. Pan Ant.
Hošek, Duchcov 10 K, pí. Zdenka Kulhánková, Plzeň,
Šipka 10 K, p. A. Liška v Mirkovcl 4 K, vdp. A. Vitvar,
děkan v Novém Hradci Král. 7 K. dp. J. Havel, katecheta
v Novém Bydžově 4 K. Sbírky: důst. farní úřad v Bělé
u Přelouče 52 K, důst. farní úřad v Bohdanči u Pardu
bic 30 K 50 hal., důst. farní úřad ve Ždánicích 29 K, důst.
farní úřad v Libčanech 28 K, důst. farní úřad v Dobře
micích 6 K 35 hal., důst. farní úřad v Mlíkosrbech 11 K,
veledůst. děkanský úřad v Hradci Král. 20 K. Za dary

' O volbách v Hořicích zaslán jest nám 2 kruhů opo
' slčních tento projev: »Oposice, jež ku volbám těmto po
| stavila samostatné kandidátky, -byla seskupením všech
' oposičníků bez ohledu na jejich příslušnost ku které
. koliv straně politické. Ten tmel, který spojoval všecky

oposičníky „byla nespokojenost s dosavadním hospodář
stvím na radnici hořické, kterou ovládali samoděržavně
mladočeši. Tito oposičníci, netázající se nikoho na jeho
přesvědčení politické, vybrali za kandidáty do sboru o
becních starších dle svého nejlepšího vědomí lidi pocti
vé ze všech tříd občanských a stran politických. Vůd
cem oposičníků nebyl primář nemocnice dr. Erban, ný
brž celou akci volební vedl oposiční výbor volební. Na
to, že by byl dr. Frban kandidátem primátorského stol
ce, není při jeho přetíženosti prací v nemocnicí a praksi
ani pomyšlení, a také oposice u volbu starosty nikterak
se zajímati nemohla, neboť těžka chytiti holuba, když
holub dosud jest na střeše. Tedy dříve by musela míti
ve sboru většinu, aby mohla na místo starosty města
reilektovati; pak by jím ale dr. Erban býti nemohl a
také nebyl. Také nenavrhoval v nižádné schůzi, aní v
žádném postranním jednání dr. Erban, aby byl na kand.
listinu pojat kněz; naopak on prohlásil, že jen v zájmu
dobré věci oposiční, Levzdávaje se a neustupuje nikte
rak od svého přesvědčení, přijímá kandidaturu na opo
síční kandidátce, na níž jsou stoupenci oněch politických
stran, proti nintž celý život bojoval. Jako prohlásila o
posice, že ve správě města nemá býti provozována po
litika říšsko-radská, tak také sestavila i kand. listinu z
osob všech v městě jsoucích stran politických.« — Ne
váháme celý projev doslovně uveřejniti. Nechť se si
tuace třebas i další diskussí vyjasní. Ostatně poslední
článek nám zaslaný přinesl již v mnohém vyjasnění dří
ve, než jsme mohli tento projev otisknouti. Předešlá
zpráva mluví o Situaci zcela správně. Zajisté, že jí i
oposice přisvědčí.

Hořice. (Odpadlictví.) V našem městě, kde byla od
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v Kratonohách.

jakživa půda ro každý pokrok, pravý i falešný, stalo se
ve jménu pokrokovosti v posledních letech více odpadů
následken agitace Volné Myšlenky. Nátlakem, přemlou
váním, zasnubováním, hlavně však agitací odpadlo více

domi kroku, který činí, často z pouhého rozmaru, ura
žené i neuražené pýchy, následkem roztržky s katolicky

člověku líto lidi, kteří si musí trpce dobývati svůj den
ní chléb a kteří ve tak lehkomyslně zbavují té — často
jediné útěchy a posily náboženské, jež člověka i v bouř
ném životě ja rovrchu udržeti může a slepě se anar
chismu vrhají v náruč! Jak toho nezřídka sami litují,
když roztrhnou pásky, jež je s rodinou a známými pou
taly a jakési výlučné mezi nimi stanovisko zaujmou, kte
ré jim nijak ku prospěchu býti nemůže! »Teprv pak« —
pravil mi jeden mladík konvertita — »jsem poznal, co
jsem učinil, když jsem jako od víry odpadlý nemohl na
lézti zaměstnání u katolického chlebodárce a když děv
če, s nímž jsem si chtěl známost udělati, mě bez rozmý
šlení odbylo, když poznalo, že jsem bez víry! V tomto
městě bych to byl snad tak necítil, ale jinde připadal
jsem si jako psanec. Tu teprve přišel jsem k přesvěd
žení, že jsem obětoval se za lidi, kteří po ramenou lidu
se chtějí vvšplhati Jid k cdpadu vyzývají, sami však
třeba ve víře zůstávají, aby si neškodili, a svou exi
stenci bez prospěchu pro jejich věc nasadil. Oni se mo
hou státi, podaří-li se jim utvořiti politickou stranu, po
slanci a Bůh ví, čím, alc našinec? — Ten nosí jen svou
kůži na trh za jiné.« Tak mluvil ze své zkušenosti a
zajisté že rozumně. Pokud se výchovy dětí týče, tu se
jeví u našich odpadlých přec jen jakási umírněnost, ne
boť z pravidla dávají je křilti a když se na ně se strany
stejně smýšlejících působí, říkají: »Nemám práva dltěti
to brát. Až doroste, ať se rozhodne samol« Je to přece
jen lepší,- pravila jednou taková žena, vypravujíc dítě
ke křtu, »má-li člověk víru.< Tc se asi mnoho šťast
nou necítila a bezpochyby jen z falešného studu v tom
zůstávala. Školní úřady vyzvaly rodiče dětí nekřtě
ných, aby si pro svě děti nějaké náboženství, v němž
by byly ve škole cvičeny, vybrali, a tu — až na výmin
ky —-posílají je do náboženství starého, t. j. katolické
ho. Kéž by přišli aspoň k rozumu ti svedení! Stalo by se
tak ihned, kdyby t. zv. předáci si je tak houževnatě ne
drželi, aby jejich -obece se nerozpadla. A ono k tomu
dojde, ať dělají, co chtějí. Co nesčíslných sekt bylo již
od dob Kristových. 4 kde jsou všecky? ... Zahynuly,
církev však zůstala. —-Dne 8. prosince t. r. dávati se
bude ve zdejším děkanském chrámu Páně Shlasů a ca

4 hl. smíš. od Aloise Macha, řid. kůru v Bělohradě
Lázních.

Čáslav. Uložení ostatků Žižkových. Ve
výroční den nalezení ostatků konána byla komitétem
pro důstojné jejich uložení schůze v úřadovně pana purk
mistra, ve které sdělen byl ořípis nejd. konsistoře králo
véhradecké, že ničeho nenamítá proti tomu, aby uloženy
byly v t. zv. Žižkově komoře, která nachází se v chrá
mové věži přínio nad kaplí Mariánskou, kde byly nale
zeny. Při tom předložen byl zároveň návrh městského
stavitele p. Jiráska, který v intencích bývalého svého
chefa pana architekta K. Hilberta vypracoval plán k
znovuzřízení této místnosti, jež bude goticky, jak kdysi
bývala, sklenuta a důstojně upravena. Komité usneslo
se návrh tento přijmouti a po jeho schválení vydati pro
volání k české veřejnosti, aby svou hřivnou přispěla k
poctě Žižkově.— Otázka nových staveb úřed
ního domu ac. k. vyššího gymnasla octla se, Jak jsme
doslechli, v nové a příznivé fási. Zakročením říšského
poslance J. E. p. dra. Pacáka octla se záležitost tato v
rukou příslušných ministerstev, jež slíbily ji co nejry

chleji a to dle vůle města vyříditi. Snad tedy nyní jak
úředníctvo soudní a finanční, tak i žactvo a professor
stvo gymnasijní dočká se splnění dlouholetých svých
přání po účelnýcha vhodných místnostech.— Před
náška vdp. P. T. Svojsíka konánabyla a sice v
neděli dne 25. listopadu. ale za změněných disposici.
Přednášející nemohl se pro úmrtí své matky dostaviti
osobně a proto delegoval za sebe pana MUDra. K. Te
saře, který přednášku jeho předčítal. Ačkoliv pořada
telstvem -přednášky bylo tajeno, že slovutný cestovatel
dostaviti se nemůže, bylo to přece jenom mezi obecen
stvem rozkřiknuto, a tím také přednáška o četné ná
vštěvníky zkrácena. Nicméně byla návštěva slušná a
co snad scházelo na osobní životnosti dojmů, to nahra
ženo bylo krásou obrazů.— Osvětový svaz,
o jehož životě pronášeny byly již leckdes pochybnosti,
konal v minulých dnech výborovou schůzi, při níž u
sneseno, aby vylednáváno bylo o veřejnou přednášku
zvláště universitního professora dra. Haškovce a aby
zřízena byla lidová škola prozatím v Čáslavi a osvěd
čí-li se, i ve větších místech okresu Čáslavského. Místní
školní rada projevila ochotu propůjčiti k tomuto účelu

vynikající místní odborníci. Jakého nalezne pochopení v
těch vrstvách, pro něž jest určena, ukáže budoucnost. —
Nová okrasa kostela. V těchto dnech postaven
byl v kostele renomovaný kredenční oltářík, na jehož
opravu, jak jsme již oznámili, odkázala značný obnos
zesnulá paní M. Vebrová. [Práce vykonána byla v dílně
p. Ontla z Kutné Hory. Na oltář zavěsen bude obraz
sv. Václava, jehož obstarání vzal na sebe se vzácnou
ochotou vdp. kanovník dr. Ant. Podlaha. Jak nám bylo
soukromě sděleno, jest malba již hotova a bude pravou
ozdobou našeho chrámu Páně. — Uličnictví. Ne-'
jednou upozornili jsme na svévolnost některých výrost
ků. kteří u kostela po sobě házejí kameny, ohrožujíce
tak chodce i okna chrámová. Nevíme, bylo-li policil dá
no v tom ohledu nějaké pokynutí, ale víme, že v presby
teři kostela jest již jedno okno roztříštěno. Myslíme, že
proto královská obec naše nezřizovala nová okna do
kostela, aby se stala terčem uličníků.

Hospodářský spolek pro okres Pardubský, Přelouč
ský a Holický, jehož předsedou byl Jan Markalous, byl
posud více méně rázu konservativního. V poslední do
bě usilují o přední místa v tomto spolku pokrokáři a zdá
se, že také spolek ten do svých rukou dostanou. V ne
děli dne 2. listopadu t. r. konala se již druhá valná hro
mada spolku, která měla ra programu volbu 18 volitelů
do zemědělské rady král. Českého. V první volbě, kte
rá byla c. k. okr. hejtmanstvím zrušena, zvítězila strana
oposičníků a nepřátel rosavadního předsedy p. J. Mar
kalouse. Ale také při druhé volbě, zvláště přičiněním
stavitele Kašpara, pokrokáře, byla stará strana v hospo
dářském okresním spolku nepatrnou většinou poražena,
ale přece jen poražena. Po této neočekávané porážce
se staré předsednictvo poděkovalo.

Nouzová akce v Pardabicích. Město Pardubice sna
žilo se upřímně utišiti nářek na drahotní dnešní pomě
ry objednávkou několika vagonů brambor, které opatři
la pražská banka »Rohemia-. Stanovilo se, že se nouzové
brambory budeu prodávati pouze dělnické chudině a v
druhé řadě teprv konsumentům jiným. Ale právě tyto
vrstvy lidu, jimž především mělo se pomoci schválně
objednanými bramborami, přišly v tak malém počtu, že
nouzové brambrry musely se prodávati na trhu a kaž
dému, kdo přišel. Posledně objednaný vagon bramborů
zůstal téměř nevyprodán a obec hleděla brambory do
stati do rozličných dobročinných ústavů. Bylo však
shledáno, že bramborv jsou špatné a shnilé, což mělo za
následek, že byly obci zase vráceny. Upřímná nouzová
akce nesetkala se tudíž se žádoucím výsledkem a způ
sobila městu pouhé rozpaky a nesnáze. Co se nepodařilo
s bramborami, nezdařilo se též s objednanými mořskými
rybami, které jen s největší potíží byly rozprodány.

Koncerty v Pardubicích. Moravští učitelové uspořá
dají v Pardubicích dne 8. prosince t. r. dva koncerty v
městském divadle. První koncert konati se bude ráno
o půl 11. a druhý odpoledne o půl 3. hod. Sbor morav
ských pěvců rozhodl se uspořádati dva koncerty týž den
v Pardubicích za tou příčinou, že lístky na první kon
cert, určený na odpoledue, byly okamžitě rozprodány.
Uspořádáním dopoledního koncertu lze vyhovětí umění
milovnému obecenstvu, kteréž na odpolední koncert už
lístků nedostalo. — Hudební sdružení v Pardubicích za
vedení kapelníka V. Lautnera uspořádá symfonický kon
cert dne 3. prosince v městském divadle ve 3 hod. od
poledne ve prospěch okresní komise pro péči o mládež
v Pardubicích. Na programu jsou: Dvořák, Grleg, Sme
tana, Beethoven. Vzhledem k eminentně dobročinnému
účelu očekává se návštěva co nejhojnější.

Drobnosti 7 Pardubic, Novák, 19letý úředník dráhy
z Velimi, zpronevěřil svým službodárcům 3000 K, s ni
miž orchl do Pardubic a zde ve vykřičených domech
za den probil 1000 K. Otec nezdárného syna, jsa telegra
ficky vyzván, byl-li by ochoten synem odcizenou část
ku zaplatit, odpověděl záparně. Novák byl v jednom
zdejším bordelu zatčen a uvězněn. — Známá zdejší dá
ma, pí. Matilda Růžičková, vulgo paní Messanyová, že
na primáře okresní nemocnice, byla v minulých dnech
c. k. okresním soudem v Pardubicích odsouzena pro
urážku na cti na dva dny do vězení, nebo k 30 K pokuty.
Významné jest, že noviny, v Pardubicích vycházející,
sensační tuto společenskou událost pominuly. — Námě
stek starosty v Pardubicích p. J. Llébich, knihkupec,
známý pro svou neobyčejnou přízeň k učitelstvu, resig
noval na svůj úřad městského rady a hodlá vzdáti se 1
ostatních čestných funkcí s úřadem tímto spojených.
Učitelstvo pardubské, oceňaojíc zásluhy pana Liebicha,



uspořádalo schůzi, na níž se usneslo projeviti zvláštní
deputaci svému příznivci svoji neomezenou důvěru s přá
ním, aby ve svém úřadě potrval, -- Zvonění a pískání
na drahách se odstranilo. V Pardubicích po ulicích však
slýcháme po celý den pronikavé pískání povozníků s
uhlím, že si uši musíme zacpávati. Jeden rozvážeč mlé
ka svolává své zákazníky busením na zvonec. Takové
nepřístojnosti irpl se blahovolně v Pardubicích.

Slatlnany. 218. valná hromada I. českého spolku pro
zvelebení včelařství, zahradnictví a chovu hospodář
ského zvířectva v Chrudimi koná se v neděli dne 3. pro
since 1911 o 2. hodině odpoledne v hostinci pana Wir
ta v Slatinanech. Pořad: .. Zahájení schůze. 2. Pojednání
o těchto otázkách: a) „Výchova dorůstající mládeže vů
bec a dívčí zvlášt.. Přednese paní Marie Trachtová,
teditelka hospodyňské školy v Chrudimi. b) „Chov krá
liků-. Pojedná pan Fr. Dokonal. učitel měšť. škol. c)
sŽivot včel v zimě.. Promluví předseda. 3. Volné ná
vrhy. Hojná účast přátel hospodářského pokroku, jakož
i mládeže škole odrostlé jest velice žádoucí.

Německý Brod. V minulých dnech rozloučil se S
naším městem pan místodržitelský rada Matějka, byv
jmenován vrchním dozorčím radou v Jičíně. Konserva
tivní kruhy zdejší jcho odchodu musí upřímně želeti,
neboť ztrácejí v něm mnužného zastance svých idel. Pan
místodržitelský rada totiž nenáležel k těm, jimž nábo
ženství je věcí vedlejší neb úplně lhostejnou, nýbrž k
takovým, kterým je druhou přirozeností, takže dle jeho
zásad život svůj zařizují a vedou. A jistě mu sloužilo
ku veliké cti, když každé neděle se svou veleváženou
chotí v chrámu Páně účastnil sc zbožně mše svaté neb
jiným povinnostem náboženským zadost činil. Dával tím
vzácný příklad lidu, který si ho právěpro tutojeho pří
kladnou zbožnost nemálo vážil. Konaje takto své po
vinnosti k Bohu, byl pan mistedržit. rada svědomitý a
přesný i ve svém úřadě, který spravoval vždy s napro
stou nestrannosti, takže vědomě nikomu neublížil. Litu
jem2 upřímně odchodu p. místodrž. rady a přejeme mu,
aby se mu v novém jeho působišti tak líbilo, jako se mu
líbilo v Německém Brodě, s kterým tak nerad se loučil!
-- Novým okresním hejtmanem v Německém Brodě je
pan Čeněk Schneider-Soukup. který dosud úřadoval u
místodržitelství v Praze.

Česká Skalice. Ve prospěch sanatoria pro tuberku
losní na Pleši pořádá Čtenářská Beseda »Božena Něm
cová« v Ceské Skalici dne 2. prosince 1911 přesně o
půl 8. hodině večer v sále pí. Bartoníčkové veřejnou
přednášku »O Ceylonu a Východní Indii-, doprovázenou
asi 130 světelnými obrazy. Ve známost P. T. členům a
členkám naší organisace uvádí Jan Hlaváček, kaplan,
t. č. předseda katolické organisace.

Surové napadení »Orlůú« spácháno v 53. čísle »Vý
chodočeského Obzoru“« v rubrice z Holic. Rudý list 0
tiskl tyto pepické řádky: »Tři sta orlů potřebuje ještě
200 samic, 100 prý jich už má. ale poněvadž to je na tři
sta málo, svolala místní klerikální kvočna z mateřské
útrpnosti svým kvo, kvo, kvo dne 16. listopadu v Holi
cích schůzi k zvláštní naléhavé Žádosti jedné už přihlá
šené samice... Podmínky jsou příjatelné: rok provi
soria s požitkv tělesnými, po roce definitivně růženec
a pensc v nebi.- Tak holický dopisovatel prozradil,
jakými ušlechtilými myšlenkami se soudruzi zabývají
nejraději. Kam se podívají. všude chtějí vyčenichat ně
co. co by jim sloužilo za kořeněnou paprikáž, za před
mět k pustému chechtotu. Oni prý pozvednou ženu k
vyšší důstojnosti. Snad proto si o ně utírají takovým
neurvalým způsobem své zablácené boty. Už teď tedy
"v Holicích vidíme. jaký bude obraz té vyšší kutury a
vyššího bratrství v rudém státě budoucnosti. Takový
tisk by dovedl ovšem vychovati širé vrstvy lidové v
hotové divochy. Ani c jediného zlodějského nebo zvrh
lého žida »Východočeský Obzor- po celou dobu svého
vycházení se neotřel tak klackovitě, jako o vlastní kra
jany, o české dívky z lidu. Tento »lidový« list, který
má tak veliký respekt před židovským velkokapitálem,
»pomáhá« dělníkům tím, že si tropí z českých dělníků
a dělnic nejsurovější pošklebky. Divoch v temné Africe
nikdy s takovým gustem a tak rafinovaně neplivá na
čest bližního, jako orgán, který prý — vzdělává. Ale
pro hodné lidi plyne z takových neotesaných řádků
přece poučení. Teď aspoň vidí rozvážní rodiče, jak by
jejich děti zušlechtila taková společnost, která se neo
stýchá i tiskem takové hrubosti rozšiřovati. Soudruzi se
ukázali v pravé podobě. A proto lidé hodní tím horli
věji budou podporovati zmohutnění našich organisací,
aby se postavila silná hráz proti otravné záplavě rudé,
Kdyby se kdokoli odvážil takovým nectným bahnem
postříkati soc. demokraty, křičeli by do celého světa o
zpustlosti. Katolíci holičtí. jen čile vpřed! Jest to naší
povinností netoliko v zájmu náboženství a národnosti —
nýbrž i v zájmu kultury!

Přelouč. Dne 19 listopadu na žádost křesť. soc. spol
ku »Svornosti« přednášel u nás všeobecně oblíbený ce
stovatel dp. Alos Svojsík »O Japanu«. Ač počasí nebylo
příznivé, přece jen účastenství bylo značné tak, že cel
kem vybráno 174 K 98 h. Obecenstvo přljemně se po
bavilo a dlouhotrvající potlesk byl znamením, že po
učná přednáška všeobecně se líbila. Venkov náš ve
lice se na přednášku těšit. deštivé počasí radost tuto
mu pokazilo. Místní intelligence téměř všechna před
nášky se zúčastnila až na několik nadlidl, kteří doma
zůstali jednak z důvodu, že Svojsík jest katolický kněz,
Jednak, že přednáška konána ve prospěch farního chrá
mu Páně. Inu maloměstští —-liliputil

Ústí a. O. Dne 21. listopadu uspořádán byl u příle
žitosti výroční slavnosti hudební Jednoty sv. Cecilie v
Ústí n. O., kteráž před více lety slavila 100leté jubileum

svého trvání, obvyklý přátelský večer, spojený s kon
certem, jenž opětně dokázal hudební zdatnost členů vá
ženého tohoto sdružení. Po slavnostních fanfárách zapě
li shromáždění členové cecilskou píseň, odkaz to příslu
šníků spolku tohoto z let dávno minulých. Po skončení
písně přednesl starší spolku p. Jan Mazánek, učitel své
zprávy spolkové, doporučil ku přijetí členy nově se při
hlásivši, a uvedl zároveň jména členů, kteři letos slavili
jubileum svého působení v Jednotě; slyšeli jsme čísla
i 50, 45 a A0 roků, z čehož patrna láska k hudbě v Oustí,
"kde každý umí housle bousti. Následovala společná
večeře, volná zábava a hudební program. Koncert za
hájen skladbou Aloise Hniličky zvanou »Kasace“«, v níž
skladatel mistrným způsobem zvěčnil starodávný zvyk
ústecký, vyhrávání hochů po domech v den sv. Cecilie
a píseň cecilskou, uživ motivů jejich k volné skladbě
hudební. Další číslo programu. ouvertura k opeře »Vi
lém Tell«, která pro svou nesnadnost hlavně ve smyč
covém orkestru větší dovednosti | vyžaduje, sehrána
bezvadně; umění svoje uplatnili v solových partiích cel
la, flétny a oboe pp. Dušek, Kyšperka a Kopáč. Také p.
Černík v solovém čísle »Fantasie« ukázal se co zručný
solista na trombon, jenž nástroj svůj dokonale ovládá.
V orkestru účinkovalo celkení 30 členů, kteří zhostili
se úkolů svých čestně a shromážděné členy Jednoty
v nejvyšším míře uspokojili. Skladby některé skytaly
značné obtíže technické, ale ty hravě překonány byly
opravdovou pílí při zkouškách a nadšením, které pra
videlně při této slavnosti sc dostavuje. K tomu budiž po
dotčeno, že orchestr ovládala mistrná ruka p. Fr. Špin
dlera, c. k. berního officiála. jenž s obdivuhodnou pílí a
pravým nadšenín věnuje se čestnému úkolu dirigenta.
Celá produkce vyvolala mezi shomážděnými dojem nej
uspokojivčiší, a bylo přáním všech, by zdařilý tento ve
čer nebyl poslední, ale — jak v promluvě své uvedl p.
továrník Kučera — aby tento večer, jak mu dědové a ot
cové svatvečer říkali, přes všecka moderní pokroková
hesla v pravéní konservatismu členy Jednoty i na dále
shromažďoval a povzbudil v úmyslech předků pokra
čovati. -V den pak sv. Cecilie účastnila se Jednota v
9 hodin zpívané mše sv., při níž činní členové její velmi
zdařile obstarali mešní hudbu a zpěv. Přejeme Jednotě
sv. Čecilské mnoho zdaru a klademe ji za vzor všem
městům v Čechách.

Neštěstí na dráze. Na studie z Přelouče do Pardu
bic dojíždějí naši studenti. Spojení jest výhodné a při
nynější drahotě není divu. že rodiče počítají, jak by se
náklad na studie zmenšil. L.eč při tom se zapomíná, jak
častému nebezpečenství nadějný syn se vydává. Letoš
nim rokem do reálky do Pardubic vstoupil nadaný a
hodný syn zdejšího p. učitele Vcitíška. Ráno vždy vla
kem jezdil do školy a odpoledne ve 4 hodiny vracel se
znátky. Tak jezdil do 28. listopadu, kdy mu souzeno by
lo, aby tak učinil naposledy. Odpoledne cesta byla po
slední. A jak pro celou rodinu žalostná! Když vlak vjí
žděl do nádraží, předéasně vystoupil Jeníček Vojtíšků se
svým spolužákem z vozu. aby v brzku padl do náručí
svých milených rodičů. Než místo v náruč dobré mat
ky a pečlivého otce klesá nadějný hošík pod kola smrti
cího vlaku, který pod kolenem jednu nohu mu drtí a
druhou úplně ednimá. Tak v okamžiku zlomen nadějný
stroměček, zhrouceny všecky naděje nešťastných rodi
čů. Úbohý otec nejbližším vlakem odvezl zraněného sy
na svého do všeob. nemocnice v Pardubicích, aby tam
snad navždy zatlačil mu bystrá očka jeho... . Máme
za to, že výhoda, kterou dráhá studentům dává, daleko
nevyváží nebezpečí, které jim hrozí, a lépe jest. mož
no-li dítě ubvtovati ve spořádsné rodině. Mysl student
stva jest sebrančjší. zvvká samostatnějšímu životu a
život jeho jest v bezpečí. Stálou jízdou stává se jinoch
roztržitým a trpí tím i pacdagogický moment. Kdo ča
stěji se stýká se studenty ve vlaku, přesvědčí se, že ani
chování jejich nebývá vzorné a laskavé napomenutí ce
stujících posměchsm ano i urážkou bývá spláceno. Nut
no o tom velice pilně uvažovati.

Deváté hudební matinée. Pěvecko-hudební a kla
vírní škola Ludv. a Ferd. Knepra v Hradci Králové
pořádají v neděli dne 10 „prosince ft. r. ve dvoraně Be
sedy o půl 11. hod. dopol. deváté hudební matinée na
pamět sedmdesátého výročí narození — mistra © Anto
nína Dvořáka. Vstup volný.

Kdo jednou zkusil

BUVOVKU
nekoupí jiné přísady ku kávě.

Různé zprávy.
Jistoia vědeckého zkoumání. Na nedávno konaném

sjezdu německých přírodozpytcův a lékařů vyslovil se
dle »Kóln. Valksztg.« prof. dr. Steemann o dědičnosti zí
skaných vlastností takto: »Dědičné přenášení získaných
vlastností, jehož možnost byla tak dlouho popírána, a
které přece jedině umožňuje pochopení každého rozvoje
jako jediného velkého přizpůsobovacího pochodu, mů
žeme považovati za vědecky prokázáno.« Den před tím
mluvil Osv. Bunke o tomtéž thematě: »Otázka, zda zá
kony dědičné ve vlastním biologickém smyslu mají v
sobě možnost zrůdnění, padá současně s problémem dě
dičnosti nabytých vlastností. Vzdor mnohým pokusům

na zvířatech není otázka ta posud určitě zodpověděna,
ale imožno již dnes říci, že dědičnost nabytých vlastno
sti duševních a nervových musí se považovati za vy
loučenu.« Tedy: A. považuje něco za prokázáno, B. po
važuje totéž za vyloučeno.

Přesvědělvost lurdských zázraků. Pařížský kněz
Duplessy nabídl racionalistovi Chideovi 5000 franků, do
káže-li se před komisí, že vyjma nervové nemoci ani je
dna jiná nemoc nebyla vyléčena v Lurdech na přímluvu
Panny Marie. Jak známo, způsobil objev, že po smrti
Artusově sázka jeho 10.00 franků už neexistuje, Chi
dcovi a jeho přátelům velikou radost. Nyní však, kdv
má Chide před sebou oponenta živého, začíná se vyzou
vat. Dne 8. záři poslal Duplessymu dopis, v němž mu
vředevším děkuje za obnovení sázky a za slušný a pří
my zpáxob vsaní. Pak pokračuje: »Nastoupil jste po pa
nu Artusovi, přijímám Vaši nabídku. Oč se jedná? O
důkaz, že jeden ze zázraků. prohlásených za takové v
Lurdech, je historicky nepravdivý nebo vědecky vysvě
tlitelní.- Po tomto by se zdálo, že dalším krokem
byla by volba komise. Ale náč racionalistický pan pro
fessor, jenž by nejraději bořil katolické stanovisko svou
duševní převahou ve své učírně, má najednou plno ne
snází. V dlouhém dopise, zeslaném Duplessymu, rozu
muje takto: »Myslím, že při dobré víře jakou oba má
me, jistě se shodneme.« Alc nyní: -Mozky naše nejsou
stejně sestaveny a cha máme různé pojmy myšlenkové.
Nemohu přípustití náhlého přerušení v obyčejném ře
tězu příčiny a účinku nějakou vyšší vůli, jež stvoří no
vou příčinu a mime to zavrhuji Vase přesvědčení, že
matka Kristova prohlášená cd církve r. 1856 (!!) za ne
poskvrněnou. má s věcí co čiriti.« Jak potom možno
dosíci dohody? Professor nezapírá, že náhlá uzdrave
ní v Lurdech se stala, ale taliko prý u nemoci nervo
vých. Některá z nich nelze prý sice vysvětliti, ale vidění
naše je jestě nedokonalé a další pokrok přinese rozlu
štění. Uzdravení taková nedějí prý se pouze v Lurdech,
udála se i v starém Řecku « podnes se ději v pohanské
Indii. P. Duplessv poslal Chidsovi odpověď, v níž mezi
jiným praví: „Vyhýbáte se věci zcela jasné, na niž by.
komise musela odpověděti buď +-ano« nebo +ne«. Vše
ostatní, jako na př. rozhovor o zázracích v pohanských
zemích nechme si na jinou dobu. Ať se teď jedná pouze
o jedné věci. Pravil jste sám. že dokáže-li se pouze jed
no náhlé uzdravení nemoci, jež není nervová, pak nut
no připustiti skutečnost zázraku. Vyzýval jste kde ko
ho, by jeden takový případ Vám oznámili. Nuže, já
jsem přijal výzvu. Zdá se. že Vás překvapilo, že -z
3353 úředně zjištěných zázraků lurdských. jsem jeden
vybral. Nevím, bylo-li jich 3352 a nevím rovněž, kdyby
mi byly všecky okolnosti známy. zda prohlásil bych
je všecky za zázraky. Než to je vedlejší. Věc, o kterou
se teď jedná, je: Byl de Rudder náhle vyléčen ze zlá
maniny, již lékaři po léta snažili se vyléčiti a je možno
najíti přirozené vysvětlení toho vyléčení? Nechte vše
ho vedlejšího, předmět je zcela jasný.« Tak mají se věci
nyní. Nedá-li racionalistický professor určité odpovědi,
bude možna jediná konkluse: že netroufá si popírati
fakta.

Divné cesty národní politiky. V jakých soutěskách
ocitii se často i nejbystřejší a vážní čeští politikové,
svědčí chování Eima k Kiegrovým punktacím. Davy u
měle rozčilené tozohnily se tak. že mladočeským ka
pelníkům vlastně vypadla taktovka z ruky. Místo, co
by byli vedli, dali se strhnouti lavinou, na jejímž vzni
ku sami pracovali. Sám dr. Stránský dne 19. t. m. ve
svých +Lidových Novinách« píse: -Gustav Eim (jak zná
mo, redaktor »Nár. Listů<) potíral staročeské punktace
(v »Nár. Listech+) svým výmluvným pérem co nejostře
ji, soukromě o nich říkal. že jsou nejlepším a největším
dílem dra. Fr. Lad. Riegra-. K tomu poznamenává »Na
šinec.: »Pan dr. Adolf Stránský napsat tentokráte —
pravdu. což se mu ovšem zřídka podaří. Mohl by to
potvrdit i jeden ze staročeských poslanců moravských,
jenž v rozmluvě s Fimem © punktacích takto »uhodil na
ket-: »Vaše strana (mladočeská) má teď příležitost u
bít Staročechv.« © Načež Fim rozechvěně odpověděl:
»Pro Boha Vás prosím, jen to neříkejte nikomu z mla
dočeských poslanců. oni by byli s to se toho chytnout, a
bylo by to největsím neštěstím pro náš národ.« Připo
míná nám to ještě jinou historku ze života a působení
Eimova. V říšské radě icdnalo se o »školské novele«.
Mluvil ostře »proti“ mladočeský poslanec Tilšer. Eim

jí za níni staročeský poslanec pan K., vyslovil se takto:
sTi ... (následovalo několik jmen ze zoologie) nevědí,
co činí! Hotová zráda! Neciápou, že rozbijejí většinu
pravice!« »Velmi dobře. pravil p. K. a dodal: „Jenom
to tak napište do »Nár. Listů«. snad to pomůže!« Pře
kvapen odvětil Eim: *-Kdybych směl, ale já musím psát
tak. jak to Grégr (Julius) potřebuje.« Tableaux! - S
punktacemi bylo podobně. Podle přesvědčení Eimova
byly punktace nejlepším a největším dílem dra. Riegra.
Do »Náredních Listů: však napsal, že »Rieger prodal
(punktacemi) národ za skleničku koňaku«. A psal v
tom smyslu přímo zuřivě dále. Patrně proto, že to Grégr
tak potřeboval. Za odměnu byl zvolen ve dvou okre
sích do říšské rady. Dr. Rieger tehdy —- propadl! Ale
Eimova slova se potvrdila, že zmar punktací byl veli
kým neštěstím českého národa. Dnes již nikdo rozum
ný u nás nepochybuje, že všechna politická bída, v níž
trčíme a z níž nelze vvváznouti, datuje od protipunktač
ního boje strany mladočeské. Jest to kletbou zlého či
nu, že z něho nové zlo se rodí. Pan dr. Stránský má o
všem »názore«, že punktace znamenaly »hrob každého
dalšího vývoje a rozmachu české národnosti.« To nic
nevadí. Pan dr. Stránský si dá říci a »smluví se« Jako



v moravském paktu, který napřed prohlašoval za zrá
du, pak jej schvaloval, 4 na schůzi v Praze chtěl do
konce za pakt převzíti zodpovědnost. Když se jednalo o
pakt měl ovšem tisic chutí napodobit »Národní Listy«
z doby punktační. Ale záhy poznal, že je na to příliš
skrátký:. Rozumní lidé, snad na základě zkušenosti s
punktacemi, kuli v tmé železo, dokud bylo žhavé. A tak
„dostali pakt pod střechu«. Ovšem nynější předáci
mladočeští o Riegrově Činnosti soudí po trpkých zku
šenostech daleko spravedlivěji, než cholerikové první
mladočeské delegace. Tolik národních sil se vyplýtvalo
v tuhých zápasech od doby, kdy Rieger byl dán pro
punktace do národní klatby“ Nyní však naše postavení
jest slabší a kritičtější než ve chvíli, kdy punktace
smlouvány. Rve se nám z%rukou daleko více, než co
Němci punktacemi požadovali. Není divu, že hlavní li
ne Kramářovy politiky tak málc se liší svou povahou
vd staročeské politiky, která byla potupně zvána »dro
bečkovou«. :

Vylidňování Francie. Úřední list francouzský ozná
mil v neděli statistiku cbyvatelstva Francie za první po
loletí roku +911. Statistické výsledky jsou neutěšenější
než kdykoli dříve. Počet případův úmrtí převyšuje po
čet porodův o 10.279.O tolik duší se počet obyvatelstva
ve Francii běhcii prvních šesti měsíců tohoto roku zmen
šil. Pokles obyvatelstva týká se stejnoměrně všech de
partemcntů, vyjma pět bretoňských, které stále ještě
vykazují velký počet porodů.

Tklivá snášelivost Venkova.« Agrární denník při
nynějším velikém sporu mezi předními pracovníky a
grárními stává *e přirozeně nervosní zvláště proto, že
i strany pokrokářské dovolují si rozhodnou, palčivou
kritiku. Proto »Venkov“ odpovídá podrážděně: »My do
sud ani slovem neziínili se o divokých sporech v tá
boře realistickém, o novážlivých otřesech »Času:«, o
bouřích přino programových, jež rozvracejí stranu »po
krokovau“ — ač jsme © to byli požádání i z kruhů če
ských evangelíků ©!My takč nevměšovali se nijak do
osobních i politických třenic a řvavých hádek pánů Klo
fáčů, Choců, Žemličků a pod., my necitovali anř ven
kovské odborové národně sociální listy, jež přímo úto
čí na „České Slovo. a staví je na roveň pokleslému (?)
»Čechu , my mlčeli o tom, když vedení nárad. sociál
ní strany od vlastních straníků vytýkána bezprogramo
vost, bezilavost, ignoraniství. šálení lidu, šarlatánství,
a hanebné klamání dělnictva: my mičeli i k oné odpor
né komedii. kterou sehrál Klofáč s celou českou veřej
ností a která jednou už jako příšerný úkaz znemrav
nělosti musí býti přibita! Víme přece všichni, že r.
1897 byl to Klofáč, kter“ jaku »vůdce« lidu pořádal po
Praze vybíjecí demonstrace, při nichž zamazovány a
strhovány německé a dvojjazyčné tabulky! A hle, tento
vvůdce: najednou pustil se do handrlování s hotelem
-Zlatá husa“ a -- jako na posměch a urážku všech
těch, kteří s ním kdysi prováděli v Praze »očistu« a z
nichž mnozí byli za to Žalářováni! — sám nynl dovolil
německé nápisy vlepit na svůj dům. Pašol! — voláme
na takovéto »mravokárce«! Vy, kteří sami místo orga
nisace ináte chumle 4 matenice, nesmíte se ani z daleka
dotknout naší pevné strany, sice vám dokážeme, jak
jsme už dokázali tisíckrát, že nestrpíme nikomu a ni
kdy drze a klukovsky otírat se o náš zcelený a poctívý
tábor agrární? My se Vám nevměšovali do vnitřních
záležitostí nikdy, neboť stáli jsme a stojíme dosud na
stanovisku, že je věcí stran samých, aby si své rozpory
vnitřní vyřídily -- ale nezachováte-li i vy toto všem
samozřejmé stanovisko slušnosti i taktu, pak vás svlék
neme do naha a ukážeme světu. jak v pravdě vypa
dáte.. Inu --- jest po volbách. Strana agrární již hlasů
masarvkovských a klofáčovských nepotřebuje. »Ven
kov“, který tak velikými lžemi mlátil za volebního ru
chu do strany naší, prozrazuje nyní, jak veliký sebe
zápor si možil k vůli lapaní hlasů stran jiných. Mlčel
a mlžel o zlořádech ve stranách nekatolických, ale zato
raději si vymýšlel cio očí bijící lži o našincích. Zpravo
dajství -Venkova. tedy. se řídilo politickým kšefteni.
Dle toho, jak stoupaly uecbo klesaly hlasovací kursy,
dovedl agrární stán přebarvovati Situaci a povahu jed
notlivých str. -- Jak. rozumějí politickému obchodu
rovněž agrárníci moravsko-slezští, patrno z jejich rů
žového stanoviska k povčstnému reversu posl. Pavloka,
kterým se tento agrární příslušník tolik Němcům upsal.
Selské Listy“ vesele niší, že prý to byl jenom volební

trik (úskok). Kdyby však takové triky byly věcí zcela
nevinnou,pak by nemohlani bratr bratrunic | věřit. Pak
by písemné závazky byly hezcennými hadry. Chlubí-li
se agrárníci zcela ležérně, že Pavlok podpisoval Něm
cům závazek, jehož nechtěl již v okamžiku podpisování
splniti, nak si Němci učiní jen jediný úsudek o chara
kteru takých agrárníků. —- V Čechách zase pochlubil
se agrární tisk, jak od agrárníků byl nastrčen v jed

nom okrese protiagrární kandidát jen k vůli roztříštění
hlasů a za tím účelem, aby sc před užší volbou kandida
tury vzdal. Za tento manévr slíbeny protikandidátovi
peníze. Tak se tedy relormuií »lidové« volby. Proto
není divu, že bylo agrární čtenářstvo ponecháváno k
vůli pasti na hlasy v temnotě o pokrokářských stra
nách.

Při tahanici o Jeho Exc. Práška napsaly mužné slo
vo dne 24. t. m. -Hlasy Venkova«. Praví: »Věří někdo,
že posl. Prášek, kdyby byl jist, že vyšine se spíše v boji
proti straně, že strana rozbije a novou, sobě oddanou
vybuduje, že by toho neučinil? ... Strana ztratila v
Práškovi dobrou sílu, o tom není pochyby. Nutno však o
té kvalifikaci říci pravdu. Dobrá síla není ještě geniem
a kapacitou prvního řádu. Za svého působení však vy
mykal se pracím v komisích, kde nutno bylo pracovati

a myslit. Pro okres svůj (jako celek ne osoby) dle vy
jádření osob, za ním stojících, nepracoval; v akci ře
pařské vpadl v zad. Kde tedy objevily se ty nadměrné
schopnosti mimo jeho kariéru osobní? Strana naše ne
potřebuje Práska k svému rozvoji, ale zato potřebuje
Prášek stranu k rozvojí své kariéry. Způsob, jakým jed
ná jeho krtčí práce, prozrazuje, že je sále tím starým.
A tu prostě vyžaduje zájem strany, aby se neustoupilo.
... Nevěříme, že našel by se někdo z poslanců, kdo
by k vůli osobě Práška stranu chtěl roztrpčovat. A je-li,
bude lépe, bude-li ze strany raději dříve venku nežli po
zději. Opakujeme: Nejde o osaby, jde o boj systému o
sobního, který vyloučením Práška zdál se býti zlomen
proti zdravému systému zodpovědnosti vůdců strany.
Hrozi-li pro Práška snad někdo krajním bojem, nutno
podotknouti, že v opáčním příradě celá řada nezištných
pracovníků práce ve straně se vzdá a celé řady voličů
důvěry ke straně pozbý ti musí. Proto tvrdíme, že otázka
ta, když jíž řešena býti má, musí býti rozřešena před
Širším forem, než jest výkonný výbor strany, musí
býti řešena nejméně sjezdem důvěrníků. Otázka ta jen

tevřeně projednati a kde je potřeba řezu, řiznouti raději
dal. Prohlašujeme otevřeně, že otázku tuto déle rozhod

řešena býti má, t. j. zdola.. Budou-li se říditi přední
činitelé agrární duchem těchto řádků, pak jistě nasta
nou na venkově poměrv snesitelnější. Obětaví pracov
nici, kteří se nepachti po dietách, ale hledí k dobru cel
ku, imponují každému. A s takovými mohou s výsledkem
rokovati i našinci. Nezvedáme boj k vůli boji. Nemo
houce však splynouti nikdy se stranou čistě třídní, nů
žeme přece v příhodné chvíli pracovati na dobrých ú
kolech klidné vedle sebe, někdy i společně. Vždyť se ne
jedná výhradně a politiku některých agrárních sobců,
ale o prospěch rolnictva všeho. A mezi agrárníky jest
jestě veliký počet konservativců, jimž se naprosto ne
zamlouvá rvavý boj známých fanatiků. Ovšem v hlav
ním agrárním stanu jscu posud živly smírné u veliké
menšině. A s těmi, kteří o naší straně tolik se nalhali,
tolik volebních podvodů napáchali, s těmi, kterým jest
volnomyšlenkář, žid a protestant milejší, než nejsolid
nější katolický rolník, rozhodně se smlouvati nebudeme.
Takové námluvy by k dobrému cíli nikdy nevedly. Kéž
jen brzy v agrární straně jsou všude vystřídání političtí
obchodníci takovými muži, kteří by se těšili oprávněné
důvěře.

Odborové pokladny dělnické. Z »Národního hospo
dáře« »Nár. Listů: dovídáme se pěkných věcí o odbo
rových pokladnách dělnických organisací. Pokladny ty
to jsou prázdny, dílem proto, že co v nich bylo, prasklo
na -- volby, aneba že vybrala jejich penize centralisti
cká organisace, jež jich také užila politicky! — Takhle
se zneužívá odborových peněz!

Vánoce štěúrosti a lásky se blíží! Nejchudší slepé

divky obracejí se ku slechetným dobrodincům a prosí
úpěnlivě, aby si na ně, na ty nejnešťastnější, jež zde ni
kdy více světla božího neuvidí. laskavě vzpomněli a
jim dárkem (potraviaarni, prádlem a pod.) pomohli, aby
se aspoň z toho o Vánocích radovati mohly. Vše s díky
přijííná správa -Útulny slepých dívek« v Praze-lil., na
Kampě 4. 33. Příspěvky i administrace t. 1. přijme.

Všelicos. Prohlášena likvidace parc. banky polské. Ic
jí dva ředitelé zatčení, vedli výnosné bankovní obchody
na vlastní účet a falšovali podpisy na směnkách mnoha
rolníků. Vláda věnovala na sanaci banky 2 mil. a rovněž
ministr pro Halič Dlugosz velký obnos. — Ředitel »Lan

kuplířů se otáčela, propuštěn bezprávně z vazby: vždyť

stě platiti o 25 proc. vyšší daně. nežli ženatí a to tehdy
zvláště. nebudou-lí nucení zákonem starati se o své pří
buzné. — Na záhřebské cbchodní akademii žáci všech

morandum s řadou vadmínek, jež žádají míti splněny,
sice že do školy nevkročí. - Novým knížetem bisku

tuly ve Lvově Adam kníže Sapieha. — Při pozdní bou

nech jmenován lužické Srb kanovník Jiří Kummer. Bi
skupen drážďanským < děkanem kapituly budyšínské
(v srbské Lužici) jest spravedlivý Němec dr. Scháfer. —
V Italii zvýšeno clo na všecko zboží původu tureckého.

Dle nového řádu bude napříště udělován titul »dvorní

tedy na př. akciovým a komanditním společnostem. Ta

dražba na skvosty sultána Abdula Hamida; dosud strže
no bylo 2,652.353 franků. —Debaty o drahotě v nynější
radě říšské stály už na milicn korun.

Česká banka v Praze. Správní rada České banky
v Praze usnesla se zříditi adbočky v Plzní a Domažli
cích, pro které jsou iiž potřebné místnosti zajištěny.

Korrupce vc Francil. Ve schůzi francouzské sněmov
ny podal josl. La OArossiliérezajímavý dotaz o zadává
ní koncessí ku stavbě drah a dolování v Tunísku.-V do
tazu se praví, že nejlepší pozemky v Tunisku mají po
slanci. Na doklad uvedl řadu jmen poslanců a ministrů,
kteří si svémocně k pozemkům pomohli a pravil, že ne
ní pak divu, když domorodci se od Francie odvracejí.
Posl. Thalamas útočil na guvernéra v Tunisu a vytýkal
mu, že jeho vinou dochází k revoltám v Tunisu.

Zkázonosné dílo myši na západní Moravě. Ohrom
né letošní spousty myší na západní Moravě vykonaly
na Bytešsku a Velko-Meziříčsku dílo zkázonosné. Nyní,
když vše zničily na polích, počínají se stěhovat do sto
dol a do příbytků. Z ohromného množství myší soudí
se, že budou zásoby ve stodolách úplně zničeny. V mě
stě Vel. Meziříčí, kam nyní myši se stáhly, zničily chod
níky tak, že se, pomalu propadávají, z pod chodníků do
stávají se do silnice, na níž počíná se už také jeviti
zkázonosné jejich řádění: též i stoky jsou zničeny. Vše
chna opatření zůstávají bezvýsledná, neboť, jakmile se
chodník od myší podemletý opraví, už za několik dní
myši znovu ho podvrtají a razí si nové cesty dále.

Zdivo činžáků bude ještě teaší? Spolek průmyslní
ků na hliněné zboží, zároveň s keramickými průmyslo
vými spolky v Iraze a Krakově, projektuje novou for
mu cihel, t. zv. nietrických. Rozměry cihel jsou: délka
250 num, šířka 120 mm a výěka 65 mm. Dle výpočtu mo
hla by hýtci zdiva staveb, vystavěných z těchto nových
cihel, slabší o 15 proc. Tíra zmenšily by se také výdaje
stavební a zdivo mohlo by býti lépe ventilováno. Zmíně
né tří korporace uspořádají v nejbližších dnech anketu,
na níž vykonány budou porady, jaké akce nutno zaříditi
ku zavedení metrického tormátu cihel.

Žákovská vražda a sebevražda. V pondělí v poled
ne na záhřebské obchodní akademii žák II. roč, Milivaj
Ščerbak vystřelil aa nroi. Schneidra a neraniv ho, sám
se ranou do srdce usmrtil, První zprávy záhřebských
listů a raké telegraiické zprávy tomuto strašnému činu
18letého studenta podložily motiv, že prof. Schneider
udal Sčerbaka, ze nebvl tu neděli před tím v kostele.
O tori motivu se rozplétaly v novinách už celé úvahy,
zatím, jak pozdější listy záhřebské vypravují, není pří
čina ta pravdiva. -Hrvatska« po očitém svědectví sdě
luje, že Ščerbak po půlhodině tichého zamyšlení, v němž
seděl, (celá třída si odbývala od 11 do 3 hodin 4hodinný
karcer za neplechu v chemickém kabinetě), najednou
vstal a tázal se proť, Schneidra, proč ne něho v konferen
ci udal, že mu řekl, že methcda vyučovací jeho je špat
ná (to Ščerbak vytkl svérnu professoru, když ho napo
mínal, aby se učil německy!). Prof. Schneider mu od
větil, to že není místo k takovým řečem, aby si sedl a
byl zticha. Sčerbak nato vytáhl revolver a střelil po
professorovi. Projessor a žáci chtěli vyběhnoutí ven na
chodbu, ale v tom Ščerbak už skolil sebe. Ščerbakovi
byl uložen 16 hodin karcer za všeliké přestupky: lenost,
vzdorovitost, | odnilouvání| professorům, ©vynechávání
školy a mezi ostatními delikty i nechodění do kostela na
služby Boží. Ščerbak ostatně zanechal psaní, v němž si
stěžuje na (o, že proi. Lukas ho pronásleduje. O prof.
Schneidrovi. po němž střelil, v dopise se vůbec nezmi
ňuje.

Kdo má vlastně pravdu? Dne 23. listopadu »Ven
kov- otiskl tyto neomalené lži: >Při hlasování (o návr
zích drahotního výboru o dovozu masa za zámoří), kte
ré vyžadovalo hodně pozornosti a bylo značně důležité,
poskytovali vskutku ubohý obraz čeští, vlastně morav
ští klerikálové, Hned při prvním hlasování o návrhu so
ciálně demokratického posl. dra. Rennera povstali a
hlasovali pro návrh ten. Náhle však poslanec Šilinger
se ohlédl a zpozoroval, že za stojícími Mladočechy če
šti agrárníci sedí a iu ihned jakoby střelen, padl zpět
do lavice. kde se skrčíl a strhl s sebou ještě svého sou
seda. Než bylo pozdě. Formální návrh sociálních demo
kratů byl přijat a pět klerikálů moravských, se Šamalí
kem a Hrubznem v čele, bylo mu kmotry.« — Zato rudá
-Rovnost« © tom hlasování napsala dne 24. listopadu

: zrovna obráceně: „Moravští hlerikálové ukázali v par
lamentě zase jednou pracujícímu lidu svoje ledví: hlaso
vali vesměs proti návrhům na dovoz zámořského masa

(a dobytka ze zahraničí. Ani návrh Steinhauserův, jímž
: vláda se zmocňuje, aby dle potřeby a čas od času při
I pustila dovoz takový, nenalezl milosti před jejich kře

sťanským zrakem. Postavili se do jedné fronty s těmi
| nejzučivějšími agrárníky a spckulanty s lidskou bídou a
L poněvadž návrhy zamítnuty tyly jen nepatrnou větši
i nou, mají pánové Hruban, Šiliuger, Stojan, Navrátil, Ša
i malík, Valoušek, Kadlčák < ostatními jejich černými ka
: marády tu smutnou zásluhu. že agrárničti spekulanti v

Rakousku i v Uhrách budou moci bez cizí konkurence
ždímati z kapes chudého pracujícího lidu krvavé krej
cary za kus masa.« -- Kdo má tedy z těchto našich

. přítelíčků vlastně pravdu? Osopují se oba, ale »Venkov«
: přidává nehorázné lži. »Rovnost“ jistě neusvědčuje
- „Venkova« ze lži z nějaké lásky k nám.

Koncert ve prospěch postavení Smetanova pomníku
pořádá 5. prosince v městském divadle jednatelství sbo
ru pro postavení Smetanova pomníku v Praze. Zlatým
hřebem programu bude první venkovské provedení vel

| kolepého klavírního cyklu Vítězslava Nováka »Pan«, ne
| dávno poprvé vůbec hráného v českém spolku pro ko
| morní hudbu. Na programu jsou též mužské sbory vel
kého sdružení učitelského z Hradce Králové a okolí, kte
i ré zde poprvé vystoupí před širší obecenstvo, a pak

j solová čísla zpěvní. Podrobnější zprávy příště. Zázna
, my na sedadla přijímá již nyní knihkupectví pana Píši.

| Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.Cena 2 K 60h.
2 Objednávejte u —::

. Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.
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Hlavní podsíň,

proti kostelu Panny Marie.KDADAŘ
Veledůstejnému

duchovenstvu a
slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ručiti veškeré kostelní nádoby a
udšiní a to: mo. rance, kalicky
cíbáře, uádobky, | ónky, pacifikály,

ovícny,lampy, auielloe, kro enky
atd. svéolastní výroby, ná ředcírkevním vyhovojíce Btáré
měty opravuje v původní tek a
v ohni zlatí a stříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kásku franko ber závaznosti koupě.
Vše 80 posílá posvěcené. Pyrdes ruční.

„Sklad vsškorýchslatých a stříbrných klenotů, jako: řetězů
madonek, kříšků, prstýnků,náramků std. :: Notářské

prsteny, tabat y, jídelnínáčiní seutříbrupravého
ičtnakého vědy na skladě

Stars olete, stříbro aedrahokamy kupuje za nejvyšší ceu)

JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

Praha I, ul. Karoliny Světlé, čis. 19. m.

52aa)
RVK

tež lisované oválVACVET
doporuty c

Jo5 JELÍNEKMYDLÁ
HRADEC KRÁLOVÉ

PŘATV ATOTT BV OTO

a
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
vonstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

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

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v |urdnbicich.
EP* Závac založen r. 1898. WyW

foto-aparátů

drogerie |

Největší=—

vánoční výběr

Jan Vaněk

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové, Svatojanskénám.č. 76.
Zařizování Velkosklad

elektrického Justrů
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

Dyn a přístrojů
ynama. k vaření

Motory. a topení.

M- Instalační
Žárovky: k materiál za

Osram, tovární ceny.
Tuogsram,

Tantal. Solid.obs'uha.

Rozpočty zdarma -— Ceny levné.

C. k. místodrž. konces.

informační “Br
ag- kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

ůjčk nahypotékyi úvěrp E osobní,na splátky,
též bez ručitelů.

Křesťan. sociální
O zpěvník C
má míti kašdý křesťan. sociál.
Obsahoje veškeré křesť, sociál.

písně české, Orelské a národní. 3ena výrobní bez poštovného
34 b, a vkusně vázaný D4 hal.

10kusůpo 50bal, 50 kusůpo 40 hal
objednati Ino za hotové u

J. Poláka v Hradci Král. Adalbertinum.

Mřeséní lisév
rex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna.

EDELDELE

UL-aĎ>
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Díikůvzdání.
Nejuctivější díky vzdáváme všem, kteří našemu vroucně milovanému bratrovi

Monsign. JOSEFU ŠIMKOVI,
papežskému komořímu a rytíři řádu císaře Františka Josefa I., bisk. vikáři a děkanu v Polné,

ZNbe

© poslední poctu prokázali. — Zvláště děkujeme vsdp. děkanovi a sekretáři J. Lašťovičkovi z Chotěb ře za laskavé vedení
konduktu a sloužení mše svaté, jakož vůbec za všecku blahovolnost zesnulému za jeho života prokázanou, i drahéma vsdp.
vik. sekretáři Václavu Dvořáčkovi z Nížkova, dp. faráři A. Mákovi ze Sopot za procíténou řeč v kostele a dp. faráři F. Vlčkovi
z Heřmaně za promlovu u hrobu a veškerému veledůst. duchovenstva z Čech i Moravy za četnou úšast.

Uctivé díky naše platí dále všem, kteří pobřbu so zúčastnili, zvláště slov. panu c. k. školnímu iospek.oru J. Strén
skému z Něm. Brodu, a ze Štoků, el. patronátoímu úřadu v Přibyslavi a ve Štokách, všsmu c.k úřednictvu, sl. lesnímu úřadu
ze Zámku Žďáru, všemu vrchnostenskému úřednictvu, sl. okresnímu a městskému zastupitelstvu, váženým spolkům: Svato
josefské Jednotě, dámskému spolku bl. Anežky a literátskému. Všem školám a všem účastníkům vůbec.

Rovněž děkujeme uctivě všem přátelům a ctitelům zesnulého, kteří zasláním telegramů a dopisů bol náš zmíraiti h'eděli.

Všem Vám vůbec a každému zvlášť: „Zaplať Pán Bůh“
VPolné,26.listopadu1911. L. Šimek, J. Šimek, A. Podhajská,

bratr. bratr. sestra.
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Praví
"yo Pp, sklenařůma zahradníkům

nabízímeSklo tabulové do pařenišťat, jakož | staMalinský křen,
wební za ceny nejlevnější.— Výborný fermež. tmel
sklenářský, sklenářské zaručeně vyzkoušené
diamanty kus G K dodáme na každou stanici želez

nakoupíte nejlev. vánoční dárky“

Jan To

nabízí nejlevněji

uška, Kutná Hora.

ničnífranko.— Sklady tabulového skla.

K.V.Skuherský,n"
Hradec Králové, výhradně v továrně.
VÚ

po břřěr ih ihihřřřětřěěbřřtět— Vklady na knížky == Ao oa
zúrokuje

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
za niž ručí:

L.obec Vysokomýtské,2.všichni poplatníci,3. rosorvnífond
Pee vrmT veškeráaktiva spořitelny,

Vtkalcovně!
Váciava Holečka. Sklad a výroba

prádla

v Hradci Král, Čelakovského ul.Pro
Protože vyrábí z:oží jen dobré a stálobarevné

z la materiálu a prodává

ve velkém i malém za ceny výrobní.
OP* Zbytky 30 m 4 12 K.

Balíček moderních kaposníků 3 a půl tuctu
OEP>pouze620K <břěbtt

Křesť. organisátor
kalendář na r. 1912 již vyšel, Čiňte bojn“
objednávky. Cena 70 h. Jednetlivě poštou 90 b.

Jeset Polák, Hradec Králové, Adalbertinum.

břbběěobběhbě

rrřiitřěěřiěěětéběh ěběěěět

výstavu vánočních dárků
fy JOSEF PAVELKA, 23.222: ©prádemvlastnívýroby.

Závod svojí solidností a spolehlivým zbožím jen výborné jakosti získal sobě již v krátkém čase zvučné renomé. Snahou majitele
jest, dáti velkému Hradci Králové representační, odborně vedený závod prádlem a potřebami sportovními a modními pro pány.
———————-| Získalpodporumodníchautorittuzemskai cizinya přinášídenněvěcinejnovější.===

Přednosti závodu: Modníoddělení: Zásada závodu:
Pa prvního řádu. Přímý nákup angl. Angiekéranníkabáty. Zvláštnostikraraí a kapoinů. V dobrém zboží záleží levná cena.kabátů „Prince of Wales“ střih, exaktní, Frakovéa „Smoking“košile,mašle,knoflíky, ; ; ;
jemné provedení. Vlastní výroba prádla jen vše přesně dle předpisu. Cestovní a sport. Vždy to nák řád vého a nejlepší
dobrých jakosti. Prádlo dle míry účtuje se potřeby. Parfamerie. Zboží kožené a trikové. 1

v nezvýšených cenách, Amer. galoše a sněhovky. Hole a rukavice. Nejlepší reklama — spokojený zákazník.

Hradec Král., Palackého ul. 77.
ORP“ Prádlo se z doma odebírá a donáší. — Ruční prádelna. — Výroba,oprava, čistění a žehlení Karlova tř. 502. <

V rozhodné chvíli!
Dovoluji si tímto uctivě upozorniti na
skvělou, obdiv vzbuzující, jinde nevídanou

Utálý vzrůst a vývin závodu opravňují k tomu kroku, aby s=
přikročilo k natnému rozšíření sávodu, Pořísevy byly vhodré
místnosti k výrobě, opravě, šeblení s čistěníprádlav Korlově
třídě 503, by mohlo se s úspěchem čeliti veškeré soutěži. —

Vedavateia zodpovědnýredaktor Antonia Poenmos. — Tiskem bisk. kuihtiskár:. MMajitel: Polit.rkA driužutve ino re © strodet 4 4000



Kulturní jiskry.
Charakter ženialního umělce. O velikém vla

daři v říši tónu Fr. lisztovi časopisy posud širo
ze se rozepisují. Protikatolické listy ovšem dle
možnosti zamlčují, jak hluboce bylo nitro Liszto
vo prodchnuto vroucím cítení náboženským. Stůj
tež zde aspoů některé charakteristické obrázky:

Životopised —Góllerich © (Universalbibliothek
čís. 2392) píše, že ve Weimaru denně chodil na
mši sv. do katolického kostelíčka. Denně se modlil
církevní hodinky; když zrak jeho ochábl, takže
nemohl čísti, dal si je denně předčítati. Poslední
slova, která pronesl, byla: »Zítra musíte býti tak
laskav a budete mi cpět z modlitební knihy před
čítati« Jeho zamílovanou četbou byla Dantova
»Božská komedie<; ta stále ležela na jeho stolku,»
doprovázela jej všude na všech cestách. Rovněž|
rád čítal v životopise sv. Františka z Assissi. To
hoto světce zamiloval si tak. že r. 1858 vstoupil
do JI. řádu sv. Františka. Liszt dal svému nábo
ženskému přesvědčení i výraz veřejně, bylo-li to
ho třeba. Bylo to ve Weimarské společnosti vyso
ké. Předčítalo se pojednání o Nirwaně z »Allge
meiue Zeituna«. Rozpředla se živá debata o roz
marném životě. Liszt ukončil ji slovy: »Já věřím
o tom tak, jak muj farář.. Když Wagner byl nej
více rozerván, psal mu Liszt: »Vrať se k víře! Ta
ti vrátí štěstí! To jest to jediné, pravé, věčné! A
kdybys se i tomu smál, já v tom vidím jedinou spá
su a po ní toužím. V Kristu, poručíme-li do vůle
Boží náš bol, budeme zachránění a spaseni.« A
když dcera Lisztova Cosima. provdaná za známé
ho komponistu a klavírního virtuosa Bíilowa, ode
šla od svého muže a uzavřela nový sňatek s Wag
nerem proti vůli Lisztově, achladlo jedním rázem
vřelé přátelství Liszt-Wagner. Liszt nemohl ten
to čin své dcery srovnati se svým náboženským
přesvědčením o manželství.

R. 1886 v posledních týdnech svého života
pravil Liszt k svýri žákům:» Kdyby nebylo hud- |
by, byl bych +e věnoval zcela církvi a byl bych se
stal františkánem. Mýlil by se, kdo by se domní
val, že snad zevnější důvody byly by příčinou, a
bych se stal lehkomyslným abbéem. Nikoliv —
nýbrž mým nejvnitrnějším požadavkem duše bylo,
abych skutečně náležel církvi, jíž jsem chtěl slou
žiti. Tu jest život můj kruhem, v němž střetly se
náklonnosti mládí s požadavky stáří.«

Před smrtí projevil přání, aby byl pochován
jako terciář v hávu františkánském, aby o 5. ho
dině ranní byl donesen do kostela bez jakéhokoliv
průvodu a 5ez hudby jako chuďas a aby odpočíval
v kryptě těch františkánů, od nichž byl přijat do
řádu. Když byl upozorněn. Že tak neobyčejně
skromný pohřeb vzhledem k slávě jeho jména Ize
provésti těžce, řek) rozčileně: »Když bylo obecen
stvo tak dlouho zaměstnáváno člověkem za jeho
života, nesmí býti obtěžováno jeho mrtvolou.

Povážíme-li, jak veliké chvíle věnoval nábož- |
nému rozjímání, úžas nás jímá, jak zároveň mohl
býti předním, přímo zázračným virtuosem na kla
vír a jak mohl zároveň tolik komposic napsati!
Veliký Mendelsohn napsal: »Lisztova hudební ge
nialita jest absolutní; nikde nelze zříti podobné. Je
ště jsem neslyšel takového umělce jako jej, jehož
i Špičky prstů obdařeny jsou hudební schopností,
jež z nich přímo vyzařuje.« Každou chvíli dával
své umění do služeb dobročinnosti. V posledních
letech žil velice prostě, aby mohl konati dobrodi
ní. Počet jeho komposic dosáhl závratného čísla
1233! A k tomu všemu ještě literární veliké roz
pravy. Kdyby jiný tolik plodů za svůj celý život
pouze opsal, již tím bv vykonal práci značnou. Pa
trno tedy, jak Liszt tvořil velice lehce. V závěru
své poslední vůle praví: >A teď ještě jednou kle
kám a modlím se: >Přijď k nám království Tvé,
buď vůle Tvá ...« V jednom listě z posledních
svých let napsal: >Všech těch pádů a poblouzení,
kterých jsem se dopustil, hořce lituji a děkuji Bo
hu, že mi světlo Božské nikdy nebylo úplně od
ňato. Děkuji za to Bohu a chci umříti s duší přibi
"tou na kříž, naše spasení, naši nejvyšší blaženost.«

I z života Lisztova tedy lze se poučiti, že kře
sťanská zbožnost a pokora nijak geniům křídel
nepodvazuje. A právě hluboce procítěná katolická
mystika nadchla Liszta ke komposicím nejveleb
nějším. Analogii možno pozorovati na našem ne
smrtelném Ant. Dvořákovi, který daroval světu
proslulé »Stabat Mater«. Dvořákovou zásadou by
lo, že nemůže zkomponovati nádherné dílo z oboru

en hudby umělectakový, který pevně neVěří.

»Cyrlli«, časopis pro katolickou hudbu posvát
mou, v čísle 9. přináší pečlivý článek Bezecného
o Fr. Lisztovi. Velikou pozornost v odborných kru
zích jistě vzbudí Sychrova historická studie >K
dějinám varhan a varhanní hry v Čechách«, jejíž
pokračování vyjde v příštích číslech. Hudební pří
loha obsahuje dva pěkné sbory k císařským slav
nostem >Ke stupňům trůnu«< od Rud. Wůnsche.
Partituru lze obdržeti za 1 K. Bezecný pokračuje

zde také ve stručném, ale obsažném >»Repetitoriu
dějin hudby«. Takového praktického katechismu
bylo již dávno potřebí. Vyšlo sice již knížek za
podobným účelem více, ale jejich zpracování ne
odpovídalo moderní potřebě. »Cyrill< také pečlivě
upozorňuje na příslušné výnosy ohledně hudby
církevní i ředitelů kůrů, jest také rádcem pro velké
i menší kůry, sděluje, kde dobří varhaníci mohou
své umění uplatniti atd. Vůbec pod obratnou re
dakcí Orlovou měsíčník ten pracuje mnohostran
ně a zdárně. Heslem jeho jest: Nic všedního! Stá
le ku předu k nejvyšším metám!« Kéž nalezne list
všestranného porozumění! Předplatné (pouhých 5
kor. ročně!) přijímá pokladník Clem. Kuffner, fa
rář, PrahallV.

Valná hromada obecné jednoty Cyrlliské ko
ná se dne 12. prosince o 5. hod. odpol. v »Křesťan
ské Akademii“ (Ferdinandova tř. 6.) Program: Čte
ní protokolu o poslední valné hromadě. Zpráva
jednatelská. účetní, volba odstupujících členů vý
boru dle $ 13.. volba revisorů. Volné návrhy, jež
předložiti nutno A dní napřed jednateli jednoty
dru. Fr. Hrubíkovi.

Dr. Jos. Kratochvil: »Úvod do filosotie« (154
strany.) Cena 4 K. Nakladatel R. Promberger v
Olomouci. —- Mohutný rozvoj filosofického hlou
bání můžcine pozorovati v poslední době u všech
kulturních národů. Na všech stranách roste počet
knih i článků filosofických. a filosofie přenáší se i
do denní žurnalistiky, aby se vyhovělo potřebě
čtenářstva. Příčinou tohoto hnutí nezdá se nám
pouze přirozená touha člověka po vědění a uspo
kojivém rozřešení palčivých záhad životních, ný
brž také jakási znavenost a zmalátnělost dnešního
lidstva z netušeného triumfu tak zvaných (věd
praktických, zhmotnění života, sobectví, požitkář
ství, úpadek citu náboženského, zkrátka praktický
materialism — toť výslednice těchto triumfů. —
Duch lidský však nikdy dlouho nespokojí se s ma
terialismem, nýbrž upadá vždy brzy v opak. Hledá
vzněty náboženské a touží po výši mystické. Kou
skování fakt ve vědách specielních vzněcuje v 0
paku touhu po hluboké spekulaci a velké synthese. —
»Úvod do filosoiie“ poslouží českému čtenářstvu pří
ručkou a vodítkem ve spletitém reji otázek a pro
blemů dnešní doby. Kniha chce podati skutečně
populární a nestranné uvedení do filosofie. Že také
autor kritisuje a také s Jistého hlediska pohlíží na
různé theorie filosofické, nemožno mu bráti ve zlé,
ježto pouhé objektivní vylíčení problémů bylo by
tělem bez života, mrtvou literou. »Úvodem do fi
losofie« podávána první toho druhu kniha v české
literatuře, dlouho želané uvedení do nejdůležitěj
ších záhad filosofických. Spis se skládá ze 4 oddí
l: 1. Základní pojmy filosofické; 2. vývoj myšlen
ky filosofické: 3. synthesa budoucnosti; 4. vývoj
a snahy české fiiosofie. — Probírá tedy filosofii s
hlediska nejširšího a specielně českého. Kniha vy
zdobena jest třemi přiléhajícími obrazy od Raffaela
a Reinbrandta.

Modernistická přísaha u protestantů. Všichni
protestantští bohoslovcí podepsali tuto přísežnou
formuli: Podepsaný prohlašuji, že ve svých ká
záních i při jiných případných úkonech budu učiti
zjevenému učení sv. evangelia podle vyznání e
vanzelicko-lutheránské církve čistě a bez úhony a
že mu ani v nejmenším nebudu odporovati ani od
něho se neoddálím atd., k čemuž se zavazuje pod
pisem. — K tomu dokládá plným právem >»Das
Protestantenblatt“: »A my se ještě bouříme pro t.
zv. modernistickou přísahu katolíků?!«

»Antimilitarismus« sociálních demokratů. Za
se nový dokument! Je znám výrok soudr. Bebela,
že sociální demokraté jsou ochotni vzíti pušky na
ramena. bude-li někdo chtít jen kousíček půdy Ně
mecku vzíti. Teď opět 1 belgické sněmovně posl.
soudr. Troclet projevil své »antimilitaristické« cí
tění. Prohlásil totiž, že sociální demokraté jsou o
chotni povolit vládě vojenská břemena, poněvadž
prý se jedná o odražení německého útoku. Ministr
vojenství Hellebaut ujistil soudr. Trocleta, že vše
cky podmínky bylv splněny. aby v případě po
třeby mohla býti armáda za 5 až 6 dní mobiliso
vána. S tímto prohlášením se soc. demokratický
poslanec spokojil.

Obcovací řeč českých židů. Ti vypisují (na př.
v Berouně, Mi. Vožici. Kutné Hoře, v Kolíně a 1.)
konkursy na rabínská místa výhradně v »Prager
Tagblattu«. Děje sc tak z praktických příčin, pro
tože židé vědí, jaký tisk nastávající jejich duchov
ní nejraději čtou. A také sl náboženské obce přejí
právě takových rabínů, jimž jest německá řeč nej
bližší, nejmilejší. A tito jsou, kteří mocné svědectví
vydávají, že Masarykova klika jest nejbezpečněj
ší záštitou zájmů národa českého. Brzy to dojde
tak daleko, že se pokrokáři naši začnou tázati na
přední české spasitele u vídeňských židů z »Neue
Freie Presse«.

Ve službách Královny. [ nejlepší idea trpí, ne
ní-li davům vštěpována formou náležitou. Naše
dogmata jsou tak vznešená. že právě nejnádkerněj
ší květy poesie světové byly zvlaženy úrodnou

|

inspirovány právě katolickými dogmaty. Nesmr
telný Dante tím se povznesl nad Virgila, že použil
katolické doginatiky jako základních kvádrů k své
geniální »Božské komedie.. Zkrátka, katolické zá
sady, jsou-li podávány skutečnými apoštoly, po
vznášejí za všech věků. Jest tomu všude tak?
Vzpotneňme si. jak Židovské firmy nabízejí za lev
nou cenu řemeslně pracované obrázky svatých,
jak prodávají docela devotionalie. Také čteme bás
ničky různých veršotepcu, které kulturní úroveň
málo povznášejí. A což ty některé sošky, objedná
vané zbytečně z ciziny! Pro nás musí platiti pravi
dio: Pro kostel jen věci nejlepší, pro četbu katoli
ckého lidu populární, aie vybrané plody básnické.
To pochopil mimo jiné i P. Fr. Žák T. J., který re
dizuje věstník Mariánských družin českých „Ve
službách "královny <. V posledním dvojčísle čteme
v čele úchvatnou báseň Hornofovu. | jiné literární
příspěvky jsou velice zdárné. Redaktor zdobí vku
sně vypravený časopis obrazy předních mistrů.
List ten povznáší jak intelligenta tak člověka pro
stého. Takovým způsobem zajisté pocta Králov
ny nebes se zvelebuje a šíří opravdově. Časopis
»Ve službách Královny: vychází šestkrát do roka.
Předplatné roční (pouze 2 K) zasílá se administra
ci v Praze-II., Ječná ulice, č. 2. Vřele doporučuje
me v zájmu podpory skutečného církevního umění.

Ferrerovské barbarství řádilo v kapličce sv.
Prokopa u Čechovic znovu. Dvě skleněná okna ve
dveřích kapličky byla vytlučena. Na blízkém slou
pu Mariánském již podruhé bylo sklo roztříštěno
na padrť. Zcela dle receptu Židovsko-rudé »Arbei
ter-Zeiturce, Vždyť jest lid již tolik ferrerovským
tiskem zmámen, že v Čechách docela soc. demo
kraté takovým vandalstvím »zaháněli drahotu.

Také průkopník svobodné volby. Dne 1. září
v Uherském Hradišti byl odsouzen pro volební
podvod soc. dem. učitel k pokutě 20 K, v případě
nezaplacení na 48 hodin da vězení, k zaplacení
soudních útrat a ke ztrátě valebního práva na říš
skou radu na 6 let.

Spor o charakter. V době, kdy Kramářova po
litika zaznamenávala značné passivum, napsal
»Čech«, že se může říci Mladočechům: »To jste to
dokramařilile« Tehdy protestoval přísný Cato v
»Čase« proti »klerikální sprostotě«. Vyzýval Mla
dočechy. aby si povšimli hrubého toho tónu. O
všem tenkráte realisté ještě pořád čekali. co bude
z námiuv se strarou Kramářovou. Proto. jejich

hříčkou.
Nuže --- a za jaké pravdy, za jakou galantnost

žaloval speluredaktor »Nár. Listů“ Žďárský Ma
chara?. Vídeňský věštec o redaktorech »Národ
ních Listu« napsal tato slova: »Koupené mrtvé du
še dělají veřeiné mínění a dokazují argumenty,
hodnými kartouzských trestanců (!), že je všechno
v pořádku . . . koupení otroci v Mariánské ulici...
Á io vše stojí pouze všivých 1,700.000 korun a je
ště k tomu si ci chlapi musí naplivat do očí o dva
nácté hodině na Václavském náměstí. Srovnejte
tato slova s hořejší slovní hříčkou a hned poznáte
dvě duše v témž denníku. Galantnost ke Kramáři
přestala. jakmile se dostavil hněv nad porážkou
dra. Drtiny na Hradecku.

Nežalovala celá redakce >Nár. Listů«. Šlo se
proti Macharovi pěšinkou postranní, která se zdá
la chytrou a jedině praktickou. —Žaloval pouze
Žďárský, který se cítil právem dotčen těmi goliá
šovskými nadávkami. Porotcům předloženy otáz
ky, zda Machar vinil Žďárského z opovržlivých
vlastností a z opovržlivého smýšlení a zda jej vy«
dával v tiskopise u veřejný posměch.

Otázky stylisovány tak. že Machar měl posta
vení lepší než žalobce. Kdyby bylo šlo pouze 0 0
tázku, zda Machar hrubě spílal, bývala by situace

sloužila odsouzení, každý lehce uhodne i bez sou
du. Sám Machar za sporu Herbena s výkonným
výborem strany napsal, že při soudu jsou »kličky
a paragrafy«. A do kriminálu může přijíti i člověk
stokrát napadaný, jestliže odpoví na útoky satirou.
Jestliže dokáže obratný advokát, že pisatel pro
tivníka sesměšnil, hned jest se žalobcem zle. Což
teprve ty topory Macharovy!

A Macha: přece vyvázl — z formálních dů
vodů. Žaloval Žďárský — a jen Žďárský. Nastala
tedy otázka, zda šleliy dopadly i na tvář žalobco
vu. A tu projevila klika Macharova velikou obrat
nost. Machar řekl: >Jakmile je členem redakce,
padá to i na něho. Jest podivno, že žaluje právě
on.« Prý mu nebylo známo ani dle jména, že jest
členem redakce. >Tvrdí se, mohu to uvésti napřed,
že pan soukr. žalobce vůbec ve věcech vnitřní po
litiky nepracuje, že jeho referátem jest politika za
hraniční a sice pokud se týče západní Evropy, tak
že on s vnitřní politikou nepřijde vůbec do styku.«
Prý nechápe, kde vzal žalobce legitimaci k žalobě.«

Obhájce žalobcův řekl. že se jedná o to, zda
Žďárský zaprodal své osobní přesvědčení a svou
lidskou důstojno-*



Dr. lšouček prohlásil, že předmětem žaloby
není, zda se red. Žďárský cítí uraženým (ta práv
nická přesnost!), ale to, zdali redaktoři »Národních
Listu- prodali své přesvědčení.

Obhájce Žďárského dr. Hammer však odpo
vždzl: »(Předimětemsporu není, zda redaktoři »Nár.
Listů- prodali své přesvědčení, nýbrž předmětem
sporu je to, zdali muj klient, p. C. Žďárský, své
přesvědčení a svou lidskou důstojnost zaprodal.
Jako dr. Bouček, pravím i já, aby nebyla pozor
nost od žaloby a od mého klienta odváděna.«

Na to porotci rozhodli. že Žďárský nebyl vi
ně od Machara z opovržlivých vlastností a z 0
povržlivého smýšlení. A dále -—že Machar Žďár
ského v tiskopise u veřejný posměch nevydával.

Hory realistické rodily a vyběhla malá my
ška. Nic více nemožno pro reklamu masarykovců
ze spor vyždímati, než co prohlásila porota. Ta
neposoudila kvalitu a obsah útoků Macharových.
nýbrž řekla, že se šlehy Macharovy netýkají
Žďárského. Jen přesně míti, co žalováno a od
koho. —

Pokud se týče zakoupení přesvědčení, jest 0
všem otázka jiná a choulostivá. Redakce však toho
obvinění nežalovala. A co věcného Machar ve
svých cholerických článcích pověděl, to bylo již
dříve podstatně prohlášeno od samé redakce »Ča
su. Machar přišel nasvpat na to veliký kornout
»básnického“« pepře.

Jestliže má zde někdo kus podstatného vítěz
ství, jest sama pražská redakce »Času«, nikoli
Machar.

A jestliže psal tento muž o 40 koupených ne
volnících. o -koupeném chlapovi«, nechť si jen
vzpomene, jak často netoliko redakce »Času«, ný
brž i sám výkonný výbor masarykovský musil k
vůli svému patriarchoví měniti »politické přesvěd
čení — a to zvlště tenkráte, když Masaryk se
smlouval právě s Mladočechy. Masaryk si dělal,
co mu bylo libo, i prot: rozhodnutí výkonného vý
boru — který v mračném klidu šel za kličkujícím
politikem. Když již toho skokanství měli mužové z
»Přehledv“ dost. vystoupili ze strany s výslovným
prohlášením. že nemohou setrvati tam, kde abso
lutisticky a nedusledně dle nálady vládne jeden
muž. A kdo tehdy vvtýkal zbývajícím poddaným
zaprodanost, bezcharakternost?

Olomoucký >»Našinec“ napsal: »Machar před
tím. než zavzněl verdikt porotců, byl odsouzen
všemi lidmi, kteří jsou si toho vědomi, že tiskem
lze čest spolubližního zostuditi hanebněji, než ú
sty sebe nestoudnějšími. Machar byl odsouzen lid
mi úzkostlivě cti své dbalými dříve, než se před
porotu dostal. Osvobozen byl nikoliv mravokárce,
nýbrž jen shovívavě posuzovaný urážeč.

Tentokráte se "Času< porota líbila, ačkoli dří
ve autorita dvou porot nad Leop. Hilsnerem pro
tento list neznamenala nic vážného, žádné doku
mentární: rozhodnutí mravní. Teď jen celá veřej
nost čeká, zda vystoupí Machar s toutéž rázností
proti těm liden českým. kteří se zaprodali Adle
rovcům proti soc. demokratům českým. Tu by se
ukázalo hrdinství pravé -- a nikoli tak velice la
ciné. Muž, který odporučoval českým soudruhům
volbu Adlerovu, měl byv přece promluviti nyní ta
ké. Antonomisté však čekají marně. Ať si své spo
ry vvřídí Mladočeši s pokrokáři dle vlastního u
znání. Nás se spor netýká. Ale to jest zajímavé,
že pokrokáři i při tomto soudě se brali chytrou ce
stou Masarykovou.

Moderní hesla protináboženská. Napsal P. Jiří
Freund C. S. S. R. Zčeštil prelát dr. Jan N. Sedlák.
V Praze 1911.. Nákladem Cyrillo-Methodějského
knihkupectví Gustav Francl. Cena 80 hal. Meúnav
ný prelát dr. Ja1 N. Sedlák při rozsáhlé agendě ú
řední obohatil literaturu naši nejedním spisem
ceny trvalé. Nyní opět v úpravě nové vydal dů
myslné promluvy P. Jiřího Freunda, jež roku 1893
v adventě v kostele Uršulinek v Praze pokaždé
četné a vybrané posluchačstvo shromáždily. Ne
všední úspěch řečí těch přiměl k převedení jich
ndp. autora do jazyka českého. I vyšly v Praze s
názvem »Protináboženské časové fráze ve světle
pravém«<.Když toto české vvdání bylo zcela roze
bráno, přikročil nvní k tomuto druhému vydání.
Neztrácí dobrý spis své ceny ani po letech. Vždy
časová themata se tu projednávají jako: »Nábo
ženství je věcí vedlejší< -- »Víra jako víra« —
>Nevěříme nic »Víra se přežila; dnes stačí
vzdělání« -—»Smrt činí všemu konec« —-»Církev
katolická brání pokroku« atd. Vítaná to knížka
pro kazatele, pro přednášky ve spolcích! Co nej
lépe doporučujeme.

Egyptské papyrusy svědky pravosti Písma
svatého. Čím více historická bádání postupují. tím
stkvěleji objevuje se pravda křesťanství, což opět
a opět osvědčuje se nálezy papyrologie. Bylo v e
gyptském písku odkryto veliké množství nejstar
ších písemností, což dokazuje nejnovější sešit pa
sovského theologicky praktického měsíčníku, a to
hlavně v ohledu starožitností. Pokud se týče řeči,
V níž staré papyrusy psány byly, je již mnoha pří
klady dotvrzeno, že veliký počet slov, jichž lze
nalézti pouze v Novém zákoně, vyskytuje se ve
výkazech egyptských úředníků, v listinách daňo

kona. jenž dfíve vykazovul odchylky od jazyka
papyrosu. 12 ze sta, nyní zmenšil se na | procen
to, t.j. řeč papyrosů a Nového zákona jest jedna.
Učenci o této řečtině, jež za doby "Alexandra Ve
likého kolem moře Středozemního se mluvila, až
dosud nemohli se dohodnouti Důležitější však ře
či papyrusu jest jejich obsah. Tak ku př. jednotli
vosti při průběhu procesu sv. Apoštola dle skutků
apoštolských, nalezenými papyrusy nade vši po
chybnost se potvrzují. Též sčítání lidu, jež dle Lu
káše mnohému dějepisci mnohých těžkostí posky
tovaly, jest nalezeným papyrusovým Ediktem Ka
ja Vibia, místodržitele v Egyptě, jako pravé do
svěděcio.

Rabínská moudrosí o světovládě židů. | Jak
jsme již dříve častěji konstatovali, židé stále otev
řenějí s plnou hrdostí prohlašují, co jim všecko
musí býti nad křesťanskými raby dovoleno.

Nepřekvapilo nás tudíž, když ve >Volksblat
tu., »>StrážiPolské“ a v jiných četných listech by
la uvedena pyšná řeč jednoho rabína, pronesená
dne +1.listopadu na sjezdu Sionistů ve Lvově. Če
kali jsme, jak se židovský tisk k ní zachová, ale
tea jest velice zamlklý a proto zde slova rabino
va také uvádíme.

Řečnil: »lJiž po !9 věků bojují židé o moc ve
světě. kterou Buh kdysi zaslíbil Abrahamovi. A
však kříž mezitím zvítězil a uvrhl židovský národ
na zem. Rozptýlil jej do celého světa, kde byl i
krutému pronásledovaní vysazen. My však dosud
nevzdáváme se naděje. Již ten fakt, že židé po ce
lém světě isou rozšířeni, svědčí, že celá země ná
leží jim. Jsme svědky skvělého divadla. Israel kaž
dýní dnem stává se inocnějším. Peníze, před ni
miž člověčenstvo všude se koří, nalézají se úplně
v rukou židů, a právě lo zlato jest nadějí Israele.
Doby pronásledování židů minuly. Pokrok a civili
sace křesťanských národů tvoří nejmocnější násep
k ochraně židů a naději k provedení jejich plánů.
Židuni podařilo se zmocniti se hlavních středů svě
tových burs. Bursy v Paříži. Londýně, Vídni, Ber
líně, Hamburku a v Amsterodamu náleží nám. Kde
koliv jsou židé, tam liromadí se veliké kapitály.
Všecky moderní stárv jscu zadluženy židům. Dlu
hy donucují říše, dávati židům ve správu zlatodo
ly, všecky dráhy. všecky státní továrny jako zá
ruky. Je však ještě zapotřebí, aby židé stávali se
pány pozemků, zvláště velkostatků. Přejdou-li vel
kostatky do rukou židů. hlavně předlužováním.
všichni křesťanští dělníci na nich zaměstnaní, při
praví židům veliké důchody. Byli jsme po 19 stole
tí pode jhem křesťanů. nyní však sesílili jsme a
jsme mocnější našich někdejších potlačovatelů. Je
sice pravda, že mnozí židé dávají se pokřtíti, ale
to právě naši moc zvětšuje. protože i žid pokřtě
ný nepřestává býti židem. Přijde doba, v níž kře
sťané rádi by se stali židy. avšak Israel odmítne
je s opovržením. Neivětšín: nepřítelem Židovstva
svou celou podstatou jest katolická církev. Z té
příčiny musíme na tento prokletý strom vštěpovati
ducha nevěry, nemravnosti a nekázně. Musíme
boje a nesvornost mezi jednotlivé konfesse rozsé
vati. V první řadě musíme vésti boj proti katoli
ckému kněžstvu, 20 rejvíce odpadlíků z něho na
dělati, aby pak v řadách našich proti té církvi bo
iovali. Kněze věrné musíme polévati pomluvou, ka
lem a opovržením. Musíme skandály z jejich života
na svěilo vystavovati a je v opovržení světa vy
dávati. Musíme dále zmocniti se škol. Křesťanská
škola musí přestati. kříže ze škol zmizeti. křesťan
ské náboženství musí zmizeti s kříži. Církev ztratí

Židé musejí se všeho zmocniti, hlavně však veřej
ných úřadů. Advokáti. soucové, lékaři musejí býti
židé, anebo aspoň žid. duchem osvícení. Žid. lékař
má nejlepší příležitost ke křesťanským rodinám se
přibližovati. Židé musejí nerozvížitelnost manžel
ství zrušiti a všude civilní manželství zaváděti.
Francie nalézá se již v rukou našich, nyní přichází
řada na Rakousko. Konečně musíme se zmocniti
všeho tisku. pak teprv hude naše světovláda u
tvrzena.«<

Fanatismus židů sionistických jest tak veliký,
že činí docela mrzutosti židům jiným, kteří sledují
taktiku mírnější, V samém českožidovském »Roz
voji« jest kárána zpupnost a příliš útočná taktika
cholerických orientálců sionistických. Proto tako
vá řeč ohnivého mluvčího mnoho nepřekvapuje.
A i kdyby slova rahínova nebyla zaznamenána
přesně, tisíceré doklady mluví řečí hřímavou, kam
nadvláda sionistů směřuje. Slova uvedená charak
terisují povahu takového shromáždění zcela věr
ně. Jestliže již před M lety pařížský žid Cremieux
mohl se odvážiti k promluvě téhož rázu, proč by
nemohl mluviti zrovna tak jasně žid jiný nyní, kdy
kapitál a mac Žžidovstva fest desateronásobně
větší?

Sociální besídka.
Soudruzi o soudruzích. Centralisté o autono

mistech zaslali inšpruckému sjezdu memorandum,
v němž se mimo jiné praví: >Vy, soudruzi, nemůže
te tak jako my všecko sledovati, co se v česko
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svědky a neslyšeli jste na vlastní uši to, jak se ve
volebním boji se železnou dusledností hleděli zi
skati indifferentní voličové nadávkami a snižová
ním Vašich důvěrníku a jich činností v parlamen
tě. Vy jste nečetli voličské letáky — na př. posl.
Tusara a Stejskala. vv nevíte, že byly vydávány
voličské letáky, v nichž ani jednou nepřicházelo
slovo »sociálníc, neřku-li „sociálně-demokratický«,
ve kterých se dávali (rozuměj kandidáti) doporu
čovati anonymními >důvěrníky« (!). Vy nemůžete,
soudruzi, čistí českoslovanský tisk strany a tisk
odborový, jinak byste věděli, že v moravském or
gánu zemském pod redakcí veledůstojného pátera
Roučka, nejsou nazývání redaktoři Vašeho ústřed
ního orgánu jinak, než židovští šmoci. Může býti
nazváno toto ještě sociálně demokratickým? My
jsme si tuto otázku zodpověděli již dříve, a odpo
vědí bylo právě založení naší strany, která stojí
na stanovisku třídního boje a mezinárodnost a so
lidaritu pokládá za svou vůdčí hvězdu.« Ale ten
krát, když takových triků užívali čeští vychovan
ci Adlerovi proti nám, bvlo už »všecko v pořád
ku.

Videňský předák Hueber upřel soc. dem. pře
dákovi Šmeralovi charakter a že jest soc. demo
kratem, +Arbeiter-Zeitunr. nazývá soudruha Mo
dráčka, který z dělníka se vypracoval na redak
tora a poslance, *ignorantení a nejhorším a nejhlou
pějším člověkem. Pokud Modráček sloužil od
daně klice Adlerově, tu ho. >Arbeiter-Zeitung<
chvalil. Fanatické úsudky Adlerova orgánu ovšem
nestojí ani za zlámanou grešli. Ale přece jest po
třebí seznati, jak vídeňský orgán přímo neomaleně
a surově otáčí, když některý český sociální demo
krat řekne: »Dále již německým semitům sloužiti
nechci.c

Rovnost a bratrství na úplném útěku. >L. N«
líčí povahu boje mezi centralisty a autonomisty
vídeňskými hroznými barvami: »Po dlouhá léta
byli to čeští dělníci. kteří v každém boji vídeňské
sociální demokracie stáli vždycky v prvních řa
dách. Čeští dělníci tvořili hlavní kádr odborových
i politických organisací strany soc. dem. ve Vid
ni, v každých volbách bili se jako lvi za dra A
dlera, Seitze, Sehumeiera. Pernerstorfra a čeští
dělníci to také byli. kteří v listopadu 1905 při de
monstracích za všeobecné právo hlasovací. které
německé soc. demokracii přineslo přes 4) man
dáti. na Rinwstrasse krváceli. A tito čeští dělníci
jsou nyní vyhazování na nátlak německých svých
spoludělníků. zfanatisovaných | Austerlitzovým a
Huebrovým tiskem, z dílen. z továren, jsou vylu
čování z organisací. které si vybudovali dlouho
letou neúnavnou pílí a proti těmto dělníkům, kteří
byli průkopníky vídeňského hnutí soc. demokrati
ckého. inscenují Adleren: a Huebrem vydupaní
centralisté spolu s německými soudruhy dokonce i
stávky. U firmy Goldschmidtovy ve 14. okr. ví
deňském zahájena stávka jen proto. aby na dlažbu
vyhozen byl dělník Bořek; Bořek byl vyhlášen za
stávkokaze a poštvaným davem stlučen do krve.
Stejný boj vyvolali centralisté i u firmy Gabor
czovy v VIL okrese. | zde došlo ku stávce, pro
tože továrník nechtěl vvhoditi z práce několik o
závod zasloužilých dělníků a každý večer dochází
zde k pouličním výtržnoster proti »žlutýme, proti
sstávkokazůmv. Tak byli totiž puncováni čeští soc.
demokratičtí dělníci. kteří nechtěli vystoupiti ze
své odborové orxanisace, jež odtrhla se od vídeň
ského centrálního svazu a připojila se ku pražské
mu »Odborovámu sdružení«. Ovšem případy, ja
kých jsme svědky u firmy Goldschmidtovy a Ga
borczovv, nejsou ojedinělými, naopak množí se den
ke dni. K tomu všemu rozpouští Hueber každou
českou skupinu odborové organisace, která jeví
sebemenší známku nespokojenosti s centrálním ve
dením, suspenduje každou chvíli organisační a dí
lenské důvěrníky, které má v podezření, že nejsou
spokojeni s politikou. jakou v poslední době za
hájilo vídeňské vedení. ba nařizuje i boykot čes
kých soc „demokratických listů.«

Co jiného mohl český dělník očekávati za
mouřenínské služby od německých židů? Ti mají
v Adlerově štábu přední a rozhodné slovo.

Rostelní právo
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádí

JOSEF MIEKEULUEC,
umělecký závod v Hradei Králové.

Cetná uzmáníod vld. úřadů duchov. kdisposici.

Narodohospodářská hlídka.
Sociální pojištění ocitlo se zase na denním po

řádku poslanecké sněmovny 23. listopadu. Ministr
vnitra bar. Heinold prohlásil, že vláda chce se vy



hnouti dlouhým debatám o mnohých k soc. poji
štění se vztahujících sporných otázkách a že si
přeje v zájínu věci samé rychlé přikázání předlohy
výboru bez jakéhokoliv zdržování. Po krátké de
batě přikázána předloha výboru a rovněž po prv
ním čtení přikázána výboru vládní předloha o noč
ní práci žen a dítek v dolech.

Rakouská bytová konference konala se 25. li
stopadu ve Vídní, kdež mnohými řečníky zdůraz
ňována potřeba pronikavější akce ve příčině re
formy bytové. Konference této zúčastnily se zem
ské v Ýbory v Čechách, Dalmacii, Kraňsku, Mora
vě, Dol. Rakousích, Solnohradsku a Slezsku, dále
vedle Vídně 2) měst, 8 dělnických úrazoven, ví
deňská a pražská obchodní komora, 17 bank, zem
ské hypoteční ústavy a jiné peněžní ústavy atd.

Vojenský hospodářský spolek pro důstojníky
a vojenské úředníky. Ministr zeměbrany šl. Ge
orgi na interpelaci ve příčině založení jmenované
ho spolku prohlásil v poslanecké sněmovně, že ani
vojenská ani zeměbranecká správa nevykonává
žádný vliv na založení crganisaci a vybudování
hospodářského spolku, jenž založen býti má pro
důstojníky a úředníky ozbrojené moci. S druhé
strany pak nemohou obč spravy postaviti se v ce
stu dobročinné instituci. k níž popud vyšel od dů
stojníkův a vojenských úředníkův, která má na
prosto soukromý ráz a o níž možno předpokládati,
že ulehčí finanční situací jmenovaných kategorií.
Co dovoleno je stálním a železničním úředníkům,
učitelům atd. nemůže podle spravedlnosti odpírá
no býti důstojdickému stavu a sboru vojenských ú
ředníků. Domněnka, vyslovená v interpelaci, že
tento příští spolek obdrží podporu ze státních pro
středků. jest naprosto bezdirvodnou.

Spotřeba tabáku v naší říši v r. 1910. Velmi
zajímavé a poučné jsou zprávy, jež uveřejňuje ka
ždoročně tabáková režie. V roce 1910 prodány by
ly celkem 399.702 metrické centy tabákových vý
robků (více o 6085 4 než předešlý rok) a docíleno
bylo tím výtěžku 283 mil. K (více o 11 mil. K). Z
toho připadá 38.34 proc. na cigarety. 30.72 proc.
na doutníky, ostatní na kuřlavý tabák. Podíl re
žijních doutníků ja celkovém výnosu rok co rok
klesá. V r. 1909 ohnášel ještě 31.95 proc., kdežto le
tos klesl na 30.72 proc. V témže poměru stoupá na
proti tomu podíl papirosek. V r. 1901 obnášel tento
podíl 24.9 proc.. v roce 1909 vzrostl na 36.65 proc.,
v roce 1910 na 38.34 proc. Celková spotřeba tabá
ku stoupla o 16 gramů na jednu hlavu. Zvýšená po
třeba kryje se hlavně dováženými výrobky. Ciga
ret vyrábí se nyní 541 milionů kusů. Pokud se tý
če »športek«. 278 milionů kusů. Pokud se tý

—
Jak jsem zavedl na své osadě roráty? Teprve loni

jsem se dověděl, že knihkupec Kotík na Smíchově vy
dal malou knížečku, kde jsou v notách uvedeny roráty
vro jednu mši svatou a to roráty nejzpěvnější a nejla
hodnější ze všech písní rorátních z celého týdnu. Prů
vod varhan k tomu vydán též. Knížka rorátů stojí 24 h,
průvod varhan 1 K 20 h. Objednal jsem si obě a pozval
pana řídicího. Jakmile pan řídicí obě knižečky viděl,
zvolal: Tohle půjde! To je praktické. A již si sedal k
mému harmoniu, aby si roráty přehrál. Písně se nám ve
lice zamlouvaly. Tak zavedeme je? Ptám se pana ří
dícího. Zavedeme. Půjde to snadno. Mně se moc ty písně

líbí a je to pěkně a lahodně uspořádáno, povídal pan ří
dicí. Jak bychom to nejlépe udělali? Ptám se nedočka
vě. Já myslim takto: Přístí neděli při ranních i při vel
kých bohoslužbách oznámí se lidem, že odpoledne po
požehnání se budou cvičiti v kostele roráty. Já si ve
škole před tím nacvičím několik dětí, které by mi po
mohly ostatní učit. Jak jsme věc ujednali, tak se také
stalo. Náš kupec objednal cd Kotíka na Smíchově rorá
ty a lidé si je u něho rozkoupili. V neděli se na pože
hnání dostavila spousta lidí každý s knížkou »Roráte«.
Napřed zahrál pan řídící píseň sám, podruhé již ji lidé
začínali zpívati s sebou a bo třetí již mnozí zpívali pí
seň rorátní dosti zvučně. Tak jsme probrali píseň za
písní, tak že za dvě nedělní odpoledne uměl lid zpívati
všechny plsně rorátní v knížce obsažené. Když přišel
advent, byl kostel každého dne jako nabitý; dříve, když
jsme při mši sv. tolfko zpívali páseň »£ nebe posel vy
chází«, bývalo v kostele pouze několik lidí. Roráty u
nás začínají o půl 7. hodině. Již ve čtvrt na 7. hod. se
začnou zpívati zpěvy rorátní a to jak v knížce uvedeno:
tři písně: »Děkujeme Tobě, o Bože náš«, »Radostná to
zpívání, »[saiáš prorok svatý«. To trvá asi čtvrt hodi
ny. Pak se dá znamení zvoncem a lid zpívá třikrát pí
seň »Ejhle, Hospodin přijde«. Když se zpívá tato píseň
po třetí, jde kněz k oltáři. Mezitím, nežli kněz připraví

si missál a kalich na oltáři, jsou s třetí slokou hotovi, a
kněz jde dolů. kde se modli s lidem modlitbu »Anděl
Pání«. Po ní začne introit a lid zpívá písně dále. Po
mši svaté zpívá lid »Zárávas buď, Panno Maria«. Lid
písně tyto velice rád zpívá a velmi rád chodí k vůli nim
do kostelo. A není to zpěv obyčejný, je to zpěv plný
radosti a nadšení, adventní dobou provanutý. Jsem vel
mi rád, že jsem jej na osadě své zavedl a odporučují
všem pp. spolubratřím co nejvřeleji, aby tyto krásné
zpěvy Lun, kde posud nejsou, na své osadě zavedli. Bu
de jim to působiti mnoho radostí a dobrá věc v tom na
lezne svůj prospěch. - - K. [Bk., farář.

Nákladem V. Kotrby v Praze. J. Spillmann: V říci
chrysauthem. Seš. 10. a 20. za 40 hal. -- Český jinoch.
Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V. Miller. Roč. 17..
čís. 2. Vychází desetkrát ročně za předplatné 1 K. — Al.
Dostál: Srdce sloučená. Ludmily roč, 13., sv. 6. Velice
poutavá práce. Výborná sbírka »Ludmila« podává roč
ně 6 svazků za 2K 4 hal.

Z nakladatelství Benedliktinské knihtiskárny v Brně.
Knihovny našeho lidu roč. 29.. čís. 1. obsahuje obrázky
+Z měst a venkova.. Napsal F. Čech. Díl II. Za 1.40 K.
Čiís. 2.: Dvě povídky z východu. Romance ze starého
Jeruzaléma. Z angličiny přeložil Al. B. Pracký. Za 80 h.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Nad síly. —
Olureili. IRomán kněze. Napsal E. Hjórleiísson. Z novo
islandstiny přeložil O, S. Vetti, Cena 2.40 K. Kniha velmi
zajímavá. Fxhorty. Napsal a konal F. Jirásko, kate
cheta dívčího lycea v Jičíně. Řada 1.: O ceně času. O
mši svaté. Obřady mše svaté. Křesťanství není kopií
Budhismu. O úkolu křesí. ženy. —Cena 1.20 K. Knihov
ny Kazatele čís. 3.

Z nakladatelství J. R. Vilíntka. Karel Klostermann:
Robinson na Otavě. Seš. 6. -8. po 12 hal. Vychází ve
Vilímkově knihovně Malého Čtenáře. — L. A. Čarská:
Pohádky modré víly, Seč. 7. a €. po 12 hal. Vychází ve
sbírce Z knihy do srdéčka v Knihovně malých čtenářů.
- F. Littleová: Řádová dáma. Sež, 7. a 8. po 12 hal. Vy

chází ve sbírce Dívčím srdcím. -—-R. Hašek: Svatební
píse. Seš. 7. 48. po 30 hal. Vychází ve Vilímkově Hu
moristické knihovně.

Meth. výklad velkého katechismu katolického ná
boženství od ThC. M. I-hotského, nákladem České gra
fické společnosti -Unie« v Praze. Část čtvrtá: »O milo
sti a svátostech. Cena 5.80)k. Upozorňujeme na výbor
nou tuto přírněku pány katechety.

Koroptve v kuchyni Sbírka 41 kuchyňských před
pisů, jak koroptve úcelně za pokrm upravovati a z nich
ta nejchutnější jídla připravovati Sestavila Bož. Jedlič
ková. Za 40 hal. Nákladem českého knihkupectví A.
Reinwarta v Praze.

Studentská hlídka. List katolického studentstva če
skoslovanského. Řídí PhC. J. Novák. Nákladem České
Ligy Akademické v Praze-Il., Voršilská 1. Roč. IV., čís.
3. Roční předplatné pro nestidenty 3 K.

Lectures irancaiscs. Roč. III., čís. 1. a 2. Řídí dr. A.
Mikousek. Vychází desetkrát ročně a stojí 4 K. Předplat
né přijímá majitel a vydavatel Kabátník a spol. v Jičíně,

Eva. Ženský měsíčník pro umění, vzdělání, zábavu a
ženské sociální otázky. Přílohy: Věstník organisační, -
Naše domácnost. — Katolická učitelka. Roč. 8., čís. UW.
za 30 hal. Redaktor a vydavatel P. L. Zamykal v Olo
mouci. Roční předplatné 3 K.

České Listv hospodářské (roč. 19., čís. 8., redakcí
dra. F. Sitenského. Roč. předplatné pro nečleny 12 K)
přinášejí přílohu: České ovoce. Hrušky. Čís. 10. Má
slovka Cinyotova. V příloze této pojednává odborník J.
Říha o vzácné této hrušce, jejíž věrná podoba na zvlá
štní příloze v harvotisků podána.

Pápěří. Humoresky. Nahrabal po světě tu a tam A.
B. Prácký. (168 stran. Cena 2.20 K.) Zvlášní otisk z -Mo
ravsko-slezské kroniky?. Nakladatel R. Promberger v

Olomouci. Věknou anthologii B isackou podáváv přítomné knize známý překladatel O.S. Vetti (Alois
Koudelka). Je zajímavo sledovati, jakéhodruhu jest toto
vzácné koření humor u Holanďana. Rusa, Ameri
kána, Slovince, Švéda. Mauďara atd., jichž ukázky tuto
podány. Překladatel volil ukázky nejpůsobivější, pointy
většiny těchto 15 humoresek jsou přímo rozkošny. Jme
nujeme: Souměrnost, Uchýně přijela. Album, Biřmování,
Nániluvy a sňatek, Věrné přátelství a láska dito atd.
Knihu vřele doporučujeme, jest plna veselí a roztomilého
Žern.

Pro katolické a cchotnické jeviště, Již dávný slý
chame stesk, že není dobrých, mravných a na podkladě
křesťanském založených divadelních her. —Častokráte

hrány jsou na jevištích hry nejenom literárně méněcen
né, nýbrž i s tendencí přímo spatnou anebo pochybnou.
Manželská nevěra v různých variacích bývá obyčejně
podkladem hrv. Proto jen s potěšením dlužno vítat
nové práce katolického žurnalisty a spisovatele Jana
Svece-Blanického. který již svého času vydal mimo jiné
populární: »Kapličku na Šumavě«. V nejbližších dnech
vydá autor opět tři nové divadelní hry a sice: překlad
proslaveného, veršovaného dramatu »Garcia Moreno«
od známého francouzského spisovatěle J. Tricarda. Je
to bez odporu jedním z nejkrásnějších děl novodobé li
teratury divadelní, v němž líčí se obrovský zápas slav
ného presidenta tepubliky Ekvadorské Oarcia Morena
— muže neochvějných křesťanských zásad s odvěkým
nepřítelem křesťanstva --- se svobodnými zednáři. Hra
ta má pouze mužské role. Cena 1 K 20 hal. Dále vyjdou
další dvě roztomilé hry z venkovského života a sice:
»Mlýn na samotě«, cena 1 K, a »Převozníkův syn«, hra
ličící úchvatně zápas slovenských bratří. Cena 1 K. V
obou posledních hrách jsou pánské i dámské úlohy.
Vzhledem k jednoduchosti výpravy atd. možno je provo

zovat i na nejjednodušších jevištích. Jsou to hry krásné,
efektní a zanechají v duši hluboký dojem. Hry vyjdou
koncem listopadu t. r. a budou ihned všem přihlášeným
zasílány. S provozovacím právem je též spojena nepa
trná podmínka odebrání alespoň 5 exemplářů každé hry.
Aby náklad mohl být stanoven, prosíme o pokud rnožno
brzké přihlášky s přesným udáním objednaných exen
plářů. — Řiďte se i zde dle hesla -Svůj k svému'!« —
Objednávky a přihlášky přijímá: Českoslovanská akcio
vá tiskárna, Praha-]., Velká Karlova ul. č. 8.

O velebné Svátosti. Napsal Ant. Audrlický. Vydali
Kaplam a Scherling, Král. Vinohrady, Blanická ul. 416.
Stručné. ale velice výstižné pojednání o Nejsv. Svátosti,
mši sv. a sv. přijhnání. Připojen životopis sv. Paschala,
ochránce ctitelů Svátosti Oltářní. Vše toto na čtyřech
listech. Odporučuje -c hromadně šířiti mezi mládeží.

Chaumot-UBlokša: kněz a Nejsv. Eucharistie. Vydal
V. Kotrba v Praze. 12" (104 str.). Cena 80 hal. Malá, ú
hledná knížečka obsahuje 30 rozjímání, hlavně pro kně
ze, o Nejsv. Svátosti, pak modlitby při a po mší sv.
Rozjímání svědčí o hluboké znalosti věroučné a vroucí
zbožnosti; obé proto také v knězi probouzejí. — Do
poručujeme.

PŘEKVAPENA
bude osoba Vám drahá, dáte-li jí co

DAR VÁNOČNÍ

VELKÝ OBRAZ
jejž zhotoví Vám firma

J. F. LÁNGRANS,
c. a k. dvor. a kom“-r. fotograf

HRADEC KRÁL. — ADALBERTINUM

vkusně a levně.

SPOCK KDOCibule a Česnek.

Světoznámý

Malinský křen
letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné ceny

Josef Mikulecký,
vývoz Maliuského křenuv Kutné Hoře.

Ceníky zdarma afranko.

Majoránka a demuť.
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Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův
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Veškeré rospočty, skizsy i odborná rada bezplalně, beze
vší závaznosti kn definiiivní objednávce.

OY“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáo=na-(,i
Založeno roku 1864



Katolíci „svůj k Svému“!

Velký příjem pro „Matici Cyrillo-Meto
dějskou“ značí prodej

Matice Gyrillo-Motodějské
vyráběných českou firmou J. Svozil
v Lošticích. 1 balík 100 krabiček stojí
do I. ledna 96 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
pří nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplaceně na každou sta
nici. Objedn. řiďte vesměs na adresu:

Sekretariát „Matice Ogrillo-Metodějské“
Y OLOHOUCI, Dolní nám. 17.

COD X E82 MKCEI X EBI X CBDX

%Jan Horák,soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

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

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na
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zbytky jemných látek
hodícísecopraktické dary vánoční
PB“ téměřza polovičníceny."jjj

Z té příčiny a k rozšíření kruhu s
odběratelů prodává za značně

Katolický peněžní ústav >Úvěrmí družstvo Ellška«
v Hradci Králové (Adalbertinum) zve P. T. příslušníky

katolického| lidu k součinnosti.

Založený závod v r. 1897.

Ofanislav Jirásek,
HRADEC KRÁLOVÉ, Velké náměstí 180,

doporučuje svůj

vánoční prodej
vhodných

štědrovečerní a
novoročních dárků
v cenách nejsolidnějších a v jakosti

nejlepší.
Vlastní výroba prádla pro pány i dámy.

šeob. úvěrní společnost,
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným.

wHradci Králové,
u (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kuíšky,

= za 4 až 5%%—
úrok a to dle výpovědí.

989“ Složní lístky na požádání zdarma. “UB;

Uhlí 22ezšjekzeoo nejlevněji. «

Prodám levně

potahový vůz
pro 22 osob

s nepromokavou plachtou, hodící se hlavně pro
účely spolkové. | ůz tento, jelikož je na pérách,

Velejemné látky na taláry. M Bílé, bavlněnéi lněné lůžkové zboží. po el apoditenrypř,pořádání“výletůpovozem

o Volkýrýběrang.moderíchkapesníků.|| J. LuňákvBramméuJilemnice.
O Absolventc,k.odbornéškoly

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

ČESK Á BANKA závodsnchařskýařazbářský,dovoluje si activě nabídnouti

své uměleckypracované oltáře,

filiálka kazatelny,kří
žové cesty, —

0 Ghy jeskyněsP.M.v Hradci Králové kl >
=== vr

přijímá cesí,Jesličky,k r | 7 pBoží hroby. —vklady na knížkya
pokl. poukázky na Lovecké puškyflobertky,

kulovničky,

U 9 veducbovky,
browning

2 0 a j. opak. I flobert.pistole,

revolvery nejlepšíjkasha vyzkouna běžnéúčtydle lhůtyvý= o
povědníi na úrok vyšší. ALO|S SCHI ER,

JABLONE n. Orl.
OEP*>Cenníknapožádánízdarmaa franko.fil

Doporučujeme===
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

CS| HRADECKRÁLOVE.(CC

Zal r. 1868.| provádí ve.

- Přijímá -$ Akc. ka itál: šteré ban
K 15,000.000.| kovn', směná.

vklady na Res. fond renské a bur> ' „ fondy- sovní obchody.
knížky vk'adní K 2500.000-- bek y

úrokna o faktur.

4' 9 FILIALKY: Směnárna.2 |0 Praba, Uhlí, cement
Na účty dle Jičín, a cihly,

iednání - Semily, - vápno, sádra,
U n -© Turnov, - f strojní oleje,

Chrudim, petrolej a cukr.
Slané.

Krakov.

Právo voličstva.
Právě nejupřimnější přátelé skutečného lido

vého parlamentu jsou nyní rozčarování, pozorují
ce s kyselou tváří, kdo a jak hájí v říšské radě prá
va našeho lidu. A právě ti demagogové, kteří za
plavili všecky okresy přívalem řečí o právech
drobného lidu. postarali se rafinovanou machinací.
že ve skutečnosti většina českého lidu ocitla se v
hotových smyčkách. nemohouc vyslati 'do rady
zástupce, p iakých toužila. Cifry mluví řečí tolik
výmluvnou, Že ani nejsmělejší svůdce lidu neodvá
ží se popírati. jak ve znamení všeobecného práva
právě drobný lid oyl odkopnut.

Voličstvo naší strany 95 procenty náleželo
děliictvu, malorolnictvu a vubec třídám utiskova
ným. -- :

Nuže — lidovo-pokroková strana na Moravě
i s Masarykera (jemuž hned v prvé volbě odevzda
li hlasy soc. demokraté) obdržela 32.239hlasů a má
5 maddďátu. Vypadalo to přímo jako v operetě, z
kolika kusů a jakou nití učil si dr. Stránský man
dát. 

Našinci v Čechách shromáždili na 82.000 hlasu,
ale — nedobyli ani jediného mandátu. Zato však
Mladošeši, kteří obdrželi 6b.671 hlasů, mají man
dátu 14. Národní sociálové vydobyli 66.049 hlasy
15 mandátu. Lohromady v zemích koruny České
našincí sehnali 223.00 hlasi. ale získali pouze 7
poslanců. Agrárnící při vlastních 264.000 hl. dobyli
35 mandátu.

Může snad iak překvapující výsledek míti ú
činky blahodárné? Smí se spoléhati na veliké sym
patie a všestrannou duvěri voličstva takový po
slanec, který v okrese při prvé volbě těžce sehnal
čtvrtinu hlasi? % má konec konců právo mluviti
ve jménu okresu? | kdyby hyl sebe schopnější, je
ho činnost jest velice ztížena stanoviskem volič
stva, zvláště když z chvilkových spojenců stávají
se oposičníci. ,

A což teprve, není-li novopečený poslanec do
statečně kvalifikován! A takových zasedá ve Víd
ni 70 procent! Pak takový zástupce před voliči se
skrývá. Vzpomeňme, jak za stávky textilníků na
Náchodsku ozývaly se ironické hlasy. že se pro
ten okres hledá poslanec. Muž, který se nazývá
zástupcem lidu. hál se jíti i do té schůze lidové,
která se pořádala v jeno vlastním domě. Spočívá
snad vina jenom na něm? Poslance toho tlačil ku
předu obrovitý stroj agfární. pomohl mu k man
dátu, protikatolický fanatismus rudý, který si mno
ho hlavu nelámal, jakého pracovníka volí proti či
novníkovi velice osvědčenému.

Zkrátka právě v zájmu lidu musí dojíti k dů
kladné nápravě volebního řádu.

Ale zrovna tak jest pravdou, že se postaví pro
ti spravedlivému volebnímu řádu zrovna ti lidé,
kteří o demokratisaci parlamentu nejvíce se na
mluvili..Které straně kompromisy prospívají, kte
rá pro vlastní šlabostpřikročuje k hotovým han
dlům > mandáliý, taková nikdy upřímně volební
reformu podpagbvati nebude.a

i :
+

Cesty politických kšettařů jsou velice klikaté.
Každou chvili překvapí. Co natropili soc. demokra
té a zednáší humibuku s volebním právem žen! Za
tím však jak v republice Francouzské, tak Portu
galské posud není ani potuchy po vážných přípra
vách k darování aktivního volebního práva ženám.
Protikatolčtí fanatikové vědí, jak by pak při vol
bách dopadli. Staví proti zdravému konservatismnu
hráze všude, kde jenom trochu mohou.

V našich kruzích stále se cítí potřeba. aby
bylo zavedeno volební právo poměrné.

-Hanácký Kraj. uvažuje takto:
Dosud mandáty jednotlivým stranám připa

dají dle principu absolutní většiny. Vezměme na př.
tři vedle sebe ležící volební okresy, které dohro
mady mají 9000. Ilasu platných, a sice v prvém
3800 L v druhém 2300 jl. a ve třetím 2700 hl. Z
toho na stranu A připadne 1901 hl., 1251 a 1351, na
stranu 3 1890.. 12404. 1349, Strana A. do
stala. dohromady 4303. hlasy, tedy o 6 hlasu
více. než 15; ačkoli aiv každém. okresu
má pouze 1 hlas nad absolutní většinu, přece obdr
ží všechny tři mandáty, kdežto strana B vyjde ú
plně na prázdno. Tak sc dostávají mandáty stra
nám volbami na základě absolutní většiny.

Jinak je toum při poměrném volebním právu.
Zde nerozhoduje většina absolutní, nýbrž většina
relativní, ku které stačí o 1 I. více nad čtvrtinu
všech platných odevzdaných hlasů. Neboť vezme

mandát dostaneme, dělíme-li počet všech platných
hlasu počtem mandátu a I. v našem případě 9000:3
a | rovná se 9000:4 rovná se 2250 hl. a přidáme-li
k tomuto podílu 1. abychom dostali relativní vět
Šinu jednoho hlasu nad čtvrtinou všech hlasů ode
vzdaných. -
třebná pro dosažení jednoho mandátu. A kolikrát
která strana tento počet dosáhne, tolik mandátů jí
připadne. V našení případě strana A dostala 4503
hl.. strana B 4497 hl. Tedy každá dostane po jed

nati. zda 7 úhrnného počtu jejich hlasů po odra
žení 2231 ht., zbývá ještě tolik na případné dosaže
ni zbývajícího třetího mandátu. Straně A zbývá
2252 hl.. tedv připadne jí třetí mandát, a poněvadž
traně B zbylo nouze 2246 hl., tedy mandátu nedo
stane. Nicméně nevyjde s prázdným, jako při prin
cipu absolutní včišiny, kdy přes svých 4497 hl. ne

22460.voliču nemají zastoupení.:
Tak by byly odstraněny užší volby, které tolik

svým výsledkem voličstvo omračovaly. Lid by
dostal zastoupení spravedlivější. Předešlo by se ú
žasným kšeftim stran. které se opírají o veliký
kapitál. Přestalo by zhy tečné plýtvání obrovskými
suma peněžitými.

Leč rovnou měrou musíme dbáti © konečnou
nápravu voleb do sněmu zemského. Málokde jest
volební právo toho drah tak nespravedlivé, málo
kde tak ckatě nadržnie národnostní menšině, jako
právě u náv.

Článek 3. zemského zřízení praví, Že sněm se
skládá 7%324 členu. mezi nimiž jest 8 virilistu a
320 volených poslanců, Za velkostatek volí se 70)
poslanců. města a prumvslová místa volí 92 po
slanci. obchodní a Živnostenské komory 17, ostat
ní obce 84, zemědělská rada má 20).všeobecná vo
lební kurie 43. Již toto složení ukazuje samo, jak
těžko lze ve sněmu nplatniti lidové požadavky
našeho národa. zvláště když volební okresy jsou
utvořeny tak, že Němci mají daleko více mandátu,
než by jim dle početnosti jejich u nás náleželo.

— —
| Ročník XVI.lnserty se počitaji levně.

na. zemiském sněmu zustanou ještě dlouho velice
ubohé. lestliže se jeví tak veliká váhavost jinde,
musíme aspoň my stále akcentovati potřebu refor
my. -

Sanace volebního řádu do rady říšské jest 0
všem o mioho radějnější, A proto napněme všecky
síly, aby skutečné bylo dáno aspoň ve Vídní lidu,
což jeho jest! Ať se pak ukáže, které strany s li
den upřímně smnýšli.

kdo zavinil válku o Fripolsko? Nyní již se ob
jevují na dem světle nitky, které spředly krva
vý boj na půdě africké, Kolem 15. září dala rozhod
nou radu Halii k obsazení Tripolisu londýnská Fo
reign Office. icidy spor © Marokko byl tolik při
ostřen, že nadcházelo veliké nebezpečenství vál
ky. Vehdv anglický vyslanec V Římě upozornil i
talskou vládu. že obsadí Foreizr Office Cyrenaiku.
aby předešla Německo vestliže Malie neobsadí
Tripolis ihned. Naznačeno, ze Německo mů s Fran
cii tolik práce. že se proti akcí italské nepostaví.
Římský kabinet pak vypověděl v nedočkavosti
válku dříve, než ministr vojenství byl hotov s díl
kladným ozbrojením. Proto také válka se protahu
je. Zklamala naděje, že Turci budou potření jednou
silnou rano.

Rozumí se samo sebou, že i vlivní Židé v ruz
ných státech bydlící chopili se všemi desiti příle
žitosti. aby jak obyčejně beze všech ÚMOr
ných pochodů vojenských pro své kapsy co nejví
ce vytěžili. V zájmu kšeftu rozšiřovali se vší otrlo
stí nejpodvodnější zprávy z bojiště. Štvali Rakou

Italie © pomo< proti zprávém, jež ji udržovaly v
nejvyšší krisi? (dpověděla židům nějakým spoje
nim s papežem nebo některými biskupy? Obrátila
se na některou vládu katolickou? I nikoli - chytří
a zkušení diplomaté italští věděli, že by se jim tak
nepomohlo, ale že jest nutno zaklepati tam, kde za
mezinárodních zápletek jest vliv největší. Lezli do
prosa, šli poníženě požádat © změnu fronty totéž
židovstvo, které jim tolik nesnází nadělalo.

„Nár. Politika oznámilu: »Malský velvyslanec
u vídeňského dvora vóvoda z Avarny, vyhovuje
rozkazu italské vlády. obrátil se na představen
stvo vídeňské leraelitské náhoženské obce a vzne

rální noviny vídeňské přiměla svým vlivem k to
mm aby zdržovaly se nepříznívého posuzování |
ralského valčení ©Tripolski a vubec. Přispěje prý
ine velní K omezení protžidavského hnutí v |
talir.

Muže býti jestě sádrější úokument. kdo má V
Evropě největší mae? Vláda italská chvěla se há
zní před orthodovními rahíny. Fyto prosila, aby
zasáhli svýní politickým +livem do psaní tisku li
berálního. V čí rukou se tedy svíji netoliko tisk sac.
demokratický, nvbrž i vrleňských liberáhi?

Proč se neobrátila eiské vláda na hlavní ži
dovské máacliry Volné Myxlenky ? Vždví přece
sama sr nečíná ak, jako by chtěla ruk V ruce S
„Volnou Wešlenkou prováděti boj s církvemi vu
bec. Odpověď jest snadiá: 1ti Židé, kteří markyri

se zásadně proti potřebné změně, protože by jejich
nadvládě hrozil neodvratný úpadek.

Strana mladočeská již sice návrh na zavedení
všeobec. hlasovacího práva do sněmu podala, ale
realisace bude odložena ještě na dlouhou dobu, po
něvadž německá neústupnost bude nepřímo pod
porována virilisty a velkostatkáři. Tito mají 76
mandátů. Dostačí pak, aby 61 poslanců odchodem
ze sněmovny zrušilo úspěšný výsledek hlasování
o volební opravě. A sani němečtí soc. demokraté
při generální zkoušce z lidovosti se skrčili do kouta
k vůli německým soukmenovcům. A tak poměry

pokud jim zabíní dovolají. Mezi tím, co zuří volno
myslenkářský boj nrotí naší církví, množí se ži
dovské svnaso«y. o kterých volní myslitelé mlčí.
A nitky obrovského vlivu politického sbíhají sc
ještě ovehleji v rukou rabínk.

Aby se nak odvrátila pozornost od skutečné
ho stavu věcí, podplacený tisk lže se vší neomale
ností, že válku zavinil papež. Chytněte takového
podplaceného literáta za límec, tažte se ho po sku
tečných důkazech, zatřeste jin — a nevyklepete
z něho ani jeden dokument. Nanejvýš zakoktá ně
kolik frází — a za týden bude balamutit nesoudné
davy opakováním své lží.

Zato však prosebný kompliment, jaký učinil
zástupce italské vlády vídeňským rabínům, pod
placený tisk zapomněl zkritisovati. VÍ dobře proč.
Rabínská moudrost ve spojení s wertheimkamíi
židovských milionářů by takovým protikatolickým



žurnálum nkázala, jak jest nebezpečno mluviti
pravdu o moci židovských starověrců, tedy neka
tolických církevníků.

Politický přehled.
Ministr Hochenburger se opravuje. Po bouřili

vém výstupu v poslanecké sněmovně 29. listopa
du, kdy dr. Hochenburger svým »Deutschbohmen«
do krajnosti rozhořčil české poselstvo, v obnovené
na to schůzi sněmovní prohlásil ministr Hochen
burger, že slovem Deutschbóhmen nechtěl ozna
čiti nějaké politicky samorostlé území, nýbrž že
dle obvyklé mluvy mínil onu část Čech, kde bydlí
Němci a že nenanadlo vyvolati jakoukoliv státo
právní srážku. Na to odpověděl na pilný návrh dr.
Korne/a o soudcovském jmenování. Mluvil velmi
opatrně, i hezkým hleděl se naproti Čechům uká
zati. Pravil, že i v německém území jest dost soud
ců českých; ale to stalo se jen proto, že před le
ty Němci málo do soudní služby vstupovali. Tak u
soudcu 5. a 6. třídv hodnostní jest Němců pouze
28 procent, z okresních soudců jest pouze 25 pro
cent Něricí. A při tom prý jc dosud i v německém
území dost čekatelů hodnosti soudcovské, kteří
úplně německé řeči nejsou mocní (!). Ministr žá
dá, aby obě národnosti a své soudce působily, by
vždy měli na mysli, že spravedlnost musí se vy
konávati lak, aby její vykonávání budilo důvěru.
Dle něho má každý soudce míti takové jazykové
znalosti, aby službu svou konati mohl v zájmu 0
byvatelstva. Ministrovi nelze pak ani uložiti, koho
má povýšiti. Sněniovna má právo bdíti nad zacho
váním ústavy a zákonu, ale nemůže stanoviti zá
sad pro agendu správy v budoucnosti.

Odměna Hochenburgrova. Pěkně se Hochen
burger omlouval ve sněmovně, že to tak s Čechy
zle nemyslil, ale skutek utek. Známý německo-na
cionální soudce rada zem. soudu v Chebu dr. F.
Freyer, jenž svým odmítáním u soudu českých
podání vyvolal revoluci německých soudců v roce
1908, byl jmenován vrcliním soudním radou, pře
skočiv četné české i německé soudce; přesazen
byl do České Lípy. Za takových úkaz věru těž
ko se národu našemu siniřovat s Němci.

Odstoupení cheta generál. štábu Conrada bar.
z Hótzendorfu stalo se pro neshody s ministrem
zahraničních záležitostí hr. Aehrenthalem. —Bar.
Conrad žádal, aby hranice proti Italii byly náležitě
opevněny © válečná moc říše na nejvyšší stupeň
přivedena. Proti tomu postavil se hr. Aehrenthal z
obav, že by byl mír chražen. Čísař propustil Con
rada nerad, vždyť to vyplývá z toho, že ho císař
ihned jinenoval armádním inspektorem se sídlem
ve Vídni. Titul ten jest nový a je vlastně jen ne
přímým vyjádřením slova maršálek«. Vedle toho
udělen m velkokříž řádu Leopoldova. Conrad od
chází, provázen jsa důvěrou i následníka triu,
padá, poněvadž nevěří v přátelství Italie.

V poslanecké sněmovně provedeno první Čte
ní dvou vládních předloh: c změně $ 74. živnost.
řádu a o zákonu parcelačním a obě přikázány pří
slušným výborum. Pozorností zasluhuje interpe
lace podaná předsedou Kola polského dr. Hiliň
skim » vypovidání slovanských dělníků z Pruska
a o užívání mimořádných opatření proti slovan
ský dělník i v jiných státech německých.

V rozpočtovém výboru prollásil dr. Kramář,
že Čechové budou hlasovati pro prozatímní rozpo
čet, protože si přejí zameziti stavu mimo zákon 3
tedy i použití $ 14. V popředí situace jsou otázky
hospodářské. Zaujetí stanoviska k politické situa
ci bude teprve možno po ukončení vyrovnávacího
jednání.

Ve výboře pro státní zřizence prohlásil mini
str vnitra bar. Heinold, že služební pravmatika so
tva se stane zákonem, usnese-li se. sněmovna na
zřízení úřednické komise pro státní | záležitosti.
Předloha o zlepšení poměrá státních úředníků a
sluhů vyžaduje v prvním roce vydání 11,600.0%).
Mimo to poskytne viáda nový obnos pro státní ú
ředníky a podůředníky. 2.800.000K ročně, pro růz
né jiné zřízence 3 mil. K a pro dělnictvo 2,500.000
K. Zvýšení platů železničních zřízenců má obnáše
ti 3 mil. K proti původním vládou navrženým 14
mil. Z této sumy maji dostati úředníci 46 mil. K.
Dělníci ve službě železniční dostanou zlepšení cel
kein 16,(4M).000 K.

Nový vodocestný program vlády měl by v
zápětí výdaj 4M mil. K. Z tohoto obnosu bude prý
užito 34 mil. K pro Dolní Rakousy, 94 mil. K pro
království České, 36.5 mil. K pro Moravu, 8 mil.
K pro Slezsko a 58 mil. K pro Halič. a 40 mil. K pra
meliorace. Arciť rozdělila by se potřeba na usku
tečnění nového vodocestného programu vládního
na dobu 10 roků, tak že roční výdaj činil by 30 mil.
K a" bude-li celkový náklad, jak se usiluje, zvýšen
7 30 mil. K na 350 mil. K, 35 mil. K. Němečtí po
slanci z Čech prohlašují však. že příspěvek v této
záležitosti pro Čechy určený znamená jen pro
spěch české strany. ježto řeky určené k regulaci
vedou ponejvíce územím českým. Na tento nesmy
slný názor ©dpovídá se ze strany vlády, že z této
akce bude míti prospěch celý stát. Němečtí po
slanci chtějí dokonce, aby vláda zvýšila příspěvek

na vodní stavby v Čechách aspoň o 30 mil. K a
tento obnos přikázala německým krajům Čech.

Válka italsko-turecká omezuje se v Tripol
sku na menší potyčky, zato italské loďstvo bom
barduje turecké přístavy v Rudém moři, ježto prý
se tam stahuje turecké vojsko proti Italii. Jsou ta
ké dále pověsti, že italské loďstvo přece uzavře
Dardanely. Naproti tomu prý Rusko zamýšlí si vy>
nutiti průchod Bosporem a Dardanelami pro své
válečné loďstvo.

Konec Persie. Uvažuje prý se vážně o úplném
rozdělení Persie mezi Anglii a Rusko. Všechny ú
mluvy o tom s Ruskem jsou hotovy. A Rusko už
se také připravilo úplně ku vpádu do Persie, poně
vadž na druié ruské ujtimatum perská vlda ne
dala odpověď a perský parlament se usnesl. že
vláda perská ruským požadavkům vyhověti ne
sní.

Povstání v Číně nabývá nyní nové tvářnosti
tím, že Japonci i Rusové zasahují. Japonské i ruské
sbory voadly už na čínské území.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Více světla! V Praze utvořilo se opět nové družstvo
tiskové z několika žlenů výkonného komitétu křesť.-so
ciální strany a vydalo prohlášení, že bude vydávati den
ní list strany křesť. sociální. Nové družstvo rozesílá ú
pisní listy na podíly závodní « sbírá příspěvky. Nemůže
mnenikonu ovšem brániti vři nynější volné soutěži, aby
vydával nové časopisy, ale musíme žádati, aby firma
podniku byla zřejně ozimecna. Vydané provolání o no
vé:n listu je tak stvlisováno, jako by list tento měla vy
dávati strami křesť. sociální a velká část čtenářů bude
miti ten daje*:1. ze výkonný komitét akci tuto řídí. Zatím
běží o podnik soukronrého družstva, které je něco jiného
než výzonný homitét. Nemíníme nikomu brániti v úmy
slu přihlasiti se za edběratcic nového denníku, ale poklá
dali jsme za povinnost intormovati své čtenářstvo 0
pováze nového podníku, jemuž jinak přejeme plný zdar
na trnité dráze při nedostatku závodního kapitálu a re
dakčních sil.

Okresní sdružení VWřesť.sov. mládeže na Hradecku
pořádá v měsici prosinci vždy odpoledne vzdělavací
přednáškový kurs. Pořad: a. prosince v Černilově v ho

kursu předsedou okresního sdružení. Promluva vsdp.
J. F. Seidla. bisk. vikáře v Cernilevě. — Země a její po
hyby. Přednere dp. Jan i.ad. Petrásek, kaplan v Černí
lově. © Stručný přehled Listorického vývoje poměrů ze
mědělských. Přednese p. Václav Nejedlý, bankovní ú
ředník v IHradci Králové. 10 prosince ve Slatině v
hostinci >. Krejčího o 2. hod. cdpol.: Otázka ženská na
venkově. Přednese 3I. Vidunka Kosařova z Dobrušky.
- Zpěv a hudba na venkově. Přednese vsdp. J. Koneč

za řízení dp. A. Macháně, kapiana z Pouchova. 17. pro
since v Libranticích v kostinci p. L. Kurze o 3. hod. od
pol.: Sociální otázka na venkově. Přednese vsdp. Th.Dr.
František Revi, rektor bisk. semináře v Hradci Králové.

ském dýchánku opět pestrým programem, z něhož vy
jimáme: »První máj«. veselohra o I jednání od Nejedlé
ho a sv. Mikuláš ve »Svornosti« od Ad. Bognera. Za
čátek o 7. hod. Dárky slušného obsahu přijímají se v
den zábavy ve spolkových místnostech v Museu od I do
5 hod. odpol. --- Vstupné 51)hal. Po programu volná zá
censtva, překvapí nás dne 1U. prosince t. r. o Mikuláš
bava při restauračním zařízení za účinkování hudby
p. Vaníčka. Přijďte všichni, neb jen ve svornosti síla!

Zbislav. Zdejší sdružení katolické mládeže oznamuje,
že dne 10. prosince pořádati bude v hostinci pana Ja
roslava Kosteleckého Mikulásskou zábavu s pestrým
programem; začátek « 7. hod. večer. Dárky pro účast
níky se přijímají v den zábavy ve zmíněném hostinci.
Zdař Bůh!

Na Čáslavsko. Upozorňujeme, že v neděli dne 17.
prosince © půl 3. hodině odpol. přednášeti bude ve Žle
bích p. Frant. Šupka. red. »Štítu«. Prosíme, aby pro
hojnou účast ihaed rozvinuta byla nejčilejší agitace.

Litomyšl. Křesí. soc. strana probudila se u nás k
čilejšímu Životu uspořádáním tří divadelních kusů. Zvlá
ště vábila poslední hra »Teta mistra Štycha«. Sál byl
vyplněn do posledního místa. Obecenstvo projevovalo
pochvalu a neobyčejný zájem hřímavým potleskem. By
lo zde i mnoho příslušníků stran nekatolických. Zvláštní
pochvaly a vděčnosti naší zaslouží pí. Miřiovská, která
s obětavou láskou niczi námi působí, ačkoli vzhledem k
okolnostem jest to pro ni zvláštním hrdinstvím. Dík za
veliké umění, které na jevišti uplatnila! Srdečnou po
chvalu zaslouží si také slč. Anička Mlejnková, slč. A
nička Soukupová 1 p. Křehák. Jen to se nás nemile dot
klo, že při předešlém představení dostalo se obětavým
činitelům nevděku. Leč aspoň tu pevnou naději máme,
že nyní za zlepšených okolností se nic podobného opa
kovati nebude. — Také spojek paní a dívek hlásí se hor
livě k zvýšené cinnosti. Pořádel zdařilou schůzi, na níž
přednášel dp. prof. Blažek o své cestě do Lurd. Sehra
je také představení -Zmatek nad zmatek-. Jen tedy
všichni k nejčilejší práci. Necht uvidí naši protivníci,
že zde žijeme a žíti budeme! Naše práce imponuje. Bu
deme-li v ní dále pokračovati, získáme mnoho přátel
nových.

Zprávy
místní a z kraje.

Na svátek Neposkvrněného Peučetí Panny Marie bu
de úníti Jeho Excellence nejdůstojnější náš arcipastýř
dr. Joseí Doubrava o 6. hodině ranní v chrámu Panny
Marie msi svatou, při níž přistoupí k společnému sva
tému přijímání všechny Mariánské družiny v Hradci
Králové.

Městská rada v Hradci Král. ve schůzí své dne 4.
prosince učinila tá'> usnesení: Technické kanceláři bylo
uloženo, by se všemožným urychlením předložila pro
jekt a tozpočet miekčního pavilonu. Uděleno bylo po
volení k obývání novostaviy čís. 513 v Jungmannově tř.
p Joselu Káhšovi, sklenáři. IHáno bylo povolení ku za
věšení skříně na domě čís. 146 na Velkém náměstí sl.
Františce Rejnartové, provozující umělé květinářství a
péračřství, Provede se na včet p. Josefa Jihlavce, stavit.,
vodovodní přípojka na staveniště ©. 7 v bl. U. — Řidi
telství ©. k. gymnasta proniičeno bylo městské divadlo
na den 14. prosince t. r. ku udební a pěvecké akademii.

-- Vypíce se díertní řízení na pronájem kiosků u nové
ho mostu na nábřeží Uliččině. Kollaudovány byly adap
tace provedené 1 hotelu Merkur. Elektrické osvětlení
c. k. vyššího gymnasta dá se zaříditi neprodleně sprá
vou elektrárny na účet státu. Uděleno bylo povolení k o

Štefek z Viravy. 2. prosince v Bukovině v hostinci
p. Hodka « 3. hod. odpol.: Čemu nás učí dějiny našeho
národa. Přednecse dp. Jiří Sahula z Hradce Králové. —
Právní poměr hospodáře k půdě. Přednese p. Václav
Nejedlý, bankovní úředník 2 Hradce Králové. — 341.pro
since v Oujezdě v hostinci p. Svíčky o 3. hod. odpol.:
Ochranářská politika zemědělská. Přednese p. Fr. Ša
bata, rolníl: ve Vrbici. Zemědělské družstevnictví.
Přednese dp. Jim Lad. Petrásek, kaplan v Černilově. —
Zakončení kursu předsedou okresního sdružení mládeže.
-. Vstup do všech přednášek je volný. Dovolujíce si u
ctivě zváti k účasti, upozorůnicme, že kurs je nepoliti
cký, pořádaný nejen pro mládež, nýbrž i pro dospělé.

První representační ples -Orla« v Hradci Králové
pořádá se 18. února 1912 ve dvoraně Adalbertina. V do
bě, kdy se přichází na našince s požadavky nejrůzněj
šich sbírek. prosíme své příznivce, aby našim katolic
kým organisacím dali přednost před jinými, aby přísluš
ný příspěvek si uschovali pro nás. Ples bude pořádán
ve prospěch dobročinného účelu.

Ples Okresního sdružení české mládeže křesť. soc.
koná se dne 28. ledna 1912. Se zvaním započne se co
nejdříve.

Chrudim. Odbočka Všeodbor. sdružení křesť. děl
nictva vzdáva tímto dík svému milému dramatickému
kroužku, jenž tak zdařile podal nám veselohru »Konkur
sy pana notáře“ a tak přispěl ku zdaru posvícenského
večírku, jenž četně byl navštíven. Mnozí, ač začáteční
ci, podali nám výkon dokonalý, o čemž svědčil častý
potlesk i při otevřené scéně. Bylí to zvláště sl. Pavláto
vá, Pilná, Pytlíčková, Doležalová a pl. Jahůdková a z
pp.: Boňatovský, Doležal, Dostálek, Doubrava, Havel,
Jahůdka a Zajíček, kteří, povzbuzení pochvalou obe

Zajímavý vzrůst obecních příjmu vykazuje městský
důchodenský úřad za posledních pět let dle stavu I. pro
since, od I. ledna: r. 1907 317.009,73 K, r. 1908 872.454.90
K. r. 1909 1.622.977.07 K, r. 1910 1,796.968.66 K, r. 1911

2,158.827.09 K. Me těchto příjinů řídí se vydání, jež letos
do 1. province činí 2.140.226.03 K (tedy celkový již sku
tečný pokladní obrat za 11 měsíců na 4 mil. 300.000 K).
Srovnánim lze viděti, že v r. i911 dostoupil příjem obce
čtyřnásobné výše proti r. 1907. Vzrůst těchto čísel jas
ně illustruje vývoj a Čmnost města Hradce Král. po
stránce obecní správy.

Yvužiti vodních sll na lfradecku. Časopis »Střední
Labe- přináší v té příčině nové zprávy. Při labském
jezu segmentovém postavilo město hydroelektrickou
centrálu, která ve A turbinách plně využívá normálního
spádu (asi 3.50 m) i normálního množství 16 m* proté
kajicí vody. Každá turbina má výkon asi 300 koňských
sil při množství vody 6 m", takže normálně jsou pou
ze 2 v práci, kdežto třetí slouží za reservu. Reservu na
plný výkon turbin tv případě velikých nepravidelností
průtoku) obstarávají 2 stojaté parní stroje rychloběžné,
každý o výkonnosti 400 HP. Jak turbiny, tak i parní
stroje spojeny jsou přímo s generátory proudu třífá
sového o napětí 5000 Volt při 50 měnách za | vteřinu.
Proud takto získaný vede se kabely jednak do města,
jednak do celého okolí ve velikých smyčkách z centrály
oboustranně napájených. Venkov vytvořil v jednotlivých
obcích hospodářská strojová družstva, jež sloučena v
mohutný »Svaz., kterému se dodává od města proud
za velice levnou cenu. —- Podcbná stanice začne se
stavěti počátkem roku 1912 také na Orlici, kde zemská
komise pro úpravu řek nahražujc starý pevný jez no
vým, sklopným. Tato stanice budc míti 2 turbiny, z nichž
každé připadne výkonnost asi 220 HP. Reservou bude
Dieslův motor o výkonnosti asi 50N HP. — Posl. dr. UI



rich měl v Jýnisti dne 2. listopadu velice informativní
přednášku o regulací řek. Pravil, že vzhledem k minu
Tým vodním katastrofám lze vítati projekt Zemské ko
mise ohledně toku Orlice od Týniště do Hradce. Zde
jest velmi nebezpečná nádrž pro vodu záplavovou. Pro
jektem tím konečně bude dána říčnímu korytu způsobi
lost k odvodnění 270 m' za vteřinu u Týniště, v údolní
pak trati u Hradce Králové 300 m“, při čemž se zkrátí
zakřivení celého toku z 35.6 km na 24.7 km. Spádu,
který bude takto zrychlen, čeleno bude upravením stup
šovitého dna. K vůli pravidelnému toku jest nutno, aby

se na Orlicích zřídily dostatečné údolní přehrady.
Elektrická dráha v Ilradcl králové. Vynesením c.

k. ininizterstva železnic ze ne 26. července 1911 čís.
10.058-5 nařízena byla na den 5. a 6. prosince 1911 po
hitická obchůzka, spojená v řízení stručném s předchozí
přehlídkou trati a komisí stanicní, jakož i řízení vyvlast
ňovací ohledně projektu, předloženého městskou radou
Hradce Králové pro clektrickou dráhu, spojující toto mě
sto s nádražím a. Pražským Předměstím, jakož i Slez
ským Předměstím. Komise téln se zúčastnili: p. Jindř.
Mahling, c. k. okresní hejtman co řídicí komise, p. Emil
Sammer, c. k. major místního velitelství v Hradci Král.
za c. k. ministerium války, dále pánové: Václav Něme
vek, vrchní stavební komisař a Emil Kabeš, c. k. vrch.
inženýr za ministerstvo železnic, p. Josef Nedvěd, c. k.
vrchní stavební rada, co technický rádce, p. dr. Berthold
Reichl, konsulent Obchodní a živnostenské komory v Li
berci za tuto komoru, p. Adoli Walles, c. k. okresní ko
misař za c. k. okresní nejtmanství v Hradci Králové, p.
Oldřich Janata, c. k. stavební komisař, za řiditelství pošt
a telegratů v Praze, pp.: inspektor Emil Engel, vrchní
inženýr Robert Kunert a vrchní inženýr Otokar Pauk
za tiditelství severozáp. dráhy ve Vídni, dále pp.: Robert
Plischke, c. k, stavební rada, Josef Jeřábek, c. k. vrch.
stavební komisař za exposituru c. k. řiditelství pro stav
bu vodních cest v Praze. p. Fr. Fischer, c. k. vrchní
inzenýr v zastoupení správy c. k. říšských silnic, staro
sta JUDr. Ulrich, náměstkové pp.: J. Pilnáček a J.
Russ, městští radové pr.: V. Rejchl, dvorní rada z Isa
kovicsů a vládní rada J. Novák s měst. inženýry pp.:
J. Jančou na E. Nápravníker1 za město Hradec Král. s
prof. p. K. Rossou, jakožto technickým zástupcem pro
jektu firmou F. Křižík vypracovaného. Dále pp.: F. V.
Fiala, starosta a V. J. Vobořil, radní obce Pražského
Předměstí. Ir. Šrámek. starosta Slezského Předměstí, a
J. Fišera, radní obce a vetní interessenti. Projekt byl
všestranně uvítán a uznána jehc prospěšnost a důležitost
a přímiouváno se za jeho brzké provedení. Komise měla
tudíž průběh zcela hladký.

Z městského průmyslového musea v Hradci Král.
Čítárnu musejní v měsíci listopadu navštívilo ve 12pří
stupných dvouhodinách 941 osob. Řada vykládaných ča
sopisů rozmnožena o »Cusopis českých turistů«, věno
vaný zdejším Odborem klubu českých turistů. Do kniho
vny věnovali pp.: dr. Fr. Ulrich plakáty a umělecké re
klamní brožury, dr. A. Ippen The Studio r. 1904, muse
um v Třebíči a Štýrském Hradci výroční zprávy, obch.
komory v Plzni a Budějovicích zprávy a protokoly o
jednáních, Helbing v Mrichcvě aukční katalogy. c. k.
živnostenský inspektorát zde. zprávu o 29. dozorčím
okresu, p. inž. Jindra, továrník zde, 5 fotografií z měst
ské mlékárny, p. B. Wolf, malíř zde, věnoval do sbírek
musejních hanácký opasek z pč. XIX. století ozdobně
měděným! plíšky vyplétaný. Dárcům dík! — Do knihov
ny nově vřazeno. Pražské novostavby, II. ser. Ja 130.

Volby do obchodní komory Liberecké. Lístky hlaso
vací a legitimační pro volby do obchdní komory Libe
recké právě byly správou komorní vyexpedovány vo
ličům a jest tudíž na pp. voličích, aby lístky ihned dle
předpisu podepsali vlastnoručně a chovali je pohotově,
až si zřízenec volebního komité pro ně přijde, aby bez
průtahu a závad mohly do jednoho býti sebrány a tak
zajištěna imposantní účast českých poplatníků komor
ních při letošních doplňovacích volbách. Zástupcové vo
lebního komitétu rozejdou se v sobotu a první dny pří
štího týdne, aby ve všech obcích zdejšího okresu soudní
ho lístky hlasovací sebrali.

Divadlo v Borromaeu. Dne 3. t. m. sehráli chovanci
bisk. Borromaea velnii zajímavou hru Šamberkovu ze

života pražského »Podskalák:. Lesku divadlu dodal bý
valý chovanec JUC. Jaroslav Durdík, který ještě stále
poután jest láskou k borromejskému jevišti. Převzal ú
lohu otce Václavova Saturnina Prambory a sehrál ji vý
borně. Ovšem i druzí chovanci k dobrému výsledku
mnoho přispěli. Mezi jednáními přednesl borromejský
orchestr za řízení pana vicerektora dra. J. Cibulky a
oktavána L. Růžičky velmi pěkné skladby, zručně a
svižně. Všem ochotníkům i hudebníkům blahopřejeme,
čímž tlumočíme jen hlas obecenstva se zůčastnivšího,
které isouc čestné a vybrané, provázelo výkony cho
vanců četným a nadšeným potleskem. Těšíme se na
další.

Veřejná přednáška o cestě do Palestiny pořádána
jest péčí učitelských sborů obecných a měšť. škol v
Hradci Králové v sobotu dne 9. t. m. Přednášeti bude
dp. katecheta Fr. Dostál a předvede 200 světelných o
brazů. Začátek o 3. hod. odpol. v městském Klicperově
divadle. Výtěžek přednášky věnuje se ve prospěch chudé
a opuštěné mládeže. — Snížené ceny míst: Lože 5 K,
křeslo v přízemí a sedadlo na tribuně 1.20 K, sedadlo
I. tř. 1 K, sedadlo II. tř. 80 hal., sedadlo na galerii 50 h,
k stání: v parketu 50 h, v parteru 40 h, na galerii 20 h,
studentský, dělnický a vojenský lístek do parketu 40
hal., do parteru 20 hal.

Studentská akademie ve prospěch České zemské ko
mise pro péčí o' mládež dne 14. prosince 1911. Přání

šlechemného mocnáře, aby se věnovala největší péče osi
řelé a zanedbané mládeži, věrně plní Česká zemská ko
mise. Ale přes to, že úkoly její jsou těžší i naléhavější
nežli německé družky, daleko nevyrovná se jí finanč
ními prostředky. Tak na př. byl loni čistý výtěžek dět
ského dne na německých školách 225.330.62K, kdežto na
českých jen 87.901.74 K. Aby si zajistila komise stálý
příjem, usnesla se, aby byl pořádán každoročně v celých
Čechách ve všech <kolách a ve všech obcích dětský den.
Této nutné zotřebě snaží se vyhověti učitelské sbory
zdejších středních škol, gymnasia, reálky, dívčího lycea,
jakož i vaedagogia. Jsou si dobře vědomy toho, že v
našem městě je zábav až mdbytek, ale přece kojí se
pevnou nadějí, že město, v němž je chlapecká výchov
na, projeví daleko živější smysl dobročinný a také o
cení snahu umělecko-v“ chovnou a popřeje mládeži či
sté radosti z uměleckých výhonův i požitku. Hlavní vá
hu však kladou sbory na to, že zemská komise ponechá
letos polovinu čistého výtěžku místní okresní komisi
pro jeji zvláštní účely. I*ruhá polovice věnuje se hlavně
k podpoře českých dětí z územi převahou německého.
Pořad koncertu: 1. K. Pospíšil: Mateřská řeč. Mužský
sbor. Gypmasiun. 2. J. Neruda: Před fortnou milosrd
ných. Kecituje Květ. los. Jebavý, septiman reálky. 3.
Basin-Bendl: Návrat plavců, Smíšený sbor. Gymnasium.
4. a) J. Malát: Odlétala holubička. b) O. Horník: Láska
matčina. Pro soprán s průvodem klavíru. Zpívá Bož.
Lašková, žákyně lycea. *. a) B. Godard: Berceuse. b)
J. Wieniawski: Mwzurka. Pro housle s průvodem klaví
ru. Paedagogium. 6. J. Paukner: Ty, matko Slávo! Muž
ský sbor. Reálka. 7. ut Max Burger: Andante scherzan
do. b) K. Kovařovic: Gavott?. Smyčcový orchestr. Pae
dagozium. 8. K. Pospíšil: U muziky. Mužský sbor. Gy
mnásium. 9. Fr. Pivoda: Žnevcká. Smíšený sbor s prův.
klavíru. Gynmasium a reálka. Klavír zapůjčila vzhledem
k dobročinnémnu účelu proslulá firma A. Petrof. Za
čáteko půl8. hod. večernív městskémdivadleKlicpe
rově. Aby se mohly nejširší vrstvy, najmě rodiče, stra
vovatelé a příznivci studiajících této slavnosti zúčastniti,
stanoveny mírné ceny. Předprodej lístků převzalo o
chotně knihkupectví pana R. E. Tolmana.

Koncert, pořádaný dne 2. prosince +911 v Klicpero
vě divadle, jehož výnos měl býti věnován na udržování
pomníků na bojišti z r. 1860, po stránce hudební vyka
zoval pěkná čísla, skladby samých slavných skladate
lů: Liszta, Dvořáka. Wagnera a Mozarta. Ovšem hned
každý sezná onen velký rozdíl mezi skladateli, jichž
skladby zabíraly první tří čísla a mezi Mozartem, kde
pěkná melodie, lehoučká karmonisace převládá. V Dvo
řákovi zase ozývá se melodie slovanská. O přednesu
musíine se ovšem také zmínit. Na počátku jevila se
jakási tréma, která však nřestala, když se hudebníci do
stali do Droudu. Tím a snad ještě více obtíží intonace
vysvětlíme si nejistotu lesního rohu v čísle prvním.
Ovšem nikterak chváliti nemůžeme zakončení čísla tře
tího, kde sekund vypadl z role. Jinak hrálo se dobře.
Větší však tíseň než vše ostatní způsobila zející prázd
nota divadla. Kde vina? Se strany obecenstva či důstoj
nictva, kterého mimo lože bylo dosti málo? Program
přece byl přitažlivý pro všecky přátele vážné hudby.
A plýtvá-li se penězi na pouné kratochvíle, snad zaslou
žily skladby Dvořákovy, Lisztovy atd. ještě větší pozor
nosti. Jest nezbytnou potřebou, aby se těšily podpoře
všecky sbory, předvádějicí po kombinovaných a obtíž
ných přípravách veliké komposice předních světových
mistrů. Porozumění v obecenstvu jest vzpruhou k hor
livé práci.

Včelařský spolek pre Hradec Králové a okolí koná
v pátek 8. prosince 1911 o 2. hod. odpol. v hotelu »Černý
kůň« v Hradci Králové VII. řádnou valnou hromadu. -—
Pořad: IL.Zahájení valné hromady. 2. Čtení zápisu o po
slední valné hromadě. 3. Zpráva jednatele. 4. Zpráva po
kladníka. 5. Zpráva přehlížitelů účtů. 6. Přijímání členů.
7. Volby: předsedy, místopředsedy, 15 členů výboru, 5.
náhradníků a 2 přehlížitelů účtů. 8. Přednáška kočující
ho učitele p. t. p. A. Thumy z Chrudimi: a) »O zimním
klidu včel«, b) »Jakých zkušeností nabyli jsme ze vče
laření letošního roku«. 9. Volné návrhy.

Komlté k uspořádání Matlčního plesu dne 3. února
1912 konalo schůzi dne 439. listopadu 1911. Předsedou
zvolen p. nrof. Rejthárek. Tradicionelní obliba tohoto
plesu jakož i nifrně zvýšené vstupné zaručují, že i ten
tokráte ples bude jedním z nejživějších.

Přednáška pana vlád. rady Josefa Nováka -O lišej
nicích« konala se ve středu 28. listopadu o 8. hodině ve
černí v malém sále Besedy za přítomnosti asi 40 osob,
které se zájmem vyslechly výklady p. řečníkovy. Pan
vl. rada vyzván byl Přírodovědeckým klubem k této
přednášce proto, že byl pro toto thema nejpovolaněj
ším odborníkem a u nás jediný, který lišejníky po léta

sestavil seznam lišejníků našeho kraje. V úvodu probrá
na definicelišejníků, „které dle Schwendnera nutno po
važovati za výplody spolužití hub, tvořících stélku, v
níž uloženy jsou řasy. Po té vysvětlena anatomická

struktura lišejníků (kůra, pletivo dřeňové a gonidie,dle
jichž uspořádání dělíme lišejníky na heteromerické,
tvoří-li gonidie vrstvu a ltomoemerické, jsou-li roz
troušeny) a objasněny rozdíly soustav určovacích. Nej
zajímavější byl oddíl, kde líčeny lichenologické poměry
našeho kraje a vykládány příčiny chudosti lišejníků (p.
přednášející nalezl v kraji celkem 27 lišejníků ktovitých,
30 lupenitých, 106 struplnatých, 93 rosolovité; <
počtu zahrnuty | 4 nové, jím popsané). V další části pro
brány způsoby rozmnožování (vysvětleny oba způsoby
nepohlavního vzrůstu jakož i pohlavního způsobu dle
výkladu Stahlova). Ke konci stručně pojednáno o vý

znamu a užitku lišejníků (v lekařství, barvifství, k vý
robě lihu a jich živných hodnotách). Výklady doplněny
vhodnými mikroskopickými praeparáty, jimiž jednotlivé
části lišejníků jasně demonstrovány.

Deváté hudební matinéc na pamět sedmdesátého vý
ročí narození mistra Antonína Dvořáka pořádají školy
pp. Kneprů v neděli dne 10).t. m. ve dvoraně Měšťanské
besedy. Účinkující žacívo: Ed. Bures, Ad. Prášková, M.
Třeštíková, A. Staňková. Srolupůsobí pp. Černušák, Le
den, Bartas a Vendler. Začátek určitě o půl 11. hod. do
pol. Vstup volný.

Na Javu. Cesta z Adenu u pouště arabské, přes
Bombay, hlavní město a Elloru. proslulé božiště v Před
ni Indii. na sopečný ostrov Javu, s jeho prastarými
chrámy a zbytky slavitelského umění Malajců v krajích
bujné vegetace tropické a vulkanických útvarů jest v
poutavé serii obrazů předvedena v Panoramě Národní
Jednoty Severoceské v Hradci Králové v týdnu od 9.
do 15. prosince 1911.

——
Z Interpelace post. dra Hrubana 12. dubna r. 1901 v

říšské radě: Mámejiž nejvyšsí čas bránitl se protl ži
dům se stanoviska národohospodářského | vlastenecké
ho. Neboť. jak jsme právě ukázali, židé jsou hosmopoli
ty, jimž tan je vlasí. kde je dobře. Stavějice se brzo na
stranu té, brzo ca stranu oj národnosti jsou vlastně
kladivem, jež buší a drtí obě strity.«

a—————

Ples spolku vojenských vysoužilců koná se dne
7. ledna 1912 ve prospěch vdov a sirotků ve dvoraně A
dalbertina. Vstupné 2 K, dáma 50 hal.

Odbor šeských dilovedaucích v Hradci Králové ko
ná svoji ustavující valnou hromadu v neděli dne 10. pro
since t. r. v hotelu. Holub- u nádraží, na čež se veškeří
pp. dílovedoucí upozorňují: noví členové se též přihlašují.

Společenstvo bivnosti oděvních rozdělí úroky z na
dace, založené na oslavu panování císaře a krále Fran
tiska Josefa I. Nároky mají staří a chudí příslušníci té
hož společenstva. Žádosti buďtež podány nejdéle do 15.
prosince © r. na Václava Medka, předsedu společenstva.

Na stížnost obchodního gremla v Hradci Králové,
že v politické obci Pražské Předměstí, Kukleny a Plo
tiště docházejí dopisy opozděně, dostalo se gremiu ná
sledujícího vyřízení. kteréž obchodní gremium králové
hradecké v zájmu obecenstva doryčné díly Hradce Král.
a okoli obýyvajícího timto uvádí vé všeobecnou známost:

„Stálé stížnosti na opozďování dopisů příjemců, bydlí
cích v obvodu c. k. poštovního úřadu v Hradci Králo
vé II., t.j. v politické obci Pražské Předměstí s přísluš
nými díly: Farářství, Šosteny, Rybárnou, dále v domech
král. věnného města Hradce králové čísla: 343, 384. 385,

387, 403, 405, 427, 430, 434, 442, 350, 552, 389,
433, 451 až 458, 475, 476, v Plotištích čís. 208, 178, 182,
184, 161 < Voltovými kouty, v kuklenách č. 150, strojír
na, ve Svobodných Dvorech (. 24. spočívají v té okolno
sti, že jsor z většího dílu adresovány pouze Hradec

Králové, Kukleny atd.: tím se stává, že vlakové pošty,
poměrů mistních neznající. zasílají je c. k. poštovnímu
úřadu Hradec Králevé I.. čímž se opozďují. Obecenstvo
upozorňuje se ve svém zájmu. aby se postaralo © správ
né adresování dopisů, ku příkladu ve formě: Pražské
Předměstí, posta Hradec Králové II. (neb nádraží), Hra
dec Králové č. 476. pošta Hradec Král.ll. (neb nádraží),
Plotistě, Voltov“ konty, pošta Hradec Král. II. (neb ná
draží).

Záložní úvěrní ústav v -Hradci Králové. Stav ve
škerých vkladů u nás činil koncem měsíce listopadu K
42,241.768.- více o K 384.101

Záložna v Hradci Králové. Výkaz za měsíc listopad
1911. Stav vkladů počátkem měsíce 1,771.092 K. Vloženo
během měsíce 163.340 K, vybráno během měsíce 105.494
K, stav koncem iněsice 1,825.938 K. Stav půjček počát
kem měsíce 2,902.447 K. Půičeno během měsíce 119.542
K, splaceno během měsíce 435.444 K, stav koncem mně
sice 2,686.545 K. Počet účtů 4014. Reservní fondy 203.989
K. závodní podíly 91.609 K. Pokladní obrat 1,684.230 K.

Spořitelna Králohradecká. V měsíci listopadu bylo
uloženo 281.102.45 K, vybráno 229.946.77 K, tudíž vice
uloženo o 51.155.68 K. Stav vkladů koncem listopadu
15,586.394.58.K, na hypotéky bylo nově půjčeno 22.406.03
K, na hypotéky bylo splaceno 51.261.72K, na hypotékách
koncem listopadu 13,420.477.81K, zásoba cenných papírů
2,692.640 K, uložené přebytky 147.614.38 K.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 2. prosince 1911. 1 hi: pšenice K 18.80 až 19.40, žita
K 15.50 až 16.70. ječmene K 14.80 až 15.40, ovsa K 8.80
až 9.60, prosa K 13.-- až 14- , vikve K 20. - až 26.—.
hrachu K 40.— až 40—, čočky K 45.— až 50.—, jahel
K 30.. až 32--, krup K 28.— až 50.—, brambor K 7.—
až 8.—, máku K 0- až 100. -100 kg: žitných otrub
K 16. „ pšeničných otrub K 15.60. 1 kg: másla čerstvého
K 3.23 až 3.60, sádla vepřevého K 2.20, tvarohu K —.49
až —.4u I vejce K. (O/až 1. 1 kopa: zelí K 14.—
až 30.—, kapusty K 3.— až 5.20, 1 hl cibule K 14.— až
15.—. 1 kora drobné zeleniny K 1.60. 1 hl mrkve K 5.—až 6-.

Drr-amin |AtlantikV)
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůst-jnémn duchovenstvu.
Vzory k nahlédnutí fra: ko.

První český zasílatelský 74:0d

Ed. Doskočila v Chocni.



Na týdenní irh v Hradci králové dne Z. prosince
lytl bylo přivezeno: hl: pšenice 229, žita 223, ječmene
493, ovsu 65, vikve 5. krup 81, zeli kop 80, kapusty 68,
cibule hl 35, drobné zeleniny kop 95, mrkve hl 45, bram
bor 18.

Opatovice u. Lub. Naše pokroková obec honosí se
farou, jakou v osadách »zpátečnických: mají pastoušky.
Je prostě k obývání nezpůsobilou a na spadnutí. Proto
z důvodů bezpečnostních a zdravotních uznala komise a
všecky obce nutnost přestavby fary a také úředně pro
hlásily, že jsou ochotny na to přispívati. Když pak ještě
c. k. ministerstvo povolilo subvenci 5000 K a nebylo ne
ochotno ji zvýsiti, tu všeobecně mělo se za to, že řádná
farní budova bude zdobiti naši obec. Leč člověk míní —
a pan starosta opatovický mění. Při konečném řízení
ráčil k úžasu všecm prohlásiti, že subvence je malá a
obnos na obec připadající že je nad síly obce, která prý
musí stavěti radnici (!?), hřbitov a pastoušku (!) a do
kud prý ministerstvo nedá aspoř 9000 K, že k stavbě
souhlasu nedají. Marné bylo vysvětlování pana c. k.
komisaře, že v tomto případě Mitařené obce nesou ná

klad a patron (nábož. matice) pouze subvencuje. Zá
stupci ostatních obcí přišli sice s úmyslem povoliti po
třebný náklad a dáti znova souhlas k přestavbě fary,
jak již dříve učinily. a státi tak charakterně na dřívěj
čím svém prohlášení. alc svedení odporem pana staro
sty-doktora, odepřeli také souhlas k přestavbě fary.
Poznají sice později. že není radno chodit pro rozum
do Opatovic, nebo celá záležitost není tímto odmítnutím
skončena. Zodvovědnost padá na pana starostu opatovi
ckého, který sám jistě nevěří diivedům uvedeným proti.
Je to, pane starosto. důvod jiný, který ovšem nemohl
jste při úředním řízení uvésti. Cítíte se uraženým, že
konsistoř vám neodstranila vámi nenáviděného kněze
kaplana. Jak k tomu však přijde farář? Jaké by to bylo
však působení kněze, ktery by závisel na libovůli vesni
ckého absolutisty, který by snad 1 kázání svá musel
předkládati censuře starosty, zde evangelíka? Snad do
mniváte se, že by jiný kněz mohl klidně snášeti. jak
naše náboženství zlehčováno je intelligentem veřejně
v hostinci, jak v divadle kněz je karikován, jak při so
kolském plesu zlehčují se zpověd a sv. přijímání? Ane
bo měl mlčeti, kdvž v hostinci veřejně vmetl jste mu
do tváře urážku. že katoličtí kněží jsou hrobaři českého
národa? | červ se brání, jen o knězi myslíte, že vše si
má dát libiti. Vyvolal jste boi, tedy jen s přímým hle
Jim! Ku konci: říká se: kněžská msta prý nejhorší! Ne
ní to jinde horší?

Včelařský spolek pro Chlumec n. C. a okoli pořádá
třetí valnou schůzi dne 10. prosince 1911 o půl 2. hod.
odpol. v hotelu -Okresní dům- v Chlumci n. Cidl.
Pořad: 1. Zahójení schůze. < Čtení protokolu z přede
šlé valné sehůze. 3. Zpráva o včelařské výstavě. 4.
Praktické ukázky některých Lovějšich včelařských pří
strojů, jež spolek si opatřil, 5. Záznam členů na přístí
rok 1912 z příčinou onětného pojištění. 6. Volné dotazy
a rozhovor u včelařství. 7. Volné návrhy. Vstup volní.
1 nešlenové jsou vítaným hosty. Při schůzí budou roz
dány véclařské kalendáře.

Hořice. Výrony hrubých mozků sov, dem. ve -Vý
chodoceském Obzoru byly w nás plným právem vši
slušnou veřejnosti cdsouzeny. Není divu, že se soudruzi
tolik zlobi. Ca dokázali? Tolik schůzí — i poslanec tu

byl, a to všecko pro mějakych 6 hal. A to ještě přidáno
na takové práci, která sc :nálo dělá, takže za čtvrt ro
ku to někde nenese aní těch 56 hal., které musejí sou
druzi týdně do organisace platiti. Pěkně jste to projed
nali. Šli jste vyjednávat? Vždyť ani nevíte, co je pé
rová bota a cvikl, To jste «dborníci? Napadli jste na
šeho řečníka p. Petra. Na to odpovídáme: Viděli jsme
a poslouchali jsme již mnoho vašich řečníků, ale ani
jediný se mu zdaleka nevyrovná. Však také obličeje
některých přítomných soudruhů prozrazovali. že to také
uznávají. Jen bylo škoda, že nepřišli také nadsoudruzi.
Řekli si prý: »To je dobrý debatér, s tím nic nenl.«
Věříme rádi a proti pravdě jest stejně velice těžko de
batovati - že zna) My se však na p. Petra velice tě
šíre. Utekla-li nějaká kvočna z vašeho kurníku, zdá se,
že jste camí neměli pořádek. Pamatujte jen na starou
pravdu: Kdo se směje naposledy, směje še nejlépe. A
vztek chrlící takové sprostoty, jaké jste vypustili vy,
svědčí o velice špatném rozpočtu. Pořádní lidé říkali,
že by měli jíti s takovou kulturou někam na Kamčatku.

Přelouč. Minulý týden odebrala se tříčlenná depu
tace do Vídně vyslaná městkým zastupitelstvem naším,
aby v parlamentě a u ministrů intervenovali v akutních
záležitostech, jako jsou: zřízení expositury hejtmanství,
zdýmadlo na Labi, škola*pro vyšívání a pak — sestát
nění (!!)) obecného (!) školství. Soudíme, že ani sama
deputace, mezi níž byli pp. starosta města a odborný
učitel Oustav Heřman, uskutečnění sestátnění školství
obecného by si sotva přála: vždyť jest přání všech ob
cí, které náklad na čkolství nesou, aby též aspoň trochu
toho vlivu na školství měly. Jak se mohlo státi, p.
nčiteli, že ve +Wiener Tagblattu« zpráva ta se vy
skytla? Ba co více, jak se mohlo státi, že samy »Ná
rodní Listy« přinesly telefonickou zprávu — od zvlášt
ního zpravodaje z Vídně: »Jest zde deputace městaPře
louže a žádá sestátnění obecného školství«? Pst! Tiše s
tím, ať se nám svět nevysměje, že jsme vyvedli hlou
post. Že by ta zpráva byla dementována, dosud jsme
nečetli. -- V neděli o 1. hod. konal se zde dojemný po
hřeb nešťastného studentíka Jana Vojtíška, který pá
dem pod kola vlaku tak se zranil, že mu jedna noha ú

vě pronluvil dp, Fr. Boštík, suplující katecheta na reál
ce, načež na sv. poli do posvátné země vloženy tělesné
ostatky mladistvého trpitele, © tak mnohé naděje těžce
zkoušeních rodičů navždy ztraceny. .

Vražda v hořickém konsumu. Ze soboty na neděli
šel tovární mistr ». Ryba z hostince, a uslyšev pode
ztelý šramot v konsumu, upozornil účetního tohoto
družstva a policejního strážníka. Všichni tří vydali se
tam a pan Ryba podíval se oknem. V tom však vyšla
rána a řádný tento muž zaplatil svou ochotu okamžitou
smrtí. Nikdy nám nenapadlo házeti zločiny tak hrozné
na krk některé politické straně, poněvadž v každé mo
hou býti lidé šlechetní a darcbáci; to však nikdo nám
nevymluví, že zločinství v době naší, která honosí se
vzdělanosti a pokrokem, roste, jak dokazují cifry a den
ní listy. Nemine dne. aby ne jedna, ale kelik vražd na
jednou nestala se v té neb oné zemi s rafinovaností ne
slýchanou. Tomuto zjevu dal bezpochyby někdo hned po
vraždě ráno průchodu, se zlou se však potázal u přítom
ných anarchistů a nevěrců. -Kdyby nebylo kněží, kte

šlenku nepřišel, aneb
odhodil a utekl.

-- vida. že byl dopaden, zbraň by

neb ministra se dá omluviti u anarchistů obvyklou frá
zí: »Byl zachvácen spravedlivým hněvem utištěného
lidu«, ale vloupati se do konsumu, to se přece ničím vy
kroutiti nedá. A proto: kde jsou klerikálové?

jest po rozumu ministerského nařízení ze dne 14. čer
vence 1902. jak hejtmanství cituje! Ovšem v zájmu hy

řádí, každý uvědomělý člověk vítá všecka praktická 0
patření proti chorobám. Ale tu jsou některé háčky. Jak
jest postaráno o zdraví ve venkovských tančírnách, kde
přece nákaza hrozí v prachu a kouři daleko více, než x
kostele? — A jaká nastane scenerie v kostele, jestliže

přináší? Prospěje to kostelu či obecenstvu — anebo
hlavně irině, která plivátka vyrábí? To jest otázka stá
ie otevřená. — Zato nedospěli hošíci mohou retka ku
povati a kouřiti ule libosti dále.

Čáslav. Praváa vznala za dobré opět vzpomenou
ti sí na moji maličkost. Kvituje s uznáním chválu, kterou
mne obdařila, a © níž jsem už před uveřejnéním oné
rubriky slyšel. Podotýkám především. že jsem »Pravdě:
velice vděčet za tu laskavost. s kterou, ač nežádána.
otiskla né prohlásení © tímu je ještě u větší známost u
vedla. Tato vděčnost jest tim větší, že stalo se tak
zadarmo. což v době drahoty jest opravdu významné.
Vzhledem pak k těm připojeným poznámkám podotýkám
dále. kdybych byl věděl. že u prahv -P naleznu lepsi
rady, než v první advokátní kanceláři, jistě bych jí ne
váhal užít. Vždyť oddaných přátel jest třeba si vážiti!
Aby pak netižila ji starost s tim datem, snímám jí upo
zorněním na starou, zajisté i ji známou zkušenost. že 7.
může snadna sazečem býti ziměněna 2. Fr. Kohout,
c. k. professor.

Čáslav. Divadelní sczony. Jednota divadel
ních ochotníků rozeslela právě provolání, v němž ohla
šuje předplatné na tři nředvánoční hry, které mají po
číti 17. prosince. Vzhledem k velkému nákladu, jehož
vyžadovala přestavba a úprava divadla. byly ceny jed

přirážka ve výši bývalého národního kolku. Na co do
volujeme si venkovské návštěvníky divadla upozorniti.
jest ustanovení, že divadelní plakáty nebudou zasilány,
les na přímé požádání. Jinak vydávány budou při za
koupení lístku v knihkupectví p. Levého aneb prodávány
před každým představením ve vestibulu divadla za ob
nos 2 hal. K zahajovacímu představení vyvolen byl ktus
Abigail-Horákové Ejhle člověka. Aby také drobná mlá

své tělocvičny loutkové divadlo, které právě počalo také
svou zimní sezonu za četné návštěvy malých ctitelů:
Thaliiných, kteří »Knížetem Oldřichem: byli přímo nad- *
šeni.— Nové schránky na poště, ústícípřímo|
do kanceláře, otevřeny byly v minulých dnech. Litovati
jest však, že zrovna při tom nebyl však upraven přístup
k nim, tak aby za vlhkého počasí nebylo třeba broditi
se břátem. Vyhověno tím bylo opět jednomu přáníobe- ;
censtva, ač. jak se pamatujeme, slibováno bylo při pře-,
kládání pošty na periferii města, že pro vzorky, tisko

řejné budově zřízena zvláštní schrána. Snad i toho sc
časem dočkáme stejně jako úpravy uličky vedoucí k
poštovníbudověz náměstí.—Samočinné rozsvě
covací přístroje na zkoušku připevněnybyly na
některé svítilny městské a správa městské plynárny
žádá obecenstvo, aby pozorností svou sledovalo pra
videlné jejich funkce. Pokud jsine se dosaváde předsvěd
čiti mohli, pracují přístroje zcela pravidelně a bylo by
zavedení jich jistě účelné, ač-li nebude brániti tomu do
sti vysoká cena za ně požadavaná. Těší nás však, že
Snrávi plynárny hledí udržeti stejnoměrný krok se vše
mi neinaovějšímivymoženostmi a vynálezy. — Volba

sledním zasedání obecního zastupitelstva a zvolení byli
pánové: Ant. Kruliš, I. Lobeč, J. Louda, Ant. Zářecký a
K. Z4ctěra za členy řádné, za náhradníky pak pánové:
M«Ph. F. Hulla a V Straka. — Poznámka. Náš ú
sudek a ntisknutí teť již v čiré veřejnosti známého haplně.dra 0 ně byla amputována.Účastenstvíby

lo : "<'nili se spolužáci zesnulého se
k lemSvobodou.U rakve tkli- r dom 5mjen si tim na ní zas jednou smleli

(snad smisli, ne?). Jest ovšem na hrozném omylu, neboť
tlumočili jsme jenom mínění velké řady rozvážných ob
čanů zdejších, kterým čest královského města našeho
jest jistě také drahá. Co pak se týče podotknutí, že
»Obnova“« nenašla slova pokárání pro nemístný a uráž
livý ten výron, odpovídáme, že slovo: »hanebný« kvalí
fikuje jak leták, tak jeho původce dostatečně. Jestli pak
již při satném rozhození letáků jsme přes ně přešli
zcela krátce, pak může býti »Pravda« jista, že stalo se
to po dobré úvaze a na znamení, že slavnostní nálada
tak významných dnů nemůže býti zkalena ostudným
výplodem, který nebyl považován za nic jiného, než opět

za jeden článck | onoho řetězu systematických t. zv.
protiklerikálních šivanic, jimiž ostatně téměř každého
týdne některé listy hledí z.pestřiti svůj obsah.

Koncert »Hlaholu< v Čáslavi. | Skutečně umělecký
požitek připravili umění milovnému občanstvu dne 3.
prosince naše sdružené zpěvácké spolky, uspořádavše
koncert, k němuž pozvaly operního a koncertního pěvce
p. továrníka ©. Kretschmera. Již prvé nahlédnutí do
programu svědčilo, že »Hlahol: jest uměleckým tělesem,
které nezalekne se skladeb sebe pracnějších. A Jistě že
právem. Byloť hned pří prvém čísle patrno, že kvalita
činného členstva jest neobyčejně vyspělá a že lehce
přesune se i přes skladby sebe obtížnější. Jindřichův
»Chorál« zněl přímo vclebně, mužský sbor přednesl jej
tak procítěně, že posluchači byli jím uchvácení. Smeta
nova velká a damáhavá -Rolnická provedena byla tak
precisně, že plným právem možno ji počítati k nejdoko

1 nalejším, jaké jsme kdy od naších pěvců slyšeli. Pallovy
' „České tance. překvapily obecenstvo nejen akurátní

: přesnosti, ale i zdařilou rytmikou a správně dodržova
1

i

| ným ternpem. () Tregierových sborech pak možno říci,
i že stavěly se úplně po bok číslům předcházejícím. Dý

šíce živastí, provedeny byly velmi uhlazeně a zapěny
byly, jak zřejmo bvlo, s velkou chutí a láskou. S neo
byčejným nadšením přijaty byly pak solové zpěvy p. O.
Kratschnera, který svým krásným hlasem, znamenitě —
ba přímo virtuosně vyškoleným a ve všech polohách
vyrovnaným obecenstvo elektrisoval. A platí to nejen
o písních žertovných. ale i vážných. Pp. sbormistrům
ize zratulovati, že v dom? poměrně krátké secvičili a
to příkladně tolik a tak těžkých sborů. Jest viděti, že
jak pan ředitel choru J. Malý u sboru mužského, tak pan
Ant. Kondratický u sboru ženského jsou zcela na svém
místě. Klavírní doprovod se známou ochotou i zdatno
stí obstaral p. dr. Neubert. Návštěva byla dosti četná,
ale přece ne taková. jakuu by snaha a píle -Hlaholu
zasluhovala. Jest to již starý bolestín nasich hlaholských
koncertě.

Ronov tad Doubravou. Na oslavu Božího Narození
+ sehrají ditky zdejší městské opatrovny v neděli dne 10.

a 17. prosince o 3. hodině odpol. -Vánoční hru., k níž se
P. T. páni příznivci a přátelé dítek uctivě zvou. Pro
gram: 1. Modlitba, 2. Přivítání P. T. pánů hostů. 3. Vý
stap -Neposeda pro 3 dítky. 4. Cesta do výstavy. (VY
stuppro(Udírek). 5.Hrt vánoní. „Diáteniček«.Osoby:
Márinka, Aninka, Růženka, Toniček, ditky správce dvora
Veselského. Slávinka, Ludmilka, Ferdáček, dítky správ
ve dvora Stropnického. Ježíšek -- Dráteníček — Andělé.
Vstupné: [. místo ©K, II. místo 60 hal., III. misto 40 hal.,
k stání 20 hal. Školské Sestry v Ronově n. D.

Dary na ubohé pohořelé v Michnovce. Dp. Fr. Ja
nák, farář v Lovčicích 5 K, Nejmenovaný z H. 20 K, p.
Fr. Koudelka z Pecky 4 K, dp. Aug. Novák, farář v Do
břenicích, dodatkem ještě 2 k. Sbírky zaslaly důst. du
chovní správy: v Nechanicích 60 K. v Žiželicích 12 K,

« ve Starém Bydžově 6 K. v Novém Hradci Král. 12 K.

: Za příspěvky tyto uctivé diky vzdává a o další milo
, dary prosi farní úřad v Kratonohach.

Z Družstekního knihkupecíví,

| Doporučujeme pozornosti P. T. duchovenstvaprávě vyšlé novinky:
, Jirásko: „Promluvy k mládeži“ díl L —II. K 540.
: Jirásko: „Exborty“.řada I „K12.
" Život svatých, sv. X.: „Bl Mi'ada“ . . 70h.
: Stanga: „Socialismus a křesťanství“

Towpach: „Eucharistie“ . .K8—.

Jejek: „Když Pán Ježíš chodilpo světě“ 70 b.iBř-zina: „Ježíše«“ „80h
; Kryštůfek: „Dějiny nové doby“, seš 1. 60h
, Lhotský: Výklad katechismu čís. IV.:

„O milosti a svátostech“ „K 680.
Třebízského „Pomuěnky“.
Dvořák: „Útěcha srdce“ ve skvostných vazbách

v různých cenách.
Na skladě

v Družstevním knihkupectví v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Různé zprávy.
Výsledek doplňovací volby do říšské rady v okrese

| Kroměříž-Holešov znamená velké morální vítězství naší
strany. Odevzdáno7844 hlasů platných,znichž obdržet
náš Šrámek 3319, lidový pokrokovee Votruba 2172, aut.
soc. demokrat Hofinann 1118, nár. soc. dr. Štross 1040
hl.. centr. soc. Merta !81 hl. 14 hi. roztříštěno. Nutna
tedy užší volba mezí Srámkem a Votrubou.

Vzájemné družstvo k podpoře semit kých 1ži.
mine týdne, aby nebyl usvědšů
ského ze zůmivslných Wžípraii |:

Ne
V '



tak polenové, že to každého poctivého člověka zaráží.
A z »Lid. Novin« opisuje lži velice horlivě »Čas«. Pře
dešlý měsíc hned dvakrát (dne 3. a 21.) »Lidové Noviny“
ořinesly celou snůšku podvodných tvrzení o katolické
omladině v Šumicích. A »Čas« ovšem opisoval, aniž by
pak odvolal. Orgán Stránského psal: »Spustlost klerikál
ní omladiny. Ve slováckých obcích je posud někde zvy
kem, že dorostlá mužská chasa má jeden večer v týdnu
vyhražení říká se tomu prostonárodně navštívení
nanen. Toto staré právo nedala si mládež vzíti ani teh
dy, když za příčinou nábožensko-mravní výchovy sdru
žila je pod praporem Šrámkovým a Šamalikovým. Na
vštívení panen nedali si sice páni kaplani do stanov,
postavili ji pod ochranu sv. Josefa, ale to smyslných
„chtičů katolických mládenců nepotlačilo — naopak, ji

třičných mezí odkazovat to, ce nedovedii udržet důst.
protektoři. U Uher. Brodu je ves Šumice a tam členové
omladiny navštěvovali panny tim způsobem, že dne 27.
m. m. podnikli výpravu do oněch domů, kde byla do
"spělá děvčata a žádných mužských. Jak kde. pochodili,
o tom svědčí různé stopy. Jejich zhovadilost nedá se
plně vylíčit. ale nedá se také zakrýti. Manžetové kno
fličky. utržený limeček od košile, knofliky od korduly,
to vše nalezeno po činu u děvečky mlynáře Schindlera,
což svědčí o tuhém zápase, který statná obhajitelka své
cti s násilníky provedla. Na krku vytisknuty prsty vil
úlků, místa půvabu dívčího těla zhanobena. Schindler i
děvečka, hostinský Berger, kdež se též na děvečku do
bývali, pak ještě asi ve třech domech marně volali po
pomoci -| zbůjníci, aby omyl způsobil, volali na sebe
cizími jmény. Četníci konečně zjistili pachatele, mezi
nimiž předsedu omladiny a pacholka u faráře P. Březov

ského. Zatim v zápětí přinesly katolické listy po
bedlivé informaci odpovědi tohcto obsahu: »Pacholek u
faráře P. Hřezovského Joscf Martinek není a vůbec ni
"kdy nebyl členem Omladiny a im méně mohl býti jejím
předsedou. O případu samém se nám sděluje: V červen
ci 1911 koupil mlynář František Jindra z Vlčnova mlýn
v Šumicích od žida Schindlera. František Jindra je řád
ný muž. ale má 20letého syna, který ve světě v rozlič
ných mlýnech načichl »pokrokem-, je Sokolem a soc.
demokratem. Mladý Jindra má patrně dost peněz, proto
že k sobě vábí chasu tím, že za ni platí. To se stalo i
dotyčného dne. Mladý Jindra pil s kamarády, mezi ni
miž byli zfarský pacholek Martinek«, do půl 11. hod. v
noci. načež koupil ještě za Gm hal. „kvitu» a Šel s nimi
za děvčaty . Va je nechtěla pustit, proto rozbili okno u

"Sevrové, pak u Pergrové a pak šli k — Schindlerovům.
Mladý Jindr: je vedl, dal jim chleba a když dopili ko
řalka, nravii: Pojďme za naší dívkou.. Sám je vedl,
vytlačil malé okno ve dveřích komůrky, v niž dívka
spala, oddělal zásuvku t dveří a vedl je ke spící dívce.
Četníci vssetřili. že Jindra je všeho původcem. Odňali
mu dva nože 1 revolver. Ale Jindra »se nebojí«. Pravil:
„Já jsem Sokol, ten písař, co psal protokol u soudu, je
také Sokol, soudce je náčelník Sokola — mně se nemůže
nic stát, zvláště, když mám za zástupce dra. Seiferta!.
Fak vypadá ti -spustlost klerikální omladiny!e«Jindra
svedl ovšem pitím těž jednoho člena »Omladinyc, jenž
do té doby, než poznal Jindru, byl řádným člověkem a
živil svou matku. Ale může zz tu »Omladina-? »Navští
vení panen nepěstuje v Šumicích katolická Omladina,
která byla založena. abv čelila nemravnosti, kterou a s
ní jiné pěkné věcí přinášejí sociálně demokratičtí zední
ci, pracující přes léto v Pečti. Taková jest tudíž sku
tečná pravila, která semitům zastavila dech, tak že za
pomněli i odpověděti i odvolati.

Soudružská kritika soudruhů. Vídeňská -Arbeiter
Zeitung: cuchá nejnověji českého soc. dem. poslance
Modráčka za jeho odlišný postup ve finančním výboru.
Poslanci Modráčkovi se zdálo taktika německých soc.
demokratů příliš oportunní. Posl. Modráček napsal v
„Dělnických Listech“, že -parlamentní vystupování ně
mecké sociální demokracie poskytuje k nedůvěře mno
ho látky«. — »Arbciter-Zeitung. prohlásila posl. Modrá
čka za hlupce a ignoranta, že mu jeho nevědomost ne
chce ani předhazovat -poněvadž tuto neschopnost ve
výborech věcně pracovat, lze pozorovat u nemálo členů
jeho strany“«. -- »Dělnické Listy- vídeňské píší na adre
su »Arbeiter-Zcitung+ odvetu: »V panstvu vězí ještě kus
starého Orlentu a myslí, že jen oni jsou těmi vyvolený
mi mezi národy«. Redakce -Arbeiter-Zeitung. je totiž
vesměs židovská. Čeští sociální demokraté se snaží o
brániti soudruhům německým dokazováním, že oni ne
jsou tak zle nacionální a Dělnické Listy« napsaly, že
sociální demokraté českoslovanští nestrpí ve svých fa
dách nikoho, kdo by koketoval s nacionalismem«. —
Tedy konečně odkopnutí autonomisté odvažují se již do
konce poukazovati na semitskou zpupnou povahu. A to
jest po předešlém sloužení velice příznačné.

grárnici dostávají na svou Ústřední jednotu ročně veli
ké tisice, katolický Svaz přes opětovné žádosti neobdr
žel nic. Nyní ministerstvo veřejných prací dalo pražské
mu Sokolu obnos 10.00u K na pořádání všesokolského
sjezdu. A pák prý jsou +klerihálové: jen ve službách
vlády, ale — protikatolické živly a zvláště vedení So
kola protivládní, Patrno, jak pojednou boucharonský ra
dikalismus hyne. Inu -- ty společnosti, které dluhují
statisíce židovsko-německým bankám. nyní se musí ve
svém radikalismu značně mírníti. Ale kdyby tak dostal
státní podnoru »Orel«! To by bylo zrádcování!

Ubozí žité, „Čas: dne 5, 1. m. zase se musil zastatí
ubohých mučedníků židovských. Napsal: »V—Rakousku
je sice rovnoprávnost © „ními zákonem zaručena, ale
dovede tivit i 7 nrotestant, žid, bezkonfeoa

silní člověk měl iníti stejny nárok na ustanovení v ú
tadě jako katolík? Snad si to dovedete představit: ale
klerikál si toho nedovede ptedstavit!« — Tohle se po
vedlo! Vždyť přece v tom zklerikalisovaném. Rakou
sku měl syn košerákův Sieghart jako sekční šéf větší
vliv než tři ministři. Volnomyslenkářská nebo židovská
visitka otvírá zlaté brány. Nen' universita v samém mě

učenců katolických? Nebyl na technice dlouhý čas €
vang. professor, proti jehož methodě sc studentstvo bou
řilo, ačkoliv před tím pokrokářský tisk proti jeho kva
lifikaci ani nedutal? Nezře«l se dr. Rráf rektorátu prá
vě proto, že při aféře Wahrmundově se ukázalo, jaký o
brovský vliv má na universitě Karlo-Ferdinandově ali
ance pokrokářsko-semitská? Kolik vážných konservativ
ních učenců se domohlo pevného postavení v naší u
niversitě v době, kdy, tam začal plnou parou upevňo
vati volnomyšlenkátské fráze dr. Krekí? Jaká jest je
ho kvaliřikace, pověděl dr. Chalupný. A což když pod
ochranou semitských děl kandidovali na program soc.
demokracie státní úředníci? Ovšem jistou pravdou
jest, že při obsazování úřadů nejeví se vzhledem ke kon
fessím rovnoprávnost. Žádá-lí o místo katolík rozhodný,
může býti jist, že vynikající byrokraté mu navalí co nej
více překážek. A palba semitského tisku tolik hřímá
již předem, že projde takový žadatel hotovým očistco
vým ohněm. Zato notoričtí pokrokáři mají přednost, jen
když zachovají formulky. které pro praktické působení
neznamenají nic. Jděte, pánové, do Portugalska a tažte
se tam svých kollegů. jak se chovaji ke katollkům! Co
budete dělati vy, až takové moci nabudete? Už to vidí
me nyní.

Počeštění Hor. Rakous straší právě mnoho němec
kých listů. ldávají „že v Hor. Rakousích přešlo poslední
dobu a stále ještě přechází veliké množství usedlostí sel
ských do českých rukou. Tak v kraji traunském je dle
těchže listů 53, v mirhlském 41, v innském 22, v hans
ruckém 14, celkem 130 statků v českých rukou. Stejně je
prý i s hypotékami váznoucími na tamních německých
statcích. Vliv žeských peněžních úslavů je prý stále
mocnější. Příčinu vidí Němci v tom, že český osadník
více platí za půdu. než človek domácí, a dále, že české
peněžní ústavy poskytují snazší a vyšší úvěr než ústavy
německé. Myslíme, že obavy německých listů o němec
ký. Besitzstand“ v Hor. Rakousích is0u zcela bezdůvod
ny. Rozhodně musíme míti vice obavy o tyto své při
slusníky v Hor. Rakousích. my Čechové. Jak kapitál,
který do Hor. Rakous přinesli, tak oni sami se vším po
tomstvem js01 pro nás národnostně ztraceni.

PŘEKVAPENA

bude osoba Vám drahá, dáte-li jí c>

DAR VÁNOČNÍ

VELKÝ OBRAZ
jejž zhotoví Vám firma

J. F. LANGEANS,
c. a k. dvor. a komor. fotograf

HRADEC KRÁL. — ADALBERTINUM

vkusně a levně,

Německé losv ve prospěch postavení Mozartova do
mu v Salcburgu rozesýlají se cetně i českým lidem se
slovním doprovodem v šesti řečech. Vysvětlivky v če
ské řeči jscu psány takto: -Veřejny tah dne 15. prosin
ca 1911... Dva dna na neiviše po tahu vyjde tažebni
hstina .. . Je dovoleno vyplatiti hotové prve dva výhre
v ceně 10.000 K a 2.000 K na žádosť vyhratela .. .« —
Správa loterie by rozhodně měla jeviti k naší řečí tro
chu více setrnosti. Pouhý obyčejný dopis takovou če
štinou psany by budil právem nelibost. Ale vrcholem
smělosti jest docela v tisících ctisků rozšiřovati češti
nu tak zkomolenou, jako by v Salcburgu nebylo jediného
intelligenta, který by dovedl poříditi snesitelný český
překlad několika německých řádek! Tak se chovají k
naši matefstině Němci, kteří si od nás vyprošují peníze!
Jak teprve ti, kteří si proti českým lidem v smíšeném ú
zemí každou chvíli dupnou? Jen ať se pánové obracejí
s prosbou na ty, s kterými se dovedou lépe doroz-j
uměti!

Nejsmutnější Vánoční svátky mají ubohé slepé chu
dé dívky. Potěšme je v jejich věčné tmě dárkem a u
lehčme příspěvkem bídu jejich. Vše s díky pro tyto nej
nesťastnější z nešťastných přijímá: »Útulna slepých dí
vek, Praha-lIl., Kampa č. 32«. Příspěvky i administrace
1 U přijme.

Česká banka v Praze. Stav peněžních vkladů kon
cem měsíce listopadu číní 16,875.514.38 K, tudíž o K
401.564.66 více než v měsíci předešlém.

Českoslovanská Záložna v Praze. Výkaz za měsíc
listopad 1911. Vloženo vkladů I525K1.K, vobrino vbta
dů 68.734 K, poskytnuto zápůjcek 66200.K 4!
nůiček 56.330 K, obrat peněz 521.187 I

l

1. ledna do 4). listopadu 1911 5.9b55.407K. — Stav kon
cem měsice:Vklady 646600 k, zápůjčky 637.949 K, re
servní fondy 1.742 K, vlastní cenné papiry 6.000 K, vla
stní reality -- přebytky 68.039 K, splacené závodní po
díly 36.223 K. výpůjčky 57.620 k, pokladní hotovost
13.093.16 K.

ee- Plině čtěte důležitý spis.

O jmění církevním
a jeho správě.

Dle pramenů a w ustavičným zřetelem k nověj
ším a nejvovějším církevním i státním normám

u předpisům vzdělel

Dr. Th. Antonín Brychta,
kanovnik-strášce kathedrální kapitoly v Hradci Králové.

Stran V a 649; velká 8; Cena 11 K.

Ve'ice cennou tuto kmíhu redakce „Obnovy“ co
nejvřeleí odporučuje.

wm

Nově zřízené |%s
knihkupectvíV ADALBERTINU

doporučujemeku čzřizování knihoven
spolkových a soukremých. >2)Ochotnickým spolkům

doporučujeme se rychlým do- BERY
A

dáváním žádaných divadel.
Veškeré solové výstupy

a kuplety naskladé. 0 8
Hudebniny, veškerévycháze- (8

jícíČasopisy, žurnály i kdila sešitová možnonám
dodávati.

Každcu i sebe menší objednávku
vyříd.me co nejdříve a nej

pečlivěji. 9)

Znamenámese v úctě 35Družstov.knihkupectvíPo!iticksho|| SX

družstvatiskovéhov HradciKrál., 25Adalbertioum. k

Křestnílin".
'ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskapská knihtiskárna.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické +írkve šíří mezi náš lid

: celé zpousty prolhantch brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, kt-ré důkladnými, promyšlenémi
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. „Jsou to

ČASOVÉS
E < ÚVAHY.

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

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

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

koupiti hojnost v dělávacího čtení. N.čekej nikdo,
až nep'átelé protikatolickt mi letáky bo?nou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy jž předem katolické
věřící uvědomovati. aby pro případné útok byli
ozbrojení. ©Prucu'eli 8x nep'átelským tiskem na
zkáze církve tak h uževnatě, jest r zhudně potř bí
vytrvale atsti na stráži, oskavé čtená'e prosíme,
ahy st prollédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

js uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky| obratem vyřidí
administr-ce „Časevých Úvah“

v Hradci kr..l



x nenzvámm Oppe DY o
J. JEZE K , ŘeskoslovanskézáložnaVpraze, BYTY m

elektrotechnický závod zapsanéspolečenstvo» ručenímobmeseným, šenstrim pod jedním uzavřenímza Kor. 20"- měnídně.. s příslušenstvím za Kor. 25— měsíčně

v Mradol Králové, Svatojánskénám.č.76. Spálená ui. č. 0. M- Krámy "E Zádautoy
Zařizování Velkosklad| Zárokuje vklady 4,,—4*,*, dlevýpo- K. V. Skuherský,

elektrického Jostrů, vědi ode dae vložení do dne vybrásí. ©. a k. dvorní továrna nábytku Hradoo Králové..
světla, elektrických| Zapůjčujesvojestřádanky úplněbezplatně

htelefonů. u ventilatorů, a vklady na ně očiněnéúroší 5, bez výromo8v žebliček
a přístrojů | Základní vkiad obnáší 3 K, který se ihned úrvčí. Č. k. místodrž. konces,

Dynama. k vaření| Kbezplatnémusasílánípenězvydázáložnana informační "r

Motory a topení. EO ěníÓ pošt.spořitelay,nd ka lář: kovou p Ožna sa pp.* ele

Žárovky: Instalační zesvého. = nce
: materiálza Star vkladů30 listopaduU E 60000 PAVEL. BAYER,v , 000—.

Tongaram, továrníoeny. — Hradeo Králové,
Tantal. Solid.obsluha,| Poskytuje zápůjčky na směnkys ručiteli podává

Rozpočtyzdarma — Cenylovné. (ab pojky), na hypotéky s úmoremlibo-| |) Zjahl živnostníků,jakož i vškoré zprá
volným, záloby na ceoné papíry, eskontoje vy soukromé ve věcech diskretních
faktury, obstarává náknp zboží pro své členy, '

BI X GBI X 6PI K CODX GSIX koupi a prodejcennýchpapírůzabotové| opatřís téky i úvěsplátky, vyměňuje kaponyacizí mince atd. na hypo 1 Úvěr '

J H g k i na eplátky,vyměňujekaponyac e půj čky osobní na splátky, JÍ
can ora 9 y Podílyčlenskéúročísevýbodně. též bez ručitelů.

uschovává v bespečném tresoru bezplatné. v

v Rychnově nad Kněžno ZáložnapodléhápovinnérevisiJednotyzáložen. j Ť St „ a
dle ZoBí aisom kolekol S | Úředníhodinydop.od149—12,odpol.od448—6. O8se ep n,
nejnovějších draků pravých % m odbornýpozlacovačpropráce kostelní

X|| Koberce|JAN | Záclony v Pardubicích,vlněnýchlátek
doporučuje závod svůj veledůstojnéma duchosvé vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

V PRAZE, Jindřišské ul. 1.

zemských.
a přezlacování

| Haveloky. — Plášťě do deště.

soukenník Svýchpp. členůa vkladatelůcennépapírya věci ,.už
X

IXIGSPXGB3XKE3
*

Cetná uznámí zvláště z kruhůvele
X důst.duchovenstvasvědčío poctivéob- x oltářů, kazatelen, kříšových cest

g sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za $ i veškerých chrámových předmětů, jakož i
d í ž třice*iletého působení.
obu více než třiceiletéhopůsoben k opravě pomníků, šelezných

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku. x Přikrývk náhrobních křížů,

Volojemné látky na taláry. flanelové,se srstivelbloudi. zlacenípísmaa různýchpředmětůvenkuse nale

Ý Též na splátky boz zvýšení cen! ý Pokrývky tajícíchza ceny mírné. — Taktéž dodávámcelánová chrámová zařízenína stoly a lůžka.
XEJ X O3 X 283 X C6DX 63 X v kašdémslohu a provedeníčistě uměleckém.

ky a rozpočtyzhotovují úplně ozpiatnuš= tnímu jednání dostavím se na požádání ta

Velice vhodný 77nonatám]šbytky koberců beznárokuna cestovné.
vánoční dárek! výběru. saznačně Mnohopochvalnýchuznánípo racea bronzováaniž-né rany, 9.

Právě vyšly náklademPolitickéhodružstva x : — Závod založen m.1808, Etiskového Račie sl psáti o vzorky
firmě

nové humoresky Tkalcovskévýrobníspolečenstvo Založenýzávodvr.1807.

podnázvem: EB ;„Wzájemnost““ E G . | Ji ,Rozmarné příhody. |"7 Y Hronově čís. 186. "W fanis av JITaS6
Díl III. Napsal Jiří Sahule. — Vývoz inčného a modního zboží. —

Kniha na 389 stranách obsahuje 34 veli Doporučujev osvědčenýchjakostech kzimní sezoně: HRADEC KRALOVÉ, Velké náměstí 180,na stranách obsahuje34 velice pou-| lodní lá : .
tavých humoristickýcha satirických povídek,| plátna,povah gp spi n S oil, doporučujesvůj .
které ai získají rázem zasloužených sympatií | — — aty atd., překrásmýchmodních vzorů. — — s 4

širšíobcečtenářské. mp“Výbavy pro nevěsty "U VánočnÍ pro p. sa levné, „ Velkol běr. MnohOBSAH: | danáná yt zon || '- e v aceně. n

NačHonzikdlouhočekal © © -+ 3 |—-E KpaSpekůvkusněrosdrojenjů vhodných

Kronva L 5 Obdržítetonejlepět!| Křesť-neciálpodnik! vvjd v chSlavnostníoběd. m ORP“Vpodnikutomtolzetéžbezpečněuložiti"B sté roteCOFMi a
poetickájizda o 5 vklady proti 6%, úrokování. v > , o
Přípravanakometur igi c... G| OErlšé oneZkiikáem 8 SSS(| WOOOFOCHUd dárkůalýklerikál©<©©© ee . kádéd
>voradl Královéroku810.200: vy ||" S9060h nejeolidnějšíoha v jakostednodušenýKoncert.-<-< -+ + ©+ .
Příjemný pasažér < < < -© ++ 135 Vlastní výroba prádla pro pány i dámy.řskýrádce©-24 142
Panskájizda čin: mý 14 Katolíci „S:ůj k Svému“! Bílé,bavlněnéi Iněnélůžkovézboží.rganisace českých poslanců . . . . - - - ,

DO kav Brouátové -03 | | | VOlKÝpříjempro „MaticiCyriltoMoto- Velkývýbě. angl. moderlch kapeatků.
Zmýlenáněkdyplatí -< -© -+ +++- 233 dějskou“ značí prodej elký 8" Paazlodějett 259 vorlivihospodaří+- -+ ©44
Nenínaddobréhohlídače. -© <- - -268 Za palek aamd 110111 | Atelierprocírkovnímalbu
A marsbvélo-5 ||| MaticeGyrilo-Metodějské(|, |
Výnosnýpodník. < © © © ©- 309 . "oh < ; v J. Hlávka,Bodrýstrážce-< ©©©+++ 315 vyráběnýchčeskoufirmou J. Svozil o a.
Edeší Rodok o 321 v Lošticích.1 balík100krabičekstojí malířcí k.obrazů,—.
Náv.násobnádojedů naostrovech Šalomou-928 do I. ledna 96 jal Tak „ácino Pra) s —Král. Vinobradynovýchr. 1930.22 2 2 2 6 331 nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se * ; 1, 68:

Příprava k záchraněobce. . . . « - « - 45 při nejmenší objednávce 25 balíků . Puchmajerova a 68.,
E poz nadika-< <- 356 (2500krab) vyplaceněna každousta- M doporučujeveledůat.duěb

Gina sva . P 510 nici.Objedn.řiďtevesměsna adresu: . *VeDstvn ňErcegovsMOSOÍ-4400 0 . . . . . . : : "
Cena 2 K 20 h franko.— Objednávkyvyřizuje Sokrelarl „Nalite (zril o-Hetodtjské“ oltářní obrazy, kříž. cesty

. , , . V OLONOUCE, Dolní nám. 17. atd. na plátně, plecbu v om-leckém provedení,
Družstevní knihkupectví v Hradci v ceněnejlevnější

Králové. | ČNákresy i vzorky franko. Nejlepší. doporačení.



7 Oatollekýpeněžníústav
TAX v Bv 6“

Úvěrní družstvo Eliška
v Hradci Králové (Adalbertinum)

RB“ přijímávklady "jf
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.

Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty
záložen.

V
Volná Myšlenka
se stanoviska nábošenského,
filosofického a sociálního. —

aa. Stran bo. — Cena 16 hal. Z
Při hromadném odběru značné slevy.

Objednávky vyřídí
administrace Časových „Úvah“

v Hradci Králové.

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hláčený žaludeční likér pod názvem

+s Aměrs de kondres
zí 7 lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. dJ. Andres v Ustí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

" Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc
cogmacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam
rumu a všech drahů nejjemnějších likérů v cenách

nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům ahostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Sjezdovou zprávu
o katolickém sjezdu

v Hradci Králové 1909 konaném

s četnými ilustracemi, s řečmi všech řečníků,
většinou dle stenogrsfických protokolů podanými,
— v rozsahu 35 tiskových archů velké 89 —460 str

nebízí ve výrobní ceně K 3— franko

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství!

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.Cena 2 K 60h.
u Objednávejte u :

Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

První český katolický zárod ve Yidní.

František Kub
+ Dílna ku vyšívání

« * zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chýnů), nebes a
spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížea td.
Vídeň,

o . 0., Kaiser8

trasae 5., vedle La
+ saritekého chrámu

„ Páně.
Nauhkáskusaslá

se vše franco.

—=we —

Zalošeno r. 1850.

Vyznamenán státní medaiiií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje s

první a nejstarší odborná úflna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové

k ahotovení veškerých ko
stolních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od ne,
Jednoduěšího do nejskvostněj

libo provedení, v každém
vaorku a ryse církevním slohu

Vše přesně, čistě a důkladné
zhotovuje se v mé vlastní dílné
jen ročně, čímž omožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou A
aměleckou za ceny příměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskoa Milestí revido
vány.

Meiní nádoby jem v ohmi
slatím za ceny velice levné.

Veikeré opravy nádob ko
stelních ec ry:.le, řádně a
levně vyřizují,

Vše zasílám jen posvěcené.

Vsorky rozpočty ihotovéz ožína akásku o
se zašlou.

Cnuděím kosielum moino splácet bes přirášek.

SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jjij
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavon přízeň

a důvěru sávododomácímu.
Spolkůmdoporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových atd.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů. příkrovů, koberců u
kovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, lerné pracovní síly na venkově, čímž levnější
Ceny aš o 20%, než všude jinde,
Jubil 100 lot. trvání a 40 let. vlasíní činnosti.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Duch
katolické

Obnovy.
Sepsal

Eduard Jan Nep. Brynych.
Sbírka úvodních článků »Obnovy«, jež jsou
plodem nezapomenutelného biskupa, jest zna
menitou specialitou v literatuře české. Velice
zajímavá, populární to četba pro vzdělanéi
prosté; formou velice poutavou podává hojnost
poučení. Jadrné tyto články vzbudily v českém
národě velikou sensaci; nijak dosud nezasta
raly, naopak jsou stále svěžím zřídlem poučení

pro každou dobu.
Stran 722. Cena 4 K.

stoupencům našich oréanisací,

Odporučujeme vřele křesťanský český závod

vyšívašok a šiček »Záštita< v Ghrasti
u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jedaodaché vsorný ob
stará „Záštita“. Vad. duchovenstva maskytáag zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaručené dle
předpisu sa ceny mírné. Učíňte objedaárku na
zkoušku a budete jistě spokojení!

RP- Odporačajteve svémokoli!Vl f

Veškeré plechové

hudební nástroje
vlastní výroby, nejnovější osvědčené soustavy, co
nejpečlivěji pracované, přesaě ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
w Josefově

(dříve K. J. Satbert.)
Tamtéž ize dostati: banbny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. droboé potřeby. Struny nej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny. oboa jen lepší,

přesně laděné druhy. Pro slavné obce a spolky,oboy, trubky, povelky, ponocovky. — Za člsté,
přesné ladění se ručí. Správky se rychle vyřizují.

Továrna na cottagová americká “

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrdzspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Praka, Vídeň, Budapeit.
Podálová harmonie

obou soustav v každé ve
likosti, pro kostel, školu

i ku cvičeni.

S n , -M 1 3 ,o VAMasplátkyod 190K E ALC,
P. T.dachovenstvu P fol
zvláštní výhody.
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

U gMešní vína!
Nejdůstojnější Biskupské © konsistorium
v Hradci Králové ověřilo mne dodávati
pravá přírodní vína k obětem mše sv.
Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90, 96, K 1-10

a výše i

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u W HUMPOLCI. u
Mnoho pochralných dopisů po rnoe.



P AR AMENT A kalichv,eiboře,mon-É W | sv.Jos ústav.param.kun Dp), GVETNEPA 800., BRNO. HERROŘÁD

Akciovýkapitál K 15,000.000. ReservnífondyK 2,400.000. aVklady přes K 42,000.000.
DB l LaLaa a :TSTIDU DĚÁDĚDĚB ©

Provádí veškeré druhy obchodů do peněžnictví spadající.
Zúročí vklady 4|*- ode dne vložení do dne vybrání.
Vkladní knížky zdarma. DEB“ Losové oddělení.

Telefon č. 9. a 29. — Telegramy: Kralobanka.

Bursovní obchody tu- i cizozemské.— Pronajímá levně
safesy se spoluuzávěrem strany k úschově klenotů, cenných
papírů atd. — Welkobochod uhlím. —Cement,sádra,

= vápno, strojní oleje, petrolej a cukr.
ms-Ustřední prodejna cihlářských výrobků. 0

OAHUSRut SU MSGAU NACE NJSM
Nejvýhodnější vánoční dary doporuu«První východočeský závod

VÁCLAVPOTŮČEK,T428
Zástupce Union Korlogerie, spol továren hodinek Biel, Glashůte v. S. Ženera,

Švýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolnía jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny: Nejlevnější ceny!

2.ra: :3= a

4 aoÚN

Doporučujeme==m ran Kolinskoucikorku!
V rozhodné chvíli! , , , o
Dovolujisitímtouctivěupozornitina V stavu vánočníc al u
skvělou, obdiv vzbuzující. jinde nevídanou

f JOSEF PAVELKA prvníodbornýzávodpánskýmangl.y B mod. zbožím a prádlem vlastní výroby.
Závod svojí solidností a spolehlivým zbožím jen výborné jakosti získal sobě již v krátkém čase zvučné renomé. Sn:bou majitele
jest, dáti velkému Hradci Králové repeseitační, odborné vedený závod prádle a potřebami sportovními a modními pro pány.
= —————Získal podporu modnich autorit tuzemska i ciziny a přináší denně věci nejnovější. ————————————

Přednosti závodu: Modní oddělení: Zásada závodu:
Firma prvního řádu. Přímý nákup ang.. Anglickéranní kabáty. Zvláštnostikravat a Kapesniků. V dobrém zboží záleží levná cena.
kabátů „Prince of Wales“ střih, exaktní. Frakovéa „Smoking“košile,mašle,knoflíky, : : ,
jemné provedení. Vl>stní výroba prádla jen vš» přesně dle předpisu. Cestovní a sport. Vždy to DORO ho, vého a nejlepší
dobrých jakostí. Prádlo dle míry účtuje se potřeby. Parfumerie. Zboží kožené a trikové. :

v nezvýšených cenách. Amer. galoše a sněhovky. Hole a rukavice. Nejlepší reklama — spokojený zákazník.

Stálý vzrůst a vývin závodu opravňují k toma kroku, aby se „S : M

přikročilok natnémurozšířenísávodu.Pořízenybylyvhodrá, f a ec rá a ac é 0 u
místnosti k výrobě, opravě, šeblení a čistění prádla v Korlově o 9 o o
třídě 502, by mohlo se s úspěchem čeliti veškeré soutěži. —, az

gap- Prádlo se z domu odebírá a donáší. — Ruční prádelna. — Výroba,oprava, čistění a žehlení Karlova tř. 502. gm

Majitel Politické drmastvo tiuzoré V Hradci Králové — Vydavatel a sodpovědný redaktor Aúfeala Uuomnos. — Jiskem Disk. Knihtiskáru, « rada: túrál.



ústav, který nalezl následovníka a dnes přes 6000
sirotku je cšetřováno v těchto ústavech.

V ruském sněstě Vilně založen byl ústav sv.
Antonína, v némž 80 chovánek zdarma učí se do
mácím pracem a šití prádla a šatí.

Ptejte se, kolik soc „demokratů by šlo do ne
mocnic konati prázi nejtěžší pod podmínkou ta
kové nuzné odměny, jako mají jeptišky. A kde by
sov. demokraté založili nějaký ústav, který by
sloužil nezištně kumánním účelům ve. prospěch
všech lidí bez rozdílu stran! Když nadšený kaplan
vinohradský rozvinul velikou činnost ve prospěch
dítek opustěných, dostavila se hned rudá »pomoc.«
Ve zlosti nad zdarem záslužného podniku spáchán
byl rafinovaný alentát ne čest obětavého duchov
ního. Rána ohlašovaná „Právem Lidu: již pře
dem „Skonicila ovšem před soudem velikým fias
kem a pláčem zeny. která kněze zhanobila. Ale
rafinovaný manévr byl svědectvím, jaké pocho
pení nalézá u soc. demokrali lidumilná práce člo
věka, který nepřísahá na Marxuv katechismus.

Pokrokáři bázlivě volají: »Fy mrtvý, lež a ne
vstávej!i Ale zdániivý nebožtík probírá se z mrá
koty přece, třebaže masarvkovci chtějí zažehná
vati vědeckou diskussí známým a často užívaným
svým knvřem, totiž pokusení učiniti z otázky ru
kopisné záležitost klerikální“. Nyní došlo koneč
ně k uskutecnéní nákladné akce — k novému che
mickému zkoumání rukopist a to v Paříži —-tedy
na pudě nestranné, která nebyla dotčena rukopis
nými spory. A ejhle“ Zkouška dopadla ve pro
spěcit rukopisných památek velice příznivě. »Na
šinee | nelckl se kaceřování plochých mozků. uve
řejňoval výsledky práce Žunkovičovy, ačkoli jiné
listy. plaše zalézaly. Nyní se úkázalo, že jednal
moudře, Ti, kteří do dneška odříkávali bezmyšlen
kovitě masarykovský koran. mají velice interes
santní příležitost k vytasení zbraně skutečně vě
decké. Jen tedy s účinnou municí z arsenálu honem
ven! Fráse nikoho neomámí. ale teprve pruchod
ohnětn vážné zkoušky přinese vavříny. Boj znovu
vyvolaný nedá se rozhodně podceňovati.

Kinematograi a hi:chonční. Langruv vídeňský
Piotosport uvádí velmi zajímavé případy, kdy
při kiaematozrafických repredukcích bylo pozoro
vati na hluchoněmých dítkách zvláštní rozčilení,
pocházející z uraženého citu. Když pak učitelé hlu
choněmých věnovali obrazum jednotlivých osob
na scéně větší pozornost, vyčetli z různé polohy
jejich miuvidel, že osoby ty se velini hrubě bavily,
když pro kinematograt představení ta prováděly.
Domnivaliť se herci, že němý obraz »krásné. řeči
jejich reprodukovati nemuže. Hluchoněmí však vy
četli z úst na obrazech každé slovo a brali z toho
pohoršení. K. K.

Smutná pravda. Náš dopisovatel nám sděluje:
Píše mi kněz slovácký, také vyslovovaný často v
boji za práva svého lidu:

Aj moje reminisečicie sů roztrpčené, keď u
vážim váš velký boj a zápas s hydrou moderných
atheistických názorov. Mne zavždy rozbolí srdce,
keď vážím vlažnosť náboženský v Čechách. Jak
cele ine je u nás. Mánie každí: nedelu 2-3 kázani
a zavsc je preplnený chrám Páně. Máme tri sv. 0
mše, a zavše se nám. težko přebiť ku oltári pre
umožství nábožného lidu. Tu je radosť, u vás vlaž
nosť odebírá vólu k práci. Ani u nás sobě ináč ne
počínají českí tovarní robotnici. Na malé vyminky
zanedbávají svoje náboženské povinnosti. A máme
tady asi 30%)rodin českých. Máme v tu najšej tex
tilnej tovární Štátem vydržovanu obecnů školu.
Máme tam 50 českých školáků. A z nich se nezná
bezenála žádu2 modliť Otče náš.. Slovenské, pol
ské, slovinské, nemecké a maďarské ditě každé ©
zná -—české žádne. Toto je nejsmutnější kapitola
našej pastorace. Poslužime všemožné na každon
poli. V spoločenských, náboženských, manželských
záležitostech sem im po ruce, kde písmem, kde po
radou -ale márna naše práce. Im je milší Zář,
Rašnel, Plameni, Právo lidu. ako naša najvydat
nější pomov. Český lid dodává živel nespokojný
a velmi nešťastný. Om si osamelí v každom 0
hlede. Pre ich lahostainé chovani sa v nábožen
ských vecích se náš lid nerád stýka s českým ro
botníken k nemusi, vyhýba im. a toto škodi
našej spoločnej a kultůrnei veci Inteliigence, ktorá
se u nás osadi, až na IU proc. sa hneď, alebo v
prvom pokolení odrodí. Bez víry žáden ideal..

Krátký obsah: Český dělník je v cizině socia
listou a neučí již své děti ani modliti, a to je
pravda, kterou i iny hatecheti v Čechách musíme
potvrditi. Ve větších městech umí se dnes modliti
jen dítě z měšťanských kruhů ai t, zv. intelligence,
třeba tato sama pramálo do kostela chodila. Agrár
níci dělají to po socialistech, protože myslí, že ne
věra stala se modou a známkou pokrokovosti. Co
bylo dříve úkazem vzácným, aby dítě nastupují
cí neumělo >Otčenáš«, to je dnes na denním pořád
ku. Člověk nepochopuje, jak mohl selský lid, na
pomoc Boží neustále odkázaný a proti socialistům
tak zaujatý, osvojiti si socialistické záští oprotináboženství.

A co píše a české vystěhovalecké inteligenci,
není potěšitelnější. V maďarské škole se takové dě
ti poznenáhlu odnárodňují, protože tu schází moc
ná opora, kterou má a která drží prostý slovácký

lid — víra. Dobře praví slovácký spolubratr: Bez
víry žáden idcál.

A aby ještě .en zbvtek víry, zvláště ženskému
intelligentnímu dorostu byl vzat. o to starají se
vzdělávací sbory, kroužky svými přednáškami: o
vzniku světa. puvodu člověka atá. Mužský dorost
na ně nechodí, protože st myslí, že také tolik ví,
ca přednášející pan učitel, aneb že si to může v
knize přečíst. ženské se však za něčím podobným
— patrně z dlouhé chvíle — hrnou. Vždyť již si za
kládají dívky 20leté kroužky volných myšlenká
řek, kde se předčítá Machar, Krejčí, Masaryk a
pak se o tom debatuje. A přístupu k těmto kruhům
není žádného; kdyby se uspořádaly podobné před
nášky úd katolického učence, nebylo by možno
vokrokovým dia ně jíti. protože nevěra stala se
modou, pro niž nikdo dukazir nechce, nehledá a ne
potřebuje. Proto není dnes žadných ideálu, ani ná
rodních, ani humánních, ani uměleckých, protože
není z čeho ideály tv čerpati

Řostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná uznání od vld. úřadů duchov. k disposici.

Národohospodářská hlídka.
Zvláštní podpora rolnictva. Neodvislý agrární

„Hlas Venkova« uveřejnil tyto řádky: »Jest zná
mo, že velkopřekupníci naši kupujíce brambory
od zemědělcuv našich, všemožně hleděli ceny je
jich stlačiti, odvolávajíce se, že jinak mohou kou
piti brambory haličské, Ovšem české brambory
takto lacino koupené Sami pak se značným ziskem
odprodali konsumentim. V každém případě soutěž
haličských bramboru stlačila užitek zemědělcuv
našich. A kdo pečovali © toto nové nadělení nej
víc? Agrární banka 10 byla, jež koupila mnoho set
vagonu bramborů v Haliči. svěřivší nákup ten pa
nu Roubičkovi « jinym. Tak ti, kdo maji pečovati
především u zemědělce naše, starají se o — halič
ské židy na úkor našeho rolnictva v jeho roce nad
jiné těžkém. Venkov- pak dokonce sám ještě II.
listopadu tvto haličské brambory vřele doporu
čoval konsumentimí našiní Agrární banka. tu
díž poškodila jednáním tím nejen přímo naše ze
mědělce. nýbrž nepřímo také své podílníky vlast
ní. poněvadž i ti, kdož haličské brambory u ní ob
jediaali, rozpakují se teď pro špatnou jakost jejich
je odebrati. A tak prý mássy jejich hnijí ve skla
dišti. Bohužel není to jediné, co hnije v těchto kor
poracích

Tato zpráva jest zajisté velice zarimucující.
Uvážíme-li k ton všemi, jak velcí zemani agrár
ní, ač křičeli proti cukrovarům, přece sami se dá
vali do veliké spekulace cukerní, naskytá se otáz
ka: Jak se liší liberální kapitalista zelený od oby
čejného velmože bankovního? I rolnictvo agrární
poděkuje se 7a takovou zvláštní ochranu zeměděl
ských zájmů.

Velice drahý byrokratismus. Ve Francii jest
velmí chytře postaráno © protekční děti zednářské.
Nehodí-li se takoví mladíci k ničemu, nejsou-li
přibrám ani jako výnomecné sily do některých
tuctových závodů, vymyslí a zřídí se pro ně ně
jaký nový úřad. A peníze tékou do kapes hned. Za
tím doktoři práv a filogofie živí se z nedostatku
přiměřených míst psaním adres v obchodních do
mech. Tak to vyhlíží v zem. která tolik mluví o
potřebě a podpoře kultury.

A v Rakousku? Také jest zde byrokratismu
mnoho. Na jednu stranu šetří se tolik, že k vůli to
mu, aby několik zlatek nevyšlo z nejúzkostlivější
kontroly, vynaloží se takový náklad na úřední ří
zení, že jest úřední manipuiace dvakrát dražší než
to, co se má cpatrovati. Stát má v nejpilnější evi
denci každou maličkost. která náleží k církevním
jmění. Kěz nesmí v kcstele vykonati bez dovolení
světského úřadu ani takovou cpravu, která stojí
dvě desítky.

A jinde? V přítomné době v Rakousku jest
přes A000 úředníků ?edy jeden úředník p/ipadá
na obvvatel Tedy 25 ovčanů neúředníků muncí
platiti jednoho státního úředníka případně i s rodi
nou. Jestliže se od těchto 35 odečtou děti a jiní li
dé, kteří přímých daní neplatí, přišel by jeden ú
ředník asi na dvacet poplatníků. A pak se divme
velikým daním! K tomu ještě připočteme úředníky
samosprávných obcí. Nadto rakouský poplatník
musí živiti ještě majitele státních dlužních úpisů,
které již representují obrovskou sumu 7 miliard.
Na 200 milionů korun se musí platiti ročně pouze
na úroky.

Nevede takový byrokratický systém pracující
poplatníky k oprávněné rozmrzelosti?

Některý obyčejaý, málo významný úřední akt
projde šesterou rukou úřednickou — a musí se je
ště čekati dlouhe, než jest vyřízen. Při tom jeden
úředník jest prací přetížen, několik jiných si hovi.
Celá řada vyšších úředníku za celý rok nevypraví
tolik práce kancelářské. kolik. musí napsati každý
pátý kněz zcela zdarma.

Na ten poměr se hledí málo. Naopak mnozí li
dé, kteří si nevšímají, iak poplatníci musí platiti
na věci málo důležité, io čtení rudých listů prote
stují proti Petrskému haléři, ačkoli sami do Říma
ani groše nepošlou. Kdyby některá státní |
lář anebo řízení některé politické strany potře
bovalo průměrné tak málu peněžitého nákladu ja
ko kancelář vatikanská, pak by si mohli poplatníci
výsknouti.

Nejvyšší čas, aby se úřední řízení zjednodu
šilo! Pak svědomitém, stále pracujícím úředníkum
bude možno zvýšiti přiměřeně plat beze všech roz
paku. Byrokratický systém vyžaduje každý rok
od poplatníků mnoho milionu zcela zbytečně, aniž
by vážně pomohl těm, kteří zvýšenou odměnu za
sluhují.

Zemědělská prodejna dobytka v Praze VIl.
vydala nasledující iržní zprávu: Pondělní pražský
Ústřední tri dobytčí v Praze VII dne 4. t. m. byl
obeslán celkem 285 kusy bovězího dobytka puvodu
domácil:. Hovězí dobytek původu haličského ne
bví přihnán Žádný. le druhu bylo: býku 40, volu
191. krav 4, jalovice 1 Druběh trhu byl čilý. Zboží
prima prodávalo se čile. Býci prodávali se při
zvýšených cenách prostředně. Čilá poptávk“ byla
po tučných kravách a prodávaly se tyto o K 2—4
za ka Živí váhy dráže. Zemědělská prodejna mě
la celkem svěřeno ku prodeji 770 kusů.

Vláda pegěz. Sociáině-politické úvahy. Napsal
Rudoli Vrba. Cena I. a HH.dílu 24 K. V obsáhlém
tonito díle. které právě vyšlo. je vylíčen kapita
lism a celá sociální otázka. Dílo to je opatřeno
nejnovější statistikou. Muženk. směle tvrditi, že
podobné poučné dílo nemá žádná světová litera
tura. Nejlépe lze objednat! u spisovatele. Adresa:
R. Vrba, Praha VIIL-11poštovní schránka. Dílo to
je nevyčerpatelnou studnící pro řečníky, poslance
a veřetní pracovníky vubeé,

Kdo jednou zkusil

„BUVOVKU
nekoupí jiné přísady ku kávě.

učitelstva. Kdyby ústřední orgán pokrokářského
učitelstva nebyl s tak lačnou chutí přežvykoval
katastrotu záložny Svatováclavské, kdyby byl od
porným zpusobem nebyl fadil do jedné linie kněž
stvo naše s Ibrozdem. neměli bychom nyní zvlá
štní příčiny připomínati alarmujícímu Ivu, že jest
dobře hlídati předem poklady vlastní. V „Ústřední
záložně učitelstva českoslovanského- stala se de
fraudace, -Vinohradské Noviny sdělily, že defrau
dováno 40.000 K. Obnas ten evšem byl znamenitým
sousiem pro nezvěstného dejraudanta, ale pro zá
ložna, která má obraty miliozové, to velikou ránu
neznačí. Ale, tu se právě musí vytknouti, že ú
střední vedení pokrok. učitelstva tutlalo tu kala
mítu jak jen mohlo. Za Drozda tržili rány kněží
vubec, ale přísní soudcové sami mlčeli jako zaře
zají, když xe mělo říci. kdo jest vlastně vinníkem.
Proč na tom tolik záleželo bezohledným kontrolo
rum cizích kapes? Vžďví přece česká veřejnost
by nemonla nijak kůrati ty. kteří vlastně byli ši
balein poškození. Takovou logiku milují pouze po
krokáři. chtějí-li si smlspouti na katolicích.
. Jak se stala úhrada? Frumarovy pokrokář
ské »Učitelské Noviny: dne 22. listopadu praví:
»Shledali jsme. že záložna minulá léta vykazovala
zisk o 6 až 12 tisíc K ročně stoupající, ale r. 1910
vykazuje zisk o 12653 K menší, Co se tam (v po
slední výroční zprávě) praví o příčinách tohoto
schodku, muže jen toho. přesvědčiti, kdo neumí
počítati. Musíme míti za to, že se tu skrývá aspoň
částečná náhrada defraudace. Proč se to neřekne
otevřeně?«

Ředitel záložny Driek ocitl se ve sporu s
předsedou Vikt. Rašínem. Čes. Uč —prohlásil
ten spor za soukromou věc obou pánů. Leč Fru
maruv orgán vytýká: >A přece bylo před soudem
zjištěno, že provise z pojištění záložnou uzavře
ného vynesla za 4 léta 2500 K, t. j, ročně přes
60.00 K. O tyto peníze dělili se ředitel a před
seda, ale nepohodli se. a tak se teprve před sou
dem veřeinost dověděla © vedlejším jejich obcho
du. Neznáme peněžního ústavu, aby se sami jeho
funkcionáři dělili o výtěžek ústavu. Jest nesporné,
že uvedený výtěžek patřil celý záložně, která pří
každé půjčce žádá novou pojistku banky »Prahy«.
Správně o tom napsal »Čas<. »Je podivné, že Uči
telská záložna přenechává provisi za své pojištěn
ce — svému řediteli Drnkovi. Když ředitel záložny
uzavírá na prospěch ústavu pojištění, koná tím jen
svou povinnost jako úředník nejlépe placený. Pro
vise: >Prahou« vyplácená měla samozřejmě při



padnout Uč. záložně, která by pak mohla posky
tóvati půjčky za lidštějších podmínek. Takto o
všem zavání věc vykořisťováním dlužníků nebo
záložny.. Je přímo směšné, uvádí-li výroční zprá
va záložny za r. 1910 jen K 830.83 jako zisk z po
jištění, když pp. Drnek a Rašín dělili se o více než
60.000 získaných touto záložnou.«

Uvádíme zde pouze to, co konstatoval opo
siční učitelský hlas pokrokářský.

A naše mínění“ Chtějí-li čtenové záložny po
skytnouti svým velmoži ročně odměny třebas
pul milionu, mají na to právo a lidé nezúčastnění
nemají pravomoci jim to zakazovati. Ale nechť
přestanou —mluvitií | proti byrokratickým © Sine
kuram ti pokrokáři, kteří je zavádějí sami. Ať se
přestanou horšiti na jmění církve a šlechty páno
ve, kteří sami pomáhají k utvoření vlastní šlech
tv peněžní, Berou-li dva finančníci dohromady jen
na provisk ročně koleni 0M K, jest to duchod,
jaký nemá mnohý biskup. ba ani Šlechtický velko
statkář, váznou-li na jeho nolnestech nějaké dlu
hy. Ao v přirovnání k iným pánové Drnek a Ra
šín isou nucení dáti na representaci? — Tedy jen
vždickyý spravedlivě na všecky strany! A lituje
li ústřední orván uemaietné učitele upřímně, nechť
uváží. že na jejich sisádam nemají viny kněží, že
kučžstvo z učitelských fondů si paláce nepostaví.
Za to však pokrokové učitelstvo, které samo zbu
dovalo pro ditky štěstěny kavalírský hrad, snaží
se strádající kollegy konservativní na mnoliích
misiech připraviti o postup, ba i © existenci A
tohle není rozhodné ceste dusledná a reformační,
třebaže inenovaná záložna se stala mnohým stí
sněným účitehim záchranným setirem.

Agenti pojišťoven dočkali se veliké konkuren
ce. Dies jest pokrekářství znamenitým pramenem
mimořádného výdělku, ii. kteří se zachmuřeným
obrvíim kávaji „sobectví « lakotv klerikalismu., tu
ŽESe jen což, aby si hodně přivydělali, »Čech“ při
nes) tyto významné řádky: -Zemský ústřední
spolek jednot včizelských < král. Českém rozeslal
vosminulých dnech prostřednictvím učitelských jed
not všem učitelským sborům. velice zajímavý 0
běžník. 1. ©)znamuie v něm, že valná hromada de
lexátu Z. Ú. X. se usnesla zavésti ve škole pojištění
žactva proti růsledkam tělesných úrazu. Táženie
se velesl. c. k zemské školní rady: Jest valná hro
mada Z. Ú. S. kompetentní. ve škole sama o sobě
něco podobučho zaváděti? 2, V oběžníku tom vy
bízí sbory učitelské, aby přiložené letáky, určené
pro rodiče a přemlouvající je, aby své děti dali po
jističi, mezi dítky rozdělili a žactvu toto pojištění
doporučili; ba mají na Žactvo příno >působiti, aby
se dalo noiistiti co možná v největším počtu . (Ní
že vvidime, proč!) 2 Kde toho poměry dovolí, má
učitelstvo pusobiti k tomu aby dala pojistiti vše
cko žactvo (viz dole: preč!) místní školní rada ze
svých prostředku, | Oznamuje jednotám a sborům
učitelským, že po skončeném súčtování zaplace
ných premií poukáže pojišťovna jednotě učitelské
k výplatě 20 proc. zaplacené premie z jejího ob
vodu Jednoty učitelské budou tímto obnosem dle
usnesení «valivci hromad vohně disponovati. Mo
hon z toho obdosu jistoi část přikázati okrskum
nebo sborum a jednotlivém (1) z učitelstva, kte
ří se zvláštní horlivostí starali se o pojištění a
pod. Tak doslova se praví v oběžníku. | tážeme
se velesl. c. k. zemské školní rady dále: a) Jest
dovoleno ve škole padobné letáky podniku čistě
výdělkářského © žaciva — rozdávati? b) Jest
jeho důstojnosti a stavem, dělati ve škole mezi dět
mi placeného arenta pojišťovny? 5, „Jelikož tedy

tak oběžník končí »kyne financím jednot z
toho pojištění značný prospěch, očekáváme, že či
novníci jednot 1 clenové jejich ve vlastním zájmu
všemožně se přičiní, aby bylo pojištěno co nejví
ce žáku a tím kvota jednotám připadající byla také
co největší. — Z tohoto odstavce jest vidno, čeho
organisovaní jsou schopni. Celá akce vypočtena
jest na lehkověrnost rodiču, "zvláště venkovských
a na posílení financí jednot. okrsků a fednotlivců.
Neboť: Z 1.K. kterou pojištěné dítko zaplatí, ob
drží: 20 hal. iednoty neb jednotlivci, co dostane p.

B. Skála, učitel ve Vysočanech, jehož rukama kaž
dé pojištění projde, se v oběžníku nepraví; on jest
však hlavním aventem: několik procent pohltí ti
skopisy: hromada procent prohlídky lékařské při
přihlášce úrazu, několik procent advokáti v pádu
možných sporů s rodiči pojištěných atd. — A co
zbude pro pojištění?+ - Jak protestoval ústřední
orgán proti učitelskému varhaničení, které přece
získávalo učitelům v lidu čest! Nyní generální štáb
zavádí místo pěstované budby pojišťovací agen
tury. —

Pravý G
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Z té příčiny a k rozšíření kruhu svých ct,
odběratelů prodává za značně snížené COR

zbytky jemných látek
hodícísecopraktické dary vánoční
PRE téměřza polovičníceny."ji

Vhodnédary "8
k vánocům a dovému roku

pro mládež
každého věku:

Obrázkové knihy, pohád
kové knihy, skvostně vá
zané cestopisy, Cestopisné

romány a jiné.

Pro dospělé:
Skvostně vázané spisy bele
tristické, zábavné a poučné

všech oborů.

Nádherně vázané modlitby.

Kasetty s psacím papírem.

Obrázky svatých.
Umělecké vánoční pohledy

„Narození Kristovo“.

V největším výběru
obdržeti

lze

| v Družstevním knihkupectví
v Hradci Králové (Adalbertinum).

Paramenta

Ignáce V, Neškudla syn
| (protokolovazá Úrma) zi
j v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Noškudiy, faráře vo Yýpravhtislek) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu (l
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,/
-|spolkových praporů a kovového náčiní
AOeumfity,vworky i roucha -hotová na ulásku
, s. Ba požádání franko zašlou.

né. a ěné uddn A46 ©©

Veledůstojnému
duchovenstva a

slavným patronátním
úřadům dovoluje si dopo
ručiti veškeré kostelní nádoby «
váčini A to: mo. rance, kalichy
cibáře, nádobky, | énky, pacifikály,
svícny, lampy, kaditelnice, kropenky
atd. své vlastní výroby, předpisům
církevnim vyhovující. Staré před
měty opravuje v původní intenci 8
v obni zlatí a střibří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotové
oředměty neb výkresy zasílá na u
kárku franko bes závaznosti koupě.
Vše se posílá posvěcené. Práce ruční.

Sklad veškerýchzlatých a btříbrných klenotů, jako: ře.dzů
ratýnků, náramků atd. :: Notářské

i čínského vždy na skladě.

Staré zlato, stříbro a drahokamy kupuje za uejvyšší cen)

JAN STANĚK,
Praha I., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. m.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synoveo, nástupce) JÍ DA

—umělnekýzávod — sy :

o malbu© E ZZ

koschoken kostelních

PRAHA—I,

č. 146 ut., Malá Karlov
al. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve pře

60 roků na Malém a.městí pod loubím) dopo
ručuje te

ku dodání okm chrá
mových od nejjednoduš

1:
X4

De| L

ši

šího aš k bohatému fi A
guralnémuprovelenía ČSA
rámy, sítčm, vsaseními.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, beze

ORP“Nosčetnévežejná i písemnápochralné v=ná:( m

Založeno roku 1368.

KSBCLAl
Sice1 se Šelesnými

vší závaznosti ka definitivní objednávce.
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ProskoumánoaNg dně c. v minister:Mato, chem.- L k v
mikroskopic. a bakteriolog. výz um. svem V ETAze. “

Pronemocnéi zdravé! OVeC é pušky . av
Světoznámé! Světoznámé! Boberik Největší =—

Jos. Šlehotra, dlouholetého bylináře J» ,

zdravotní rodinné tbé rabié vánočnívýběr |
koření z bylin lesů křivoklátských 'browning

Diaetetický prostředek při všech chorobách vnitřních a plíc
ních neduzích vůbec. Nábrada za obyčejný čaj! Cena ba
Jičku 60 b, 1 K a 2 K, poštou o 45 hal. více. Žádejte ve
všech lékárnách, drogueriích neb přímo v-centrální výpravně

Jos. Šlehofra,
Král. VimohradyPachmajerova ulice 7.

Doporačojí se všem, kdož pracují při sychravém počasí,
v kancelářích, neb kdož cestují

lesní bonbony proti kašli, za=Šlemováni trubic, chrapotu,
vyráběné z jemných bylin lésů křivoklátských. Užívání so
siloje vnitřní orgány. Žádejte ve všech obchodech, nebo

přímo u výrobce

Jos. Šlehofra, Král Vinohrady,
Puchmajerova ul. č. 7.

Velmi mnoho poděkování po ruce!

Výtah = poděkovacích dopisů ze všech ze ní:
Vážený pane! Používáním vašeho čaje z bylin lesů

křivoklátských jsem zbavena dlouholeté choroby prsní a
kašle. Pročež doporučuji Vaše lesní koření podobně trpícím
co nejvřeleji!Marie Lantková, vdova po soukromníku,
Vídeň X. č. 13.

Slovutný Pane! Vyslovuji Vám tímto své nejsrdečnější
diky za uzdravení, které nastalo po používání Vašeho vzác
ného lesního čaje. Cítím se od těch dob úplně zdráv, neb
kašel, který mě trápil a plícní katar jest úplně vyhojen.

V největší úctě Norb. Jamuň, Norimberk č. 326.
Vážený Pane! Račte mi zaslati ještě jeden balíček za

2 K téhož thé. Toto thé jest velice dobré. Manželka mi
kašlala 15 měsíců, a nyní přestává kašlat. Zasloužíte velikou
pochvalu. Zasílám Vám za oba balíčky peníze.Denemark Kovář ve Škvorci č. 58.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

své umělecky pracované

| sochy
křtitelny,=
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boží hroby. —

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou,

křiže

a |. opak. i flobert. pistole,
nejlepší jakosti a vyzkourevolvery šentédodává v Ceně

inejlevnější

ALOIS SCHIER,
JABLONE n. Orl.

OE“ Cenník na požádání zdarma a franko.<

Křesť. organisátor
kalendář na r. 1912 již vy:el. Čiňte hojní
obirdnávky. Cena 70h. Jednotlivá neňton 90 h.

Josel Polák, Hradec Králové, Adalbertinum.ide“
nakoupíte nejlev. vánoční dárky?

Vtkalcovně!
Váciava Holečka. Sklad a výroba

prádla

v Hradci Král, Čelakovského ul.Broč*
Protože vyrábí zzoží jen dobré a stálobarevné

z Ia materiálu a prodává

ve velkémi malém za ceny výrobní.
OWp*>Zbytky 30 m 8 12 K. fi

Balíček moderních kapesníků 3 a půl tuctu
EE* pouze620K <fj

foto-aparátů
Jan Vaněk

zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným
w Hradoi Králové,
2 (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na knížky
—=za 4 o až 5%

úrok a to dle výpovědi.

SEP“ Složní lístky na požádání zdarms. "UW

Uhlí nejlepšíjakosti

XKKXXKXKXKX XX |Cibule a česnek.

|
:
ě

„Majoránka a demuť.

V úvěrníspolečnost,

Světoznámý

Nlalinský křen

KX
X

%

X

letošní sklizně, nejlepší jakosti,
zasílá v bkg balíčkách ve velkém

za levné ceny

Josef Mikulecký,
vývoz Malíuského křenuv Kutné Hoře.

Ceníky zdarma a franko.

Eskont směnek | faktur
Úvěryvšeho druhu I

Fillálka vLiberci.

akoksem.

EM:
Ako. kapitál K 8,000000—

=Vadla a kance * ki
= Bursovní obchody
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

C-]| HRADECKRÁLOVÉ.(CJ

Zal r. 1868.| provádí ve.

- Přijímá -f Ako kmnilál: škeré ba+
K 15,000.000. | kovn“,směná

vklady na Ra. fond renské a burk : ndy: Í obchody.
nížky vk'adní K 2.500.000-- sovní obeh y

na úrok faktur

4" 9 FILIALKY: Směnárna.2 o Praha, Uhlí, cement
Na účty dle Jičín, a cihly.

ujednání. - Semily, - vápno, sád 4.- Turnov, - | Strojní oleje,
Chrudim, petrolej a cukr.

Slané,
Krakov.

Pod štítem lidovosli.

Sociální demokrate strhli pokřik proti těmi,
jež považovali za nepřátele lidového parlamentu.
»Pryč s těmi, kteří lidové radě říšské ukládají o
život: — Zatím titíž demokratičtí sanguinikové
velmi dobře vědí, zdaž lid má v parlamentě za
stoupení takové, jakého si přeje. Vždyť vůdcové
protikatolických stran zvláště na Moravě prová
děli hotový handl s voličstvem a mandáty. Místo
zásad vládla methoda sčítací .Suchou mathermati
kou rozhodnuto, kde a kym má býti uloupen přímo
před ústv mandát kandidátovi takovému, který zí
skal v prvé volbě nejvíce hlasů.

Tedy strany »lidové« demokratisovaly volby
tím způsobem, že učily širé davy spekulovati, jak
zmařiti lidové úsilí, jak přinutiti k mlčení občany,
kteří tvoří v okrese stranu nejčetnější.

Vizme, za jakých okolností konána i poslední
doplňovací volba za 5. okres na Moravě! Lidé, kte
ří si nemohli přijíti ani na jméno, kteří se kaceřo
vali nejprudšími slovy, spikli se, aby porazili li
dového pracovníka Šrámka.

Semita dr. Stránský umí využitkovati všech
triků při politickém mariáši. Aby nepřišel o svůj
vlastní říšský mandát, přičinil se o utvoření tak
nepřirozeného volebního kartelu, až žasli i jeho
nejbližší přátelé. Vždyť k vůli mandátu dra Strán
ského přišli o mandáty sami někteří přátelé brněn
ského semity.

V prvých říšských volbách Stránský prodal
Votrubu, kterého nyní cdporučoval co nejhorlivěji.
Sociální demokraté zase prodali svého Hoffmanna.

Staročeská >»Mor.Orlice“ před užší volbou
v 5. okrese napsala: »Skutečností nevyvratnou
jest, že proti kandidátu člověku národnímu (Šrám
kovi) stojí ve středu před voliči odvislík, podnož,
ano více: politický nástroj dra Stránského, ná
stroj, jenž v červnu ještě byl špatným, dnes ale
je pokrokovým již nadělověkem ... To není po

zrovna tak. jako není zásadou pokrokovosti, zač
ve středu voiičové našich hanáckých měst opětně
se mají mezi sebou bíti a rváti.... Ne o vítěz
ství nebo porážku pokroku běží při středeční do
plňovacívolbě kroměřížsko-vyškovské,-nýbrž o
to traviči Moravy jde, aby měl o jednu loutku na
říšské radě více, aby z pověstné jeho tamější troj
ky stala se čtverka. Ne o pokrok — o kšeft a o
zvýšení panství jde. Ne o blaho Moravy se jedná,
© zotročení a pozvolné zkarabáčování všeho lidu
našeho, jemuž vymrskává ze srdce poslední ušle

"pro pravdu vnímavou jeho duši.«
Nejdříve si pohlaváři protikatoličtí nadávali,

prohlašovali se za bezcharakterní, denuncianty,
Iháře atd. A lidé, kteří si dali sami navzájem takové
vysvědčení, pojednou proti poctivému a obětavé
mu Šrámkovi svolávali se do kupy, do jedné linie
— prý k vůli tomu, aby byla uhájena >»národní

——

V Hradci Králové, dne 15. prosince 1911.

čest- Taková iedy jest volební morálka »lido
vých“ stran protikatolických! Každý denunciant,
lhář, ramenář má -ve jménu cti národní« povin
nost šlápnout na hrdlo pilnému a poctivému zastan
ci lidu. Každý parasita, který jest na obtíž vlast
ním příbuzným, vyzývá se. aby chránil »dobré ná
rodní jméno karaháčováním konservativního pří
tele lidu.

Při volbách lidé. kterými by. sami pokrokáři
nesvěřili ani pětku, stávají se praporečníky proti
suně a vezcharakternosti,

Že byla ohrožena. mandálová država dra
Stránského. napsal jeho orgán před užší volbou,
že po volbě pnide. každá ze svobodomyslných
stran svým směrení; >zatím však je vyšší povin
nost, která nás (totiž pokrokáře )drží v jedné řadě.
a která mitno všecko podřídili, zatím nutno pora
ziti brámka«

Vak se tedy rozumí národnosti Zarvtý SU
mita zde rozhoduje, co má býti nejvyšším cílem
národa: poraziti osvědčeného přítele dělnictva a
národního pracovníka k všjlí tomu. Že Šrámek věří
po katoheku. Všecko mitno podříditi „povinnosti.
kterou Stránský vynalezl. Leč před několika lety.
když již již mandát Ytraiského se rozplýval v
ndhácin nalezl Stránský cestu ku. klerikálhimu,
Politický handliř zase tenkráte pokládal za nejvyš
ší národaí PDOVÍNHOSÍ záchranu svého mandátu
katolickými hlasy.

Po prvých volbácí napsal orgán Stránského:
»Tři tisíce českých lidí. kteří odevzdali svůj hlas
páteru Šrámkovi, zachovalo se způsobem, za kte
rý se jejich děti budou stydět“ Tedy slovo »kato
lík: má se státi v katolické Moravě dle přání se
mitu nejhorší potupou. Kainovým znamením. Tak
se vyrábějí lidové volby!

Stránský k váli kšeftu jest hotov změniti plášť
třebas třikrát po sobě. Jeho orgán štval prudce
proti nár. soc. kandidátovi Štrossovi. Když však
nár. sociálové před užší volbou hrozili, Že pro su
rové nájezdy „Lidevých Novine nebudou voliti
Votrubu. tu Stránský v témže svém orgánu uve
řejnil slova, kterými si napolíčkoval (jen k vůli
rozšíření své državy) sám: »Neváháme prohlásiti,
že jsme tento způsob boje neschvalovali a že se
děl proti naší vuli. Rovněž ochotně uznáváme, že
ani strana národně sociální, ani její nynější vedení
žádných nepokrokových skutků se nedopustilo.«

Tak daleko tedy jde židovský handl v honbě
za mandátem. A jakou homadu křiklavých lží: po
čestní spojenci proti Šrámkovi vystříleli, charakte
risuje ještě lépe povahu těch -reformátorů“ Mo
ravy.

Aby bylo zřejíno, jak Stránský ctil vůli lidu,
porovnávejme!

V L volbě dne €. prosince obdržel Šrámek
3319 hlasů, Votruba 2172, nár. sociál dr. Štross
1040, soc. dem. autonomisca Hoffmann 1118, cen
tralista Merta 184.

Z toho jest patrno zcela zřetelně, kdo si zí
skal mezi voličstvem největších sympatií. Vždyť
všichni protikandidáti Šrámkovi obdrželi dohro
mady o málo více hlasu než Šrámek sám.

A nyní dne 13. prosince! — Votruba obdržel
4255 hlasů, Šrámek 3732 hlasů. Takovým způso
ben tedy vnucen lidu proti jeho výslovnému přá
ní poslanec — přičiněním semitv Stránského, který
byl ovšem co nejvydatněji podporován klikou Ma
sarykovou. Všichni proti jednomu!

Co asi stály ty volby ve prospěch loutky dra
Stránského?

U nás to začíná jako vc Francii a v Německu.
Pokrokový >Wisbadener Tagblatt« sděluje, že při
posledních říšských volbách zaplatili soc. demo
kraté 30.000 marek, liberálové 25.000 marek, kon
servativci a centruni 7---10.000 marek. Takových
tedy peněz jest potřebí v době, kdy každý učedník
mluví o velikém uvědomění širokých vrstev a kdy
politická schůze stíhá schůzi! Většina těch peněz
jest věnována na rychlou »změnu přesvědčení.«
A v politickém handlu obyčejně vítězí ten, kdo
má do toho největší kapitál.

Ve Francii zvolený poslanec jest až o 100.000
franků chudší. Tolik vypotřebuje peněz na »vytří
bení názorů«. A tuto ztrálu si pak nahražuje v par
lamentě na účet lidu, jak se mu dá.

Inserty.. počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

Při volbách peníze proti penězum! A bude-li
se i u nás pokračovati v tom rázu »lidového< vo
lebního boje. bude národ krvaceti z mnoha ran.
Vyplýivá se obrovská suma peněz. vznítí se nej
prudší vášně. | Místo svobodného rozhodování
vzplane hrozná občanská válka, jejíž následky bu
dou bolestnější než krvavá bitva. A náklad na vo

A to že má býti prospěchem pro lid? Taková
škola politické výchovy lidové jest zavedena na
šimi protivníky, Skola Isti, ramenářství, bezchara
kterních komiprronuiss atd. kvuli shrábnutí man
dátů. A zak se ná stávati lid sebevědomější a sa
mostatnější a idčálnější!

Volné listy.
Znemravňování nádeže. Veřejnost naše počí

ná. bouřiti proti vliváhí, Které pusobi znemravňo
vání nrádeže. Nenrižeme tedy potlačití poznámky,
že katolické noviny na společenský tento vřed Již
ukazovaly dávno, a příčina toho, Že ostatní Činite
lé nerovnali se hned v kroku S upozorňováním,
vycházejícím ze strany katolické, byla asi ta. že
dobré myšlenky pronášeli klerikálové . (Pozn.
red.: Na výstrahy. kaioiického tisku odpovídáno
posměchéen 4 poiipami.) Ale jen když učiněn jest
již počátek. Vče již neasne, protože tu běží o samy
základy národní společnosti.

Bylo konáno již několik schuzí, na nichž po
dány ruzné návrhy, a se slovem mluveným ne
zaháli ani slovo psane. Novináři jak kde který
účastňují sc čile rozmluv, které znemravňování
mládeže po různých stránkách přetřásají. Při tom
zapomíná se. jako obyčejně, na stránku nábožen
skou.

Navrhovatelé rozličných počinu perou do de
tektivek, kinematografů, berou si na mušku psané
a obrázkové necudnosti. ale posud jsme ani okem
neviděli nějaké poznámečky. která by zavadila ©
surovosti protinábožeuské. A přece boření zákla
dů náboženského života jest tolik, jako odstrková
ní závory všem neřestem a nevázaným chtíčům.
Jest přece pravdou. která jest takořka na dlani,
že uvolněním náboženského života ztroskotává ži
votní sebekázeň vůbec. Sebekázeň jest hlavním
zakladem mravnosti, a dnešní naříkané úkazy Spo
lečenské nejsou přece nic jiného, než hříchy proti
mravnosti.

A pohoršil-li by se kdo ze slova »hřích«, pak
poznanicnáváme, že skoro každý hřích ve smyslu
mravouky náboženské jest hříchem proti blahu a
zájmům společenským. Nynější | bojovníci | proti
znemravňování mládeže měli by si dobře prostudo
vati spisy prof. Foerstra, třeba jeho knihu »Jak
žítiP< Dočetli hy se, jak tento znamenitý myslitel
dnešní mravní spoušť přímo i nepřímo odvozuje od
toho, že opuštěny jsou jistí a zaručené základy
mravnosti a že nesprávno jest rozumování, jako
by mravouka a mravnost měly býti zdělávány
dle souvěkých názorů a myšlenkového proudění.
Uhodíme-li věci dobře na kloub, musíme vlastně
přiznávati, Že nynější společenská znemravnění
řídí se ve všem všudy dle souvěkých | názoru.
Vždyť kde jaký pouhční darmošlap, kde jaké klou
če, natřené barvou modernosti, umí již deklamo
vat, jak prý dle novodobé vědy a filosofie všechen
život lidský jest soustředěn toliko na tento hmot
ný svět, jemuž hrozně málo na tom záleží. jestli
nějaký život po tělesné smrti. Taková ujišťování
povrchních myslitelů rozlévají se plnými proudy z
časopisů a knih, ane jsou programově šířena 50
ciální demokracií, volnými myšlenkáři a pokro
káři.

Vždyť jest to přece ten nový Životní názor,
jímž nemohou <e mnozí ani dosti vynachlubiti. Nu
že, tyto a podobné myšlenky jsou jako stvořeny
k tomu, aby vyrazily dno veškeré mravnosti a ší
řily spoustu bez míry a konce. Smysl toho všeho
jest hrozně jednoduchý. Žijeme-li jen pro tento
svět, žijme vesele, zařiďine se po svém, a bláznem
by byl. kdo by se něčím uskrovňoval a přinášel
oběti.

Oh ano, pánové, kteří horlíte proti znemrav



svého programu. Bojíte se sice tvrdé slupky kleri
kalismu, ale vězte, že doberete se zdravého jádra,
o němž Foerster již neostýchá se psáti a mluviti.
V tonito jádru, pánové, najdete zodpovědnost, kte
rou nikdo tak závazně nepodává a neodůvodňuje
jako mravouka křesťanská. A jestli úlohou vaší
bojovati proti znemravňování. pak nemůže se prá
ce dařiti jinak, než dovedete-li pobloudilcům vpra
viti silné přesvědčení. že jsou za své činy zodpo
vědni.

6

Otázka mravní. A proto jiným úkolem spole
čenských reiormátorů jest, na jisto postaviti vše
chny pojmy o mravnosti. ze kterých přičiněním
různých nepovolaných činitelů stal se neladný chu
mel více méně nesrozumitelných slov a frází. Ve
všech oborech myšlenkových žádá se od každé
ho, kdo chce za vážného býti pokládán, aby dů
kladně studoval o tom. o čem chce směrodatně
mluviti. a aby dobře znal. co o předmětě tom
bylo již kdy myšleno a hovořeno. Ale nábožen
ství a mravnost jsou kolbiště, na kterých chtějí
si donýti vavřínových věnců nejpovrchnější lidé
a mluvkové bez vědění a svědomí.

A tkví snad příčina toho v tom, že obory tyto
a s niti spojené nejvážnější otázky lidské jsou ka
ždému snadno přístupny? Ba nikoli, právě opak
toho jest pravda. A přece vidíme, jak u nás tak
zvaná vzdělaná, pokroková intelligence a univer
sitní mládež bez nejmenších rozpaků domnívají
se na tomto poli býti hlavními rozhodčími, a jak,
melouce páté přes deváté, mají co chvíli absolutní
řešení otázek těch na jazyku. Slovem pokroková
intelligence za vůdcovství Masarykova nejlehko
myslněišíín způsobem dělá hokus pokus s otázkou
náboženskou a mravní. Masaryk kritisoval všech
no a obory. o nichž tady inluvíme, kritisoval ze
jména. Mistra ovšem následovali i posluchači, kte
rým v životě jest pravým pochutnáním, mluviti o
nejživotnějších zájmech člověka s mělkostí, která
se nesnáší s filosotickou důkladností, jak jest ča
sto o Masarykovi tvrzeno.

Byla by podívaná pro Kanta nebo některého
jiného z velikých filosofů, kdyby tak přítomní byli
v posluchárně a znanierali, jak Masaryk své žáky
zaučuje řešiti nejhlubší světové problémy. Napo
věděli nám to pokrokáři velmi srozumitelně v >Pa
mátníku«, její k šedesátým narozeninám svého u
čitele vydali. Dr. Fischer na příklad praví: »Ne
bylo lze mluvit o učiteli a žácích; mluvíval jako
k lidem sobě úplně rovnocenným, debatoval s ko
legou X a s kolegou Y ..... zapomínal, zdá se,
že má před sebou 20leté hochy.« Takové svě
dectví pro Masarvka jest věru velmi smutné. Roz
umný žák jeho dává tím na jevo. že mistr chybo
val, velmi chyboval. Odtud chápeme zmatek, kte
rý v otázkách náboženských a mravních žáci Ma
sarykovi způsobili, odtud ona odvážnost, která se
osiěluje dotýkati se všeho a řešiti všechno. Žád
ných pevných pravidel a ustálených zásad, jen sa
má nezkušenost. nejistota a roztříštěnost.

Dr. Edvard Beneš o tom píše, že Masaryk ří
kával: »Myslete sami o věci, je dlužno dívat se
kriticky na otázku, dělejte sami závěry a dle nich
suďte i jedneite, na vlastní odpovědnost. A pa
nečku, žáci dle rady se činili. seč byli. A když Ma
saryk svými rozklady podnítil zájem, sypaly se
zvídavé otázky Záků, na které nebyly dány uspo
kojivé odpovědi. V Masarykově semináři, jak dí
Čas ze dne 19.listopadu, bylo lze. aby se posluchač
na svého učitele rozkřikl skoro podrážděně: >»Od
povězte mi tedy, pane professore, k otázce, mohl-li
-.«. Masaryk bránil se té rozezlené soudné stoli
ci leda dobráckým úsměvem a byl censurován do
žákovského katalogu: >jeho odpověď neuspokoji
la.«

Z takových rozmluv nemohlo ovšem nic jiného
vyjiti, nežli ono sebevědomé a nezdravé kritikář
ství, o kterém často již veřejně se psalo a mlu
vilo a ke kterému se páni přiznávají již sami.

»Ve svém článku«. dí Čas, »o Masarykově vuli
vu na mladou generaci dr Edvard Beneš tvrdí,
že z Masarykovy vychovatelské methody vyšel
»onen nepříjemný a nepěkný typ nedemokratický
— aristokratického českého realisty z let 1900,jenž
stavěl se na kritické koturny nade vším a jenž
svou blaseovaností a hyperkriticismem odrážel od
sebe massy lidí.«

Uvedše tyto doklady. neuchýlili jsme se od vě
ci.

Mínili jsnie dokázati, že jest babylonský zma
tek v otázkách mravních u dospělé intelligence
a že jest docela přirozeno, kdvž veliké a ternné stí
ny padají i na mravnost mládeže. Konečně nelze
mluviti jen o znemravnění mládeže, když tato spo
lečenská nemoc zahostila se i ve vyšších třídách
vzdělanců. Tam se size zastírá, ale jest jí tolik,
že občas zprávy o ní vyskakují na světlo, a ve
řejnost protírá si udiveně oči, když vidí, že lec
jací ti volnomyšlenkářští mravokárci, bouřící proti
náboženství a církvi, pojednou chyceni jsou za lí
mec při věcech nejhnusnějších. Dokladem jest
francouzský občan p. Flachon, který měl detektiv
ní kancelář na hledání nemravných kněží a sám pá
chal takové remravnosti, že od francouzských ú
řadů, jinak velmi shovívavých, musel býti žalá
řem oddělen od lidské společnosti. 

| stupující znemravnělosti mládeže, aby promluvili
stejně upřímně také o tom, že posměšky vrhané na
věci svaté jsou nikoli poslední příčinou nynějšího
zpustošení. Monli bychom pánům, kteří o této věci
píší a mluví, dokázati, jak volnomyšlenkářský Ha
vlíček dostává se do rukou mládeže, o socialistic
kých tiskovinách aní nemluvě. Mohli bychom ná
zorně dovoditi, jak za krátko u těchto mladých
čtenářů podkopána jest autorita učitelova a knězo
va, jak při mladých takových filosofech s cílem
svým míjí se veškera mravní výchova a kterak
v základech rozežírána jest jejich povaha.

Souvislost mravnosti s náboženskými zásada
ml a pravdami. Že řečníci a pisatelé o znemrav
ňování mládeže neberou v úvahu náboženství, vy
týkáme jim důrazně a zásadně. Zkrátka a dobře
řečeno boji se tak učiniti. Opravdovost snah a sta
tečnost v jejich hlásání záleží právě v tom, že
oprávce musí plouti proti proudu, kterým plují
všichni zbabělci. kteří, ať již naučení nebo samo
statně se rozhodující počínají si tak, jako by ná
boženství bylo činitelem, který v životě společen
ském nemá již žádného díla. A jest v tom hrozná
ironie, že takové zásady hlásají také ti, kteří o
pravdově jinak vykládají o vážností doby a velké
zodpovědnosti životní. Zodpovědnosti však | ne
ukládají a nemohou ukládati denně se měnící míně
ní a sportovní takřka rozpravy, nýbrž mohou ji
založiti jenom vztahy náboženské. Proto všechny
řeči o nové vyšší mravnosti na podkladě jakési e
voluce, tedy na podkladě pouhého módního slova,
nejsou ničím jiným, než prázdnými, byť lesklými
tlachy. Nikdy snad duševní Život nebyl tak:stád
ným jako v přítomní době pokročilé prý kultury.
Každé jen trochu zvučné heslo se do nekonečna
omílá, aniž se dbá toho, co tomu říká zkušenost
a rozum.

Jest to prof. Foerster, který dokazuje a tvrdí,
že mravní zásady od nábožen. vztahů odstou
piti nemohou. Uvádíme tu některé z jeho myšle
nek: >Poslední dobou lzc pozorovati, že lidé, kte
ří byli vychování bez náhoženství, nejsou pouhou
společenskou mravoukou trvale uspokojení. Přiro
zené popudy k dobru potřebují ještě vyšších vý
kladův a výhledů, aby vystačily na násilí vášní a
tíhu sobeckosti. Máme sice v nitru vyšší přiroze
nost, ale tato lepší částka naší bytosti je znečiště
na všelikými přísadami a nemá zářivé jasnosti —
a proto bojující člověk žádá ideálův a vzorů ú
plně očištěných. a právě nejlepší a nejsilnější mla
dí lidé touží po víře ve svět čistě duševní, v říši
dokonalosti, v níž jest všechno úplné, co zde jest
pouhou částkou. Z hlubin zkušenosti lidské du
še vytrysklo jednání sv. Augustina, že nepokojno
jest srdce lidské, dokud nespočine v Bohu. Víc a
více nevěřících mladých lidí naší doby přiznává
si tajně. že jim moderní osvícenství pro tyto po
třeby dalo místo chleba přece jenom kamení a poci
ťují hluboce vystřízlivění a stísněni, že bez pevné
víry ve věčné pravdy není vůbec možno sebe vážně
vychovávati, protože ve všeobecném zmatku pou
hých individuálních mínění není už velké a uchva
cující přesvědčení možno. Domněnkám nechce ni
kdo ničeho obětovat, Jest Bůh, jest svatá vůle,
byť vůle lidská kolísala sebe více: z kolísavého a
vrtkavého tvora utvoří povahu pouze svatá, věč
ná jistota, ale nikoli pouhá nezávislá ethika, za
ložená jenom na měnivém jedinci, na jeho chatrné
zkušenosti Životní, na přemýšlení často tolik po
rušeném, a proto tato ethika zabíhá už dnes do
všech možných měrivých mód a směrův a musí
pokračovati od přehodnocení ku přehodnocení, od
nové mravnosti k nejnovější. Náboženství neporoz
umíme kritickým rozumem (Masaryk!), který je
na jiné věci, nýbrž úctou a pokorou před nevyrov
natelnou duševní velikostí a znalostí životní, jež
k nám mluví z Pisem svatých i podání a nemůže
nezničiti našeho sebepřeceňování, jestliže máme
vůbec ještě smysl pro to. co jest opravdu veliké.
V okamžicích nejhlubšího sebepoznání, nejživější
ho stvku se skutečným člověkem a se skutečným
životem vchází člověku předtucha o celé veliko
sti a nezbytnosti náboženství a poznává jasně, jak
osudně nám neživotná kritika rozumová jménem
realisnu škrtá 7c života právě nejživější pravdy a
jménem svobody nejvčíší osvobozující sílu nahra
žuje bezmocnými absírakcemi.«

Poslední slova Foerstrova jako by psána byla
jediné za cím účelem. aby přiléhavě zatopila Ma
sarykovi a jeho náboženskému kriticismu. Ve svě
tle těchto slov hlubokého myslitele z Curychu kri
tisující mravní povaha strany Masarykovy vypadá
hrozně zbědovaně. A kdvž jest Masaryk neustále
svými věrnými chvalořečen jako bojovník za pro
hloubeného ducha náboženského, tážeme se, kde
napsal něco tak krásného a promyšleného, jako
jsou vývody, které jsme právě z Foerstra uvedli?
Na otázku naši ovšem odpověď jest jen němá.

“

Detektivky. Znemravňování mládeže jsou pří
činou také rozličné detektivní romány a povídky,
jejichž obrazností podněcována jest duše mládeže
k tomu. aby vyličované zločiny byly nápodobeny.
Pan Jaroslav Melan v >Národních Listech« dng
29. listopadu stěžuje si. že četba detektivní rozší
řila se valně také v intelligenci a při tom hází na

jednu hromadu s ostatním brakem i Conau Doy
elovky. Pan Melan není v tomto ohledu prvníry,
neboť již častěji četli jsme jejich odsouzení. Bylo
dáno jednou heslo proti detektivkám, s kterým
ovšem úplně souhlasíme, a odsuzující nález postihl
i Conau Doyleho. Domníváme se, že Holmes
jest tu odsuzován neprávem: neníť tvořen z toho
těsta, z kterého robeny jsou bezcenné škváry 0
statní. Ano neváháme tvrditi, že četba tato jest pro
intelligenta pravou pochoutkou, zejména pro by
strý rozbor a pronikavou logiku. Kromě toho Sher
lock Holmes, hrdina těchto detektivek, jest zajíma
vou osobností po stránce psychologické, a spiso
vatel při kresbě jeho osvědčil znamenité umění,
nahlédati do lidských duší. Sherlock Holmes, ob
dařen stkvělými dary ducha, uvázal se v povin
nost osvobozovati společnost lidskou od zločincův,
a sleduje tudíž všude jen cfle mravní. Osobnost je
ho jest tak podmanivá a tak vysoko se vztyčuje,
že čtenář jest jí uchvácen a nemůže jinak, než
splývati se snahami jeho. nesoucími se za očišťo
váním lidské společnosti.

Proti detektivkám doporučuje se působiti čet
bou knil: dobrých. Nemožno nepřisvěděiti. Tolik
však podotýkáme. že by musily býti psány od če
ských spisovatelů knihy, které by byly přísluš
ným čtenářům přístupny a srozumitelny. Dnes čte
nářský hlad nabyl velkých rozměrů. Pilný čtenář
přečte na příklad Raise, Jiráska, Třebízského, Bro
dského, Kosmáka, Pravdu. Baara, Světlou a jiné,
ale již nemnohé. A co potom? Do všech možných
dekadencí se mu nechce, různé křečovité a nemož
né zápasy duševní jsou mu protivny, a popletené
inodernosti, jež jest napodobením vzorů cizích,
nenávidí..

PŘEKVAPENA

bude osoba Vám drahá, dáte-li jí co

DAR VÁNOČNÍ

VELKÝ OBRAZ
jejž zhotoví Vám firma ©

J. FP LANGHANS,
c. a k. dvor. a komor. fotograf

HRADEC KRÁL. — ADALBERTINUM

vkusně a levně.

Kdo si znovu napěchuje werthelmky? Státní
dluh stoupá stále hrozivěji. Koncem prvého pololetí
tohoto roku dostoupil výše 12.205,814.133 K, čili
slovy okrouhle: dvanáct tisíc dvě stě pět milionů
osm set čtrnáct tisíc korun (jinými slovy: dvanáct
a skoro jedna čtvrtina miliardy). Tyhle peníze mu
sil stát část po části vypůjčiti. A z výpůjčky jest
nucen platiti obrovský úrok. Dluh shora uvedený
vyžaduje ročně na úrocích 481,636.052 K, čili slo
vy skoro půl miliardy. A komu tak obrovské obno
sy tekou do wertheimek? Snad biskupům, opatům
—-či klášterům? Stát přece musil vypůjčiti peníze
tam, kde skutečně byly. A to bylo u Rothschilda a
jeho semitských soudruhu. Tato kapitalistická spo
lečnost může hleděti s rukama zcela založenýma,
jak ji teče k nohán: každý den bez práce přes mil
on korun, o nějž se dělí beze všeho hluku.

Aby pak lid neprohlédl, kde vlastně jest nej
větší moc a kapitál, podplacený tisk hude do o
mrzení písničku o bohatství kněžském.

Dříve státní dluh nevzrůstal tempem tolik hro
zivým. Ale v prosinci roku 1910 rázem stoupl o
104 miliony a v prvém pololetí roku 1911 znovu o
94.3 milionů. K tomu se připojí ještě 181 milionů na
nových půjčkách, které se žádají společně s bud
žetním provisoriem na rok 1912.

Kdo jest vlastně vinniíkem afrického krveprolé
vání? Italským zednářům horký vítr africký všle
hává do obličeje tak veliké hrsti písku, že jim jest
někdy k zalknutí, Lid italský reptá a proto volno
myšlenkářský (tisk dle rozkazu svých semitských
vrchností misí odvraceti pozornost od pravých
provinilců. Proto se čte také ve Volné Myšlence
tento sykot proti papeži: »Občan Sarto, aby ne
ztratil kapitály, které uložil do své banky v Tripo
li... požehnal svou svatou pravicí italská děla,
aby dobře střílela, požehnal Vlachy, aby dobře za
bíjeli. Očekává se, že letošní petrský halíř vynese
v Italii sumu dvojnásobnou.«

Že jest to lež na lež, to fanatický stoupenec
Volné Myšlenky nepozná, protože se vůbec po dů
kazech a podrobnostech tázati nebude. Ale našinci
by měli všude klásti volným myslitelům na schů



zích otázky. jak a kdy požehnal papež zednářům,
ženoucím mladé lidi do války. Tažte se, 1. která
tripolská banka jest pápežova, 2. kolik tam papež
má a 3. odkud se © tom jmění volnonryšlenkářští
fanatikové dověděl.

Jest staré latinské přísloví: »Činí-li dva totéž,
není to totéž.. Požidovštělý tisk snaží se svorně
tupiti. katolickou církev, ale jeho zášť zaslepuje
rozum a soudnost. Vysvítá toz posledního česko
židovského »Rozvoje:, který vlastně svým výpa
dem škrtá to, co lhala jeho věrná družka Volná
Myšlenka. Českožidovský list píše totiž: »Italským
officielním kruhum je velice nepohodlna kritika,
kterou provádí evropský tisk na válečném taže
ní tripolisském a vylévají svůj hněv — dle osvěd
čených vzorů — na >židovskéni« tisku vídeňském.
>Wiener Sonn- und Montayszeitung«< ukazuje proti
tomu, že je lo právě katolicko-kterikální tisk, kte
rý nejpustějl štve proti Italii, kdežto liberální listy
si ukládají reservu. Že rakouský klerikalismus je
rozhodně protiitalský, mohli by v Italii také již
vědět.«

Ovšem i toto tvrzení jest nepravdivé. | Ale
srovnávejme! Na iedné straně lhou protikatolíci, že
sání nejvyšší církevní hodnostář požehnal italská
děla. na druhé straně kárá žid katolíky, proč prý
nejpustěji štvou proti Itahi. Naši protivníci tvrdí,
že všichni katolíci musí slepě Vatikánu poslouchati,
ale na druhé straně předkládají přízi tak zmatených
lží, že by se čtenář domníval, jako by katolíci »pu
stě štvali< proti tomu, co se Vatikánu líbí.

»Zpátečníci« učí zednáře. © Pověstný římský
Nathan brojil s orientálskou horkokrevností proti
sklerikální tmě.«<Nyní však o tu »tmu« Si zapa
lují svíčky italští zednáři v Africe. Osm kněží ital
ských povoláno do Tripolska, aby důstojníky i ci
vilisty vyučovali řeči arabské a turecké. Vědec
ký magacín zednářstva byl tudíž příliš chudý,
jestliže bylo nutno přijíti s prosbou ke kněžstvu.

Národohospodářská hlídka.
Millon za drahotní debatu. »Hlas Venkova« pí

še: »Akce parlamentu proti drahotě skončila, jak
známo naprostym fiaskem. Zůstalo naprosto neu
jasněno, jakým směrem by se měli veřejní činitelé
bráti, aby se dalšímu zdražování zabránilo, návr
hy, přijaté v hlasování v plenu poslanecké sně
movny, jsou ceny nanejvýš problematické. Ale za
to debaty o drahotě ve výboru i v plenu trvaly
plných 50 dnů, ve kterýchž spotřeboval parlament
1 milion korun z kapes našeho poplatnictva, aniž
pro ně spásu byl přinesl... «

Tady máte ty zázračné výsledky lidového
parlamentu, o nichž skládali soc. demokraté báje
jako o zlatých zámcích. A když katolický tisk
vzhledem k situaci a zkušenosti za hranicemi va
roval před oředčasným jásáním, byl zrádcován.
Teď se poznává plně, kdo vlastně měl pravdu. Jen
ať se postarají soudruzi co nejdříve o takovou vo
lební reformu, která by umožnila tlumočiti volbou
skutečnou vůli širých vrstev!

Krajan odborníkem v suchém farmaření. Z Te
xasu se sděluje: Náš krajan p. J. J. Čadil, zeměmě
Fič v Rosenberg, vrátil se právě z Colorado
Springs Colo.. kde na odbývaném mezinárodním
sjezdu pro suché farmaření zastupoval stát Texas,
jmenován byv guvernérem Cologuittem. Nejslabší
zastoupení mělo na sjezdu v Colorado Springs Ra
kousko v osobě vídeňského žida, který rozumí
možná kšeftu, ale zemědělství nikoliv. Zato Mexi
ko, střední a jiho-americké republiky měly v za
stoupení odborníky, kteří o projednávané otázce
sdělili mnohé nové objevy, jež v suchém farmaření
výtečně se osvědčily. Jeden ze zástupců jihoame
rických mluvil k překvapení pana Čadila dosti
plynně česky a prozradil, že jsou mu Čechy zemí
dosti známou.

Normální sortiment jablick a hrušek pro král.
České sestavil Ovocnický spolek pro král. České;
»Knihovna ovocnického spolku pro král. České č.
6.«<Za 50 hal. V komisi má +Ústřední zemědělské
knihkupectví v Praze, Hybernská ul. č. 20.« Vše
obecně jest pociťována potřeba, bychom vysazo
vali málo a jen takové druhy ovocných stromů,
které se v té které půdě a v tom neb onom klimatu
daří a přinášejí hojného užitku. Potřebě této má
odpomoci normální sortiment jablek a hrušek, kte
rý byl po dvouleté úmorné práci a zralé úvaze
nejčelnějších českých ovocnářů sestaven tak, že
každý, kdo chce objednati a vysazovati stromy.
neb přeroubovati stromy. má v sortimentu spole
hlivého rádce. V sortimentu jest velmi přehledně
udáno, jaké druhy mají se v jednotlivých přiro
zených krajích král. Českého vysazovati k silni
cím, cestám, mezím; do velkých sadů k pěstování
ve velkém, pro obchod i pro malé zahrádky, pro
domácí konsum. Má v komisi Ústřední knihkupec
tví zemědělské v Praze-Il., Hybernská ul. 20. Ho
spodářským spolkům, obcím a okresům povoluje
Ovocnický spolek při hromadném odebrání jednot
livých čísel knihovny (nejméně 50 výtisků) 20 pro
cent slevy, v kterémž případě objednávky se žá
dostí o slevu třeba podati Ovocnickému spolku
král. Českého, Praha-II. 799.

Z Drožstevního knihkupecéví

a nakladatelství
v Hradci Králové, Adalbertinum.
Právě začíná vycházeti

nový ročník:
Duchovního Rádoe,
Kazatele,
Ludmily,Výchovy tělesné.

Velice rozšířeným těmto katolickým časo
pisům zajisté bude věnována pozornost.

Račte si vyžádati ukázkové číslo:
Přímé odebírání časopisů.

Politický přehled.
Český Jednotný klub a rozpočtové proviso

rlum. 7. prosince měla parlamentní komise České
ho jednotného klubu schůzi. Stalo se něco neoče
kávaného. Agrárníci přišli s návrhem, aby, pokud
se týče hlasování o rozpočtové provisorium v
plenu, byla dána volnost llasování. Svůj návrh
odůvodňovali tín, že Český jednotný klub by se
rozpadl, kdyby nebyla radikálům dána možnost,
aby hlasovali proti. Mladočeští a katol. národní zá
stupcové byli proti tomuto návrhu, hájíce usne
sení plenární schůze Č. j. klubu ze dne 28. listopa
du, kde bylo rozhodnuto hlasovati pro rozpočet
dá-li vláda záruky pro splnění požadavků národo
hospodářských. Předsednictvo Č. j. klubu, kte
ré dne 29. listopadu s hr. Stůrekhem vyjednávalo,
prohlásilo, že tyto záruky vládou dány byly a že
proto se má trvati na usnesení klubu. Důvody tyto
však nepontohly. Rozpočet prohlášen ne za otázku
hospodářskou, nýbrž politickou a všemi hlasy pro
ti hlasům posl. dr. Kramáře, dra Hrubana a P. Ši
lingra usneseno dáti při hlasování o rozpočtové
provisorium v »lenu volnost. Stalo se tak na zá

ladě $ 4. stanov, kde jest výslovně řeč o tom, že
když se na tom Č. j. klub usnese, může býti při
hlasování dána členům volnost. Jak je vidět, spo
čivá jednotnost klubu v tom, že každý může při
každé věci dělat, co chce a jak chce.

Vládě odhlasován byl ve výboře šestiměsíční
prozatimní rozpočet 29 proti 20 hlasům. Proti byli
vlastně pouze sociální demokraté, Vlaši a Rusíni,
ježto Slovinci hlasovali pro dměsíční provisorium.

Finauce království Českého. V pondělní schůzi
finanční komise dosazené sněmem království Če
ského, předložil zemský finanční referent posl. dr.
Urban žádaný výkaz o stavu financí zemských.
Vysvítá z něho, že úhrnné dluhy království České
ho roku 1011 činí úžasný obnos 197,313.484 K a
že během čtyř let, totiž od roku 1907 rozmnožily
se o 89.318.202 K čili o 82.7) proc.. V těchto čty
řech létech nadělalo království České průměrně za
rok 22,329.450K nových dluhů. Je pochopitelno, že
nebylo právě vybíravé v prostředcích. Vedle za
loženého dluhu v obnosu 139.481.985K učinila zem
ská správa ještě 57.931.462K t. zv. nezaloženého
dluhu. Zůstalať státu dlužna 17.927.000 K, ze Zem
ské banky si vypůičila 29.400.000K a zůstala jí dluž
na na annuitách ze zemského dluhu a z dluhu na
železnice 12,565.000K. Stav financí zemských bý
val by však ještě horším, kdyby zemský výbor
nebyl prováděl v hospodářství zemském tohoto ro
ku největší úspory, které vzbudily leckdes opráv
něnou nespokojenost, zejména v oboru národního
školství, které však přece neztenčily nezbytné
zemské výdaje o více než o 6 mil. korun. Z tohoto
lze si snadno vypočísti, že naděje dospěti úsporami
a šetrností k spořádanému hospodářství zemské
mu jest naprosto marna a že bez opatření nových
příjmů stav financí zemských stane se v dozírné
době nepolepšitelným.

Vlašská právnická fakulta působí Italům, Něm
cům a vládě trpké chvíle. Proti zřízení této
fakulty ve Vídni staví se nyní i Němci, ač loni hla
sovali pro Vídeň. A z tohoto boje o vlašskou fa
kultu vynořily se najednou zprávy, že by se ko
nečně otázka ta'o rozřešila, kdyby byla přelože
na fakulta ta do Prahy a vláda prý tomuto úmyslu
přeje. Ale němečtí radikálové vyslovili se proti a
s nimi i studenti italští, kteří prohlásili, že by do
Prahy nešli, a i italští posluchači jsou proti.

Poslanecká sněmovna 12. t. m. skončila gene
rální debatu v druhém čtení o prozatímním roz
počtu. 238 hlasy proti 100 usneseno přejíti k deba
tě podrobné. Pro hlasovali Mladočeši. čeští agrár
níci, křesť. sociálové, Rumuni, katol. Slovinci a
část vídeňských liberálů. Proti hlasovali soc. demo
kraté, Vlachové, Dalmatinci, Ukrajinci, čeští radi
kálové a skupina Masarykova a Stránského a část
vídeňských liberálů. V poslanecké sněmovně za
vládla zase krise. jež způsobena především zprá
vami, že v otázce vodocestné vyskytly se zase
obtíže. A nevylasněná otázka vlašské fakulty práv

sněmovně obstrukci. Ke všemu ještě německý nac.
svaz se usnesl hlasovati pro návrh Waldner-Pa
cheruv o poskvtnuti 20 mil. K na zlepšení platů
učitelských, ač vláda protestuje proti tomu návrhu
a hrozí okamžitým: odročením sněmovny, kdyby
měl býti přijat. Německý svaz chce proto na nové
schůzi učiniti usnesení jiné,

Uhry. Uherský ministr spravedlnosti Szekely
konřeroval včera « vůdci oposice o zajištění pří
štího pracovního programu sněmovny. Vláda učini
la dokonce návrh, aby pro zbývající schůze tohoto
roku byly branné předlohy vzaty vůbec z denního
pořádku, aby zbývající část rozpočtu a některé na
léhavé předlohy mohly býti vyřízeny. Konference
miaistra Szekelyho s vítdci oposice skončila doho
dou, že branné předlohy budou ve středeční schůzí
projednávny v tomto roce naposled.

Koranovace anglického krále v Indii. V pon
dělí byl v Delhách prohlášen ve slavnostním dur
baru král Jiří anglický za císaře Indie. Král a krá
lovna byli místokrálem lordem Hardingem uvedeni
do císařského stanu. Hudba zahrála korunovační
pochod, načež hlasatel přečetl proklamaci. Král a
královna při tom stáli opření o trůn. Lord Harding
pak přečetl zprávu o udělení inilosti. Král Jiří da
roval 5 mil. rupií na indické školství. Hned po pro
hlášení krále Jiřího za císaře nařídil tento, že sídlo
indické vlády překládá z Kalkuty do Delh. Je v
tom veliký ústupek Hindům, jimž jsou Delhy nábo
ženským centrení a městem posvátným. Koruno
vační ceremonii přítomno bylo 12.000 Evropanů,
20.000 vojska a 50.000 doniorodců. Vnější ráz slav
nosti byl velkolepý. Iomorodý královský princ 0
děný ve zlato, nesl císařovně vlečku. Řeč králova
přijata byla s nadšením.

: Záložnav Hradci irálov E
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Neshody mezi Ruskem a Spojenými Státy. Me
zi Ruskem a Spojenými Státy je napjatý poměr,
poněvadž Rusko žádalo, aby z Persie byli odvolá
ni američtí finanční rádci perské vlády. Ve Spoj.
Státech to nesli velmi nemile, a americký tisk vy
hrožoval, že Spojené Státy odvolají svou obchodní
smlouvu s Ruskem. A to se již skoro stalo. Výbor
pro zahraniční záležitosti v domě representantů se
usnesl vyzvati vládu, aby odvolala obchodní smlou
vu s Ruskem uzavřenou již v r. 1832. Jako důvod
výbor udává, že prý Rusko neuznává amerických
pasů, pokud byly vystaveny židům.

Italsko-turecká válka. Italské válečné loďstvo
bormbarduje turecké přístavy na Rudém moři dále.
U Mokky pokusili se Italové ©«vylodění vojska. —
Porta zamítla požadavek Ruska o otevření Darda
nel, ježto by tím Rusko nabylo příliš silné posice
v Cařihradě. Z bojiště není jinak zpráv, zato však
vypovídá Porta kde jakého Itala ze svého území.

Revoluce v Číně. Mezi císařskými a revoluci
Strany se shodly, že

vyjednávání má se díti v Hankau.

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

znovazřízení a opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradci Králové.
Cetná uznání od vid. dřadů duchov. k disposici.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Pardubice. Katolická jednota paní a dívek v Pardu
bicích sehrala v pátek dne 8. t. m. v »Bubenči« divadel
ní představení „Pouť sirotka«. Prostranný sál nestačil
pojmouti množství přítomných. -- Dne 10. t. m. v neděli
večer uspořádalo Křesťanské sdružení jinochů v Par
dubicích ve Staré Besedě Mikulášskou zábavu . Zdařilá
tato zábava těšila se z přítomnosti všech téměř členů
sdružení a nad to dostavilo se ještě mnoho hostí, kteří
se vesměs příjemně u nás pobavili. Hudební kroužek
činil se opravdu překvapujícíhn způsobem a ukázal opět
svojí pílí dosažené pěkné výsledky. Při té příležitosti se
přihlásilo několik nových členů. Překvapila nás nena
dálá návštěva tří šohajů z tábora národních sociálů,
kteří, přišedše ve značně růžové náladě, chtěli patrně
svým neomaleným způsobem ukázati sociálně národní
svoji zdatnost. Byli včas však odkázání příslušnými či
niteli do patřičných mezi, načež utichll. Zábava v kaž
dém směru se vydařila.



Německý Irad. Nastaly dlouhé zimní večery a tu
naše katol. vzděl. Jednota po krátkém odpočinku se
probouzí a opět cile chápe se práce, aby svým členům
připravila několik příjemných chvil. Čím budou všichni
mile překvapení, je to, Že se nemusíme tísníti v útulných
sice, ale pro jednotu příliš malých místnostech, v hotelu
Stolzově. Podobna prvotní církvi křesťanské, jednota
naše opouští nyní tvto katukomby« a vychází z nich
ven, aby se stala zjevnou dirší veřejnosti a ukázala svým
protivníkům, že nezaniká, ale vůčihledě roste... Tak
daleko ješté ovšem nepokročiki, aby se zmohla na zbu
dování vlastního stánku, ale veliký krok ku předu uči
nila tím, že bude své členy příště vítati v ochotně jí
propůjčeném málém sále Sokolovny, kdež se již činnost
rozvinula šíře. Příští zábavný večírek bude pořádán na
sv. Štěpána. Zdař Bůh!

Humpolec. Dne 8. prosince © 3. hod. odpol. pořádaly
zdejší katolické spolky veřejnou přednášku, kterou s
velikou ochotou a s nevšední obětavostí převzal vsdp.
dr. Fr. Šulc. kanovník a professor z Hradce Králové.
Jméno slovutného učence naplnilo prostranný sál »na
Kocourku: do posledního místa nejen lidmi věřícími je
stě, ale i lidmi z táboru protivných. Však thema před
nášky -Co soudí zdravý rozum o moderním názoru ná
původ člověka: bylo zajisté lákavé pro každého. Slo
vutný řečník přes půldruhé hodiny mluvil s takovou
jasností, že byli vsichni velice uspokojení a říkali, že
přednáška tak vědecky založená a tak populárně podaná
byla asi první v městě našem. Po krátkém oddechu při
pravil vysoce důstojný host při Mariánské pobožnosti
v děkanském chrámu Páně, přeplněném věřícím lidem,
zbožným duším vzácný požitek v kázání, v němž ú
chvatným způsobem sobě vlastním dokázal potřebu ná
boženství vůbec a národu českému zvláště. Na slova
vsdp. kanovníka jak z přednásky tak z kázání budou
dobří lidé zajistí dlouho vděčně vzpomínati.

Javornice. V neděli * .L. ni. kónala Odbočka Hospo
dářského sdružení svou li. řádnou valnou hromadu. Dle
zprávy iednatelské číta odbočka 70 členů: 22 řádných,
41 součinných, 7 mimořádných. Odebíráno bylo 53 ex.

ex. Kříže. Za r. 1911 koupila odbočka za 13379 K 29 hal.
zboží. Celoroční obrat peněžité byl téměř 27.000 K. Od
bočka obdržela ud zemědělské rady 20 K subvence na
zakoupení očkovací látky k očkování vepřového do
bytka a 200 K na kukuřicí. Po vyčerpání programu val
né hromady ujal se slova dp. dr. Václav Havrda, ka
plan z Rychnova, 4 v delší své řeči velmi krásně pro
mluvil o nutnosti crganisace na poli národohospodář
ském. Pověděl, čeho jest dbáti, aby se s úspěchem pra
covalo. Zmínil se též 4 poměrech hospodářských v Italii,
kdež po více roků pobyl. Četné posluchačstvo s velkým
zájmem a pozorností vyslechlo zajímavou tuto předná
sku a nadšeného řečníka silným potleskem odměnilo.
Srdečný dík vzdáváme timto důstojnému pánu, který, ač
trochu churav, s nevšední echotou k nám zavítal.

JEJIC IOOO0OGEX
Vřele doporučujeme umělecký závod

JOS. ŘEHNY
dříve Ant. Ontl

v Kutné Hoře
pro odborné vání novýchi star
ších oltářů, kazatelen, Božích brobů a
veškerých věcí v obor spadajících.
Umělá polychromie soch a křížových
eest. Sklad náhrobních a nástěnných

křížů a lištových rámců.
Práce v každém ohledu dokonalá a

* levná.
Závod založen roku 1868.
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Zprávy
místní a z kraje.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou pp.: Frant. Čer
ný, farář v Čermné, za děkana do České Třebové, Jo
sef Musil, farář v Úpici, za děkana do Náchoda, Karel
Neužil, farář v kostelci u Chrasti, za faráře do Dřit
če, Petr Zavřel, administrator ve Dřítči, za faráře do
Telecí, Frant. Víša, farát v Licibořicích, za faráře do
Hněvkovic, Vojtěch I.ebduska. faráf v Adrsbachu, za
faráře do Chvalče, Frant. Dvořák, farář v Lučici, za
faráře do Skuhrova u Habrů, Jan Tošovský, kaplan, za
administratora v Polné, Karel Posner, katecheta v Po
říčí, za administratora do Dobrouče, Emil Novák, ka
plan, za administratora v Úpici, Fr. Budínský, admini
strator v Hněvkovicích, za administratora v Kostelci u
Chrasti. Uprázdněná místa: Čermná. fara patronátu kníž.
Liechtensteina, Úpice, fara patronatu kníž. Schaumburg
Lippe, Kostelec Vrbatův, fara palron. nábož. matice,
Licibořice, fara patron. náboženské matice, Adersbach,
fara patron. nábož. matice vesměs od 1. prosince 1911.

Na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie měli
ctitelé Mariánští v Hradci Králové povzbuzující a ra
dostnou slavnost. Ráno o ©.hodině v chrámě Panny Ma
rie očekávali zbožní věřící v záři mnoha světel svého
arcipastýře, J. Exc. ndp. biskupa dra. Josefa Doubravu,
jenž přijel se sekretářem vldp. dr. Jos. Huráněm a

přijat byl od superiora 1. J. vdp. P. Jos. Stryhala. Ma
riánské družiny všecky stály vc špalíru ode dveří chrá
mových až ku presbyteriu, majíce v čele starostu dru
žiny mužů vldp. dra. Jana Jindru a starostku družiny
dam vlet. pí. Hedviku Lenieckovu, choť vrch. rady
zemského soudu. Po té sloužil J. Excellence mši sva
tou, při niž zpívali nadšeně mariánští sodálové. Nejdů

Páně v odgnacích družinskvch Dojemně rozléhala se
chrámem zásvětná modlitba družinská, v níž sodálové
pn sv. přijímání zasvěvovali se znova Panně Neposkvr
něné, volíce si ji za svou paní, ochrankyni a matku. Po
mši sv. měl ndp. biskup hluboko promyšlenou řeč, v. níž
ukázal, že Neposkvrněné Početí Panny Marie jest ra
dosti, nadějí i útěchou církve katolické i nás všech jed
notlivých. Za zvuků hymny Mariánských družin od
cházel J. Fxcellence, žehnaje všem. Kéž bl. Panna Maria
žehná, chrání a těší Jeho Biskupskou Milost! Kéž i cti

arcipastýři a svaté církvi vždy k radosti, naději i útěše!
Městská rada v Hradci Králové dne 11. prosince u

činila tato usnesení: Firmou Ed. Ad. Malburg a syn, to
várna ve Smiřicích n. I... záslán byl ve prospěch zdej
šího stavu chudých dar 50 K, za nějž vzdají se díky. —
Na základě zmocnění presidia Spolku českých průmysl
níků textilních se konstatuje, že zpráva týdenníku »Ra
tibor- ze dne 9. t. m. ohledně diplomacie Spolku českých
průmyslníků textilních stran umístění vyšší školy tex
tilní skutečnosti neodpovídá, ježto týž spolek, jako dříve,
tak i dosud, trvá na svém usnesení, aby vyšší škola tex
tilní umístěna byla v Hradci Králové, že také za tímto
úšelem v nedávných dnech intervenovalo presidium
Spolku ve Vídní, přimlouvajíc se za rychlé uskutečnění
projektu a že také ve vládních kruzích proti umístění
české školy textilní v Hradci Králové ničeho se nenarní
tá. - Pí. Anně Udalrikové, slečnám Boženě a Zdence
Vackovým uděleno bylo povolení ku stavbě dvoupatro
vélio domu na parc. čís. 7. v bloku U v Bienenbergrově
třídě. - Uděleno bylo p. J. Kubiasovi povolení ku po
stavení výkladní skříně pro totografie na domě čp. 79,
na severní zdi vytvořené výstupkem tohoto domu před
domem čp. 801. pí. A. Fultnerové. -—-Povolena byla su
šárna na dříví na pare. č. 2. v bloku VIII. p. Jos. Nevy
hostěnému. továrníku nábytku. —-Na žádost p. Otokara
Tomáska, professora. cbchodní akademie, propůjčí se
městské divadlo studujícím: všech středních škol v Hrad
ci Králová k uspořádání večírku na oslavu Erbenovu
na den 19. tn. — © pí. Františkou Mahrlovou, majitel
kou domu čp. 255 v Komenského třídě se sdělí, že 0
kresní výbor zamítl její stížnost dc povolení přístavby
zasklené pavlače podél jižní Íronty nově postaveného
bazaru v nádvoří domu. cís. poj. 27 p. Leo Taussiga v
Hradci Králové. Provede se oprava hřbitovní zdi při
kostele Narození Panny Marie v Lochenicích na účet
zádušního jmění téhož kostela. —-Panu Karlu Peerovi,
kavárníku. uděleno bylo povolení ku přístavbám při jeho
domě čp. 258. — Udělena byla 1 chudinská měsíční
podpora — Výkaz hotovosti pokladní ze dne 4. prosin
ce t r. byl vzat na vědomi.

Doplňovací volby do odlaúní komise pro osobní
daň z příjmů. Vypisují se právě doplňovací volby členů
a jich zástupců do odhad. komise pro os. daň z příjmu
pro odhadní okres: politický okres Královéhradecký.
Dne 4. ledna 1912 volí voličové I. sboru 2 členy a 2 zá
stupce. Dne 5. ledna 1912 volí voličové II. sboru 1 čle
na a 1 zástupce. Volba potrvá každého shora určeného
dne od 9. hodiny ranní do 12 hodiny polední. Volebním
místem jest Hradec Králové. © Volební místnosti jest
kancelář berního referátu v domě čp. 353 v Hradci Krá
lové „Volebním komisařem ustanoven byl pan. Václav
Draslar, c. k. vrchní berní správce. Volby konají se
pouze úředními hlasovacími listky a to pro členy a zá
stupce zvlášť. Každý volič má podepsati hlasovací lí
stky a je i s legitimaci buď osobně při volbě odevzdati
aneb ustanovenému volebnímu komisaři do volební misť
nosti v čas poštau irankovaně zaslali.

Městské Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Dra
matické sdružení „Fyl< v Hradci Králové sehrálo ve
svátek 8. prosince 1911. původní veseloherní novinku
»Žabec«, veselohra o 3 dějstvích od Josefa Skružného.
Regisseur Karel Paul. Na divadelních programech bylo
toto drama označeno jako »výborné«. Uznávám sice, že
úsudek jednotlivcův jest více méně subjektivním a že
konečné »proti gustu není dispulátu«, ale tentokráte roz
hodně nemohu uznati oprávněnost přívlastku »výbornác.
Tim, že autor konstruoval mnohé momenty hry z prvků
opravdu komických. strhujících každou chvíli posluchače
k nenucenému, dlouhotrvajícímu smíchu, nejsou ještě na
plněny všechny podmínky výborné veselohry. Psycho
logie, ořirozený spád děje kladou také na veselohru své
požadavky, a ty nejsou v »Žabci. vždy dosti respekto
vány. Uznáváme však vděčně, že režie nečerpá stále jen
z cizích pramenů, nýbrž všímá si i tvorby domácí. S
provedením jsme byli celkem spokojeni, jenom místy
by bývala nevadila dokonalejší souhra. Poprvé debutu
jící slečny si vedly zdatně. S povděkem bylo přijato, že
pan režisér engažuje přece také mladší síly. SI. Bóh
mová v titulní roli podala pěkný výkon. Máme však
za to, že tak vzácné projevy uznání, jakého se jí do
stalo darováním kytice, isou trochu přehnány. Pan Paul
ml. se velmi libil. Ostatní role byly obsazeny šťastnými
representanty. Výprava byla pečlivá. Návštěva hojná.

Divadelní představení. Chovanky pensionátu císaře
Františka Josefa I. v Hradci Králové sehrají ve pro
spěch kaple rožberské v sobotu dne 16. prosince pro
mládež o 3. hod. odpol., v neděli dne 17. prosince o 5.
hod. odpol. hru: »Dvě Přemyslovny«. Dramatická hra

t ve 4 jednáních. K začátku: B. Smetana: »Ouvertura k
Libůši<. Ceny míst: Sedadlo1 K, k stání 40 hal. Pro dít
ky ceny poloviční. Vstupenký lze dostati v ústavu již
předem. . :

Sekce holičů a vlásenkářá v Hradci Králové ozna
muje, že jejich závody zůstanou po všecky Boží hody,
počínaje Vánočním 1911, celý den zavřeny.

Přednáška o Svaté Zemi, pořádaná dne 9. t. m. v
Klicperově divadle, těšila se veliké přítažlivosti. Seda

„ dla byla úpině vyprodána. Přednášející dp. katecheta
Dostál zaujal mysli posluchačstva všeho milým, klid
ným přednesem. Obrazky byly též velice zdařilé »
byly přijatý s velikou pochvalou. Některé ovšem pře
hlédnuilní mechanikovým nebyly vloženy správně. Před
náška ta měla značný úspěch. | ti maličcí vydrželi zce
la trpělivě naslouchati dvě a půl hodiny. Obecenstvo při

| rozchodu projevovalo zaslonženou pochvalu.
! Změna přesvědčení? -Ratibor- dosud hájil činnost

naší radnice a povzbuzoval ji stále k nové činnosti 'na
dráze pokroku, ač innohdy ohled na poplatní zatížení

| občanstva odporučoval brzdění. © stavbě | elektrické
dráhy jedná se již po léta a postavení elektrické centrá
ly dávno již naznačovalo, že ke stavbě elektrické dráhy
dojíti musí. Tenkráte -Ratibor: proti elektrické dráze
neměl žádných námitek. Jednak radnici ovládali po
krokáři, jednak rodinná tiskárna tiskla všechno pro
městský úřad. Dnes vliv pokrokářů na radnici je dosti
skrovný a rodinné tiskárně povstal v mladočeské tiskár
ně Omově vážný konkurent a proto nalezneme nyní v
»Ratiboru- kritiku obecní správy, jako jsme se dočtli
posledně odsouzení elektrické dráhy. Není nám nic do
bývalého poměru mezi »Katiborem a obecní správou,
ale nynčiší změna přesvědčení »Ratibora« nás nepře
kvapuje, propuštěná služka vždycky nadává.

Přednáška. Dnes má v 8 hodin večer v Adalbertinu
zdejší »Orel« přednáškovou schůzi. Přednáší vdp. dr.
Reyl o starém a novém životním názoru. Vstup votný.

Studentská ahademe. Dne 14. t. m. snaživá mládež
zažila chvil vskutku slavnostních. Gymnasium, reálka,
paedazogium i lyceum zápasily s překvapující zdatno
stí o vavříny. Gymnasiun zahájilo program procítěným
přednesem sboru -Mateřská feč-. Realista Jebavý před
nesl obě básně < porozuměním. Nato gymnasium Vyýstou
pilo se smíšeným sborem -Návrat plavců:. Velice vhod
né bylo solo sl. Láškové, která zvonivým hlasem před
nesla lehce. nenuceně své pisně. Houslová hra Janec
kého svědčila © dobré škale a pečlivé přípravě. Před
nex svědčil opravdu 0 znamenitém talentu. Reálka říze
ním p. Úvrzského zapéla Ty, matko slávo!: Svědomitá
secvičenost a pěkné lussy zde se uplatnily velice zdár
ně. Smyčcový orchestr půedagogia se vyznamenal čí
stotou tónů © souhrou dokonalou. Vše to svědčilo ku
chvále velive zkuseného odborníka p. Dobše. Gymnasisté
bravuraě zapěli sbor -U muziky- i společně s reálkou
Pivodovu Žneckou . Vaktovka dp. katechety Oyurko
vicse osvědčila se při té příležitosti k veliké pochvale.

Obecenstvo bylo velice animované, povzbuzovalo
irenetickým potleskem účinkující k opakování a přidá
vání nových věcí. Divadlo bylo skoro vyprodáno. Gra
tulujemne všem! - DD.R.

Úmrtí. V kruzích zdejších dobře známý a oblíbení
rodák ze Slezského Předměstí pan Josef Řehák, c. a
k. vrchní vojenský stavbyvedoucí v Přemyšlu, podlehl
po dlouhém utrpení ve vojenské nemocnici v Trnavě u
Prešpurku dne ©. t. m. Zemřel sv. svátstmi zaopatřen
ve věku 45 roků. V kruzích známich vyvolala zpráva
o jeho úmrtí bolestný údiv v uvážení, že tak statná po
stava, plna sily a svěžesti mohla podlehnout. Po vyko
nání pohřbu v "vnavě dne 12. t. m. odevzdána rakev
dráze a pohřeb na hřbitov Pouchovský stanoven byl z
domu p. !os. Netuky, švakra nebožtíkova, na den 14.
t. m. V pravdě však pověstnou maďarskou pořádností
zavezena mrtvola místo do Hradce do Prahy a tak po
hřeb zmařen a odložen na dnes v pátek na 10. hodinu.
K zármutku vážených rodin Řehákové, Netukové a pří
buzenstva veškerého přidáno bylo mnoho trapných
chvil zkažením příprav ku pohřbu.

Požár vznikl dne 14. t. m. před 9. hodinou večerní
v hospodářství p. Mahlera na katastru Pražskoptedměst
ském. Shořelo iéměř všecko, škoda jest velice bolestná.

Židovská reklama. Aby se přilákalo v době před
vánoční co nejvíce katolických kupců, v některých ži
dovských skříních jsou vyloženy obrazy katolických
světců. Potřebí na to upozorniti, aby našinci byli vyve
deni z bludného domnění.

Ve prospěch vnitřního zařízení v nové kapli na
'Rožberku uspořádán bude vánoční bazar v bytě u pí.
majorové Palmové od 14. do 21. prosince (v Komenské
ho třídě proti reálce, číslo domu 24) ve druhém patře
v předu. Vzhledem ke krásnému tomuto účelu prosí se
P. T. obecenstvo o hojnou návštěvu.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové počal již
vydávati u svých pokladen kapesní kalendářiky pro rok
1912. Kalendáříky vydávají se bezplatně vkladatelům a
obchodním spojencům banky.

Baskovní zprávy, vydávané Českou Bankou, přiná
šejí ve svém prosincovém čísle následující články: Ko
loniální banky francouzské, Místní dráhy a jich význam
pro zvýšení obchodní a průmyslové potence našich če
ských krajů (dokončení), Projekt americké centrální ce
dulové banky, Nová egyptská krise, Různé zprávy a j.
Na požádání zasílá se tento list zdarma.

Zákaz hry v uherskou třídní loterii. V zájmu vefej
nosti se připomíná, že dle platných zákonných předpisů
hra v cizozemskou loterii jakéhokoliv druhu, tedy i hra
v uherskou třídní loterii jest zakázána a že na přestup
ky tohoto zákazu stanoveny jsou citelné tresty, neboť
pokuta mimo propadnutí losu, obnáší 5- až I5násobný



obnos učiněného neb zamýšleného vkladu. Z té příčiny | Zákeřný přepad. Dne 4. t. iu. jel na kole v podvečer

třídní loterie a připomíná se, že i ten se důchodkového
přestupku dopouští, kdo jemu losy třeba bez objednávky

stem téhož jména. vynikajícím starobylostí budov, ži
vým obchodem a průmyslem hedvábnickým, rušný při
stav Alicante a pevnost Murviedre u moře Středozem

veročeské v Hradci Králové ve dnech 16. až 22. pro
since.

Hořice. Nové Hořické Noviny“ přinášejí feuilleton
-Za Eliškou Antosovou., v němž píšou: Byla ženou v
každém ohleda pokrokovou a moderní. Ještě krátce
před smrtí stěžovala si, proč právě ona, která z vlastní
čité vědomí o zbytecnostech světských, která z vlastní
ho poznání ví, jací jsou ti následovníci Kristovi, má býti
obtěžována raděním «4 posléze nucením k něčemu, v
co nevěří a čeho jí, jako ženě v každém ohledu poctivé
není nijak zapotřebí. Ale neubránila se, došlo k tomu,

řejí nebyl v její moci —-umírala. — Naproti tomu kon
statujeme, že nikoho nenapadlo Elišku Antošovu k zao
patření nutiti, že o ně — jak obsluhující žena dosvěd
čiti může -
Žádala, při zaopatřování však o sobě věděla, po něm
dokonce sklenici s vodou v ruce sama si držela. Řekla-li
někdy, co se píše ve fevilleonu, pak v poslední chvíli ji
nak se rozhodla, než dříve smýšlela, čímž dokázala
starou pravdu, že se bez vír) lehko žije, ale těžko u
mírá a pisateli feuillcionu přejeme, aby umřel jako ona.

Pardubice. -Nase Právo-, list strany národně soc.
v Pardubicích, vrhl se na dp. Novotného, kaplana v
Pardubicica, vvtýkaje inu neprávem, že brojí proti u
čednickým besidkán, universitním extensím atd. K tomu
útoku vedla jiná příčina. Dp. Novotný totiž pojal vážný
úmysl založiti v Pardubicích | Orla«. A tohle jest vlast
ní podnět útoku na dp. Novotného. „Naše Právo. má
zbytečné starosti a svým strachem před »Orly- dělá se
jen směšným. Už se ti páni v »Našem Právu. musí u
klidniti tou zásadou, že svobode plati také pro katolíky.
Mohou-li sociální demokraté zakládati svoje separátní
tělocvičné jednoty, musí už toto právo platit i pro ka
tolíky. Ostatně strane národně sociální má tolik vnitř
ních nepěkných záležitostí. že jest lépe pro ni, aby se
starala sama o sebe a neukazovala už před časem malo
mocnou úzkost před +Orly .. --- Orgán strany soc. děmo
kratické v Pardubicích »Východočeský Obzor. přinesl
v čísle 55. článek „Sedmá velmoc-, ve kterém. stojí:
„Sedmá velmee s centem zlata na šíji kapitalism v

žurnalistice. 'om. stédiu je iměsťácká česká Žžurnali
stika. Zatím co žurnalistiko měšťácká dostává se v pod
račí kapitalistických skupin, nase (sociálně demokrati
cká) zůstává tak, jako ve dnech svého mládí výrazen:
snah nejširších vrstev. Proti Žurnalismu kapitalistické
mu, který pevně vězí v zlatých poutech . . „©atd. Snad
i čtenáři sociálně demokratického orgánu pochopí, že pi
satel tolo článku se řídí dle rčení: »Kdo v té pecí sedá,
jiného tan hledá.. O tisku sov. demokratickém je zná
mo přece, že se nalézá vesměs v okovech židů a ži
dovského kapitalismu, © třeba že tento hřích svaluje
„Východočeský Obzor: na žurnalistiku mměšťáckou.Co
dělají ty veliké inserty židovských kapitalistů v rudém
tisku? Odkud si vypůjčují soc. demokraté na své tiskár
ny a lidové paláce? Snad chtěl „Východočeský Ob
zor« pouze sprýmevat, protože fakta mluví tak zřetelně,
že těžko zapírat. —-Chovanci okresního sirotčince v Par
dubicích sehrají v sobotu dne 16. a v neděli dne 17. pro
since vždy o 4. hod. odpol. vánoční hru: -Od jesliček
září láska«. Sepsal J. Košťál. Představení se koná v sá
le restaurace v -Bubenči“.

Naše mládež. Po celý rok, ale zvláště teď v zimě,
vidíte v Pardubicích na nádraží celé tlupy mladých čí

"hařů, kteří tu kradou uhlí a co jim přijde do rukou. Jsou
ta chlapcň kteří ještě jsou povinní k návštěvě školy.

"Zřízenci nádražní si. jich innoho nevšimnou a jiného se
tito darebové tak snadno neleknou. Ostatně dobře vědí,
že se jim tah lehko nemůže něco státi. Nač by tedy
měli strach? Minulé dni stála tlupa takovéto nadějné
mládeže na vagonu s uhlím a cpala zcela klidně pytle
své černým palivem. V rom přijížděl rychlík, na kterýž
hoši začali házeti uhlím a střílet prakem do oken. Ná
hodou rozbili okno pouze u záchoda, a tak nebyl nikdo
raněn. Četnictvo pátrá po neznámých pachatelích a
jest jin na stopě.

Drobnosti z Pardubic. Roku 1913 bude slaviti zdejší
reálná škola svoje 50leté výročí. Přípravné práce k této
slavnosti sc konají. -— Oba dva koncerty moravských
učitelů-pěvců v zdejším městském divadle dály se při
úplně vyprodaném domě. Fčvcům uspořádány byly celé

-ovace a zástup ctitelů a nadšenců pro zpěv vyprovodil
pěvce až na nádraží. —. Zdejší učitel měšťanské školy
novoměstské Eduard Geissler jmenován byl ministrem
vyučování c. k. školním inspektorem na českých ško

"lách školního okresu v Rychnově n. Kn. — Universitní
extense konají se tu vždy v neděli v měšťanské besedě
o 3. hod. odpol. Návštěva je vždy hojná. Poslední před
náška univ. professora Čadv +0 „základu výchovy«
zvláště se těšila hojné návštěvě se strany žen. — Par
forsní houv ukončeny letos teprve v tomto týdnu. Letos
těšily se hojné návštěvě. Princ pruský a saský zúčast
nili se jednou honů incognito. Celkem uspořádáno bylo
40 honů. --- Volba členů a zástupců do odhadní komise
pro osobní daň z příjmu v odhadním okresu pardub
ském se koná v kanceláři berního referátu na hejtman

v

ko lesíka -V hájkách- vrhli se na něho dva muži, z
nichž jeden zautočil ostrým nožem na prsa. Leč nůž na

|

tak, že listonoš poraněn byl pouze lehce. Lupičům poda
Hilo se uprchnouti.

Přednášky v Litomyšli. Přednáška pí. V. Kunětické
ve dvoraně Smetanově dle doslechu přítomných snad
příliš nezajímala. - V jednotě katol. paní a dívek před
nášel dp. V. Blažek. prošessor. o své pouti do Lurd vel
mi obšírně a zajímavě. V neděli dne 17. t. m. má v

"ství dne 21. prosince od Y. do 12. hod. dopol.

kého středu třeba se dnes katolíkům soustřeďovati.
Tragický skou studujicího v Litomyšli. V neděli dne

10. t. in. © 9. hod. večerní zastřelil se na předměstí Zá
hraď před domem okresního výboru a před bytem slč.
H., kandidátky učitelství, studující VIII. tř. gymnasijní

dle dopisu zanechaného skončil tak tragicky proto, že se
obával disciplinárního vyšetřování ve škole pro urážku
professora. Snad i poměry rodinné k tomu přispěly. Též
se praví, že pro zhrzenou »lásku« tak učinil. Ale buď si
tomu jakkoliv, něj nřece překonati pevnou vírou nábo
ženskou a útěchou v lepší budoucnost všecka pokušení
a tuhé boje a sebe zapříti. Jen, kdo sebe samna přemůže,
tenť rekem. Škoda tohoto nadějného mladého života
pro rodinu a společnost lidskou: bvlť zemřelý studentem
výborným a snaživým.

Josefov. Počet dobytčích trhů nyní rozmnožen. No
vě upravený jeho pořad jest následující: Trhy odbývají
se v těchto pondělcích: Po neděli Sexagesima, po sv.
Henediktu. po Květné neděli. po Nejsv. Trojicí, po sv.
Markétě, po sv. Bartoleměji, po Andělích Strážných, po
sv. Václavu, po Všech Svatých, po Neposkvrněném Po
četí Panny Marie. Vždy od 7. do 12. hod. dopol. Kdyby
na řečené tržní dny. připadl svátek. odbývají se trhy v
těch pondělcích příšeího týdnu. Zarmarky v těchto ú
tercích: Po Zvěstování Panny Marie, po sv. Markétě,
po sv. Václavu. po Neposkvrněn. Početí Panny Marie.

Přelouc. Dne 3. července zavítal do našeho města
Exe. dr. Fořt. aby nain nastínil nynější politickou situa
ci, zvláště, jak dalece pokročilo česko-německé vyrov
nání v Praze. Pozvání též byli poslanci pp. Hrázký, Ku
chynka a Udržal, avšak nikdo z rich nepřijel. Jest zvy
kem, že nepřítomnost svoji pozvaní omluví. Tentokráte
však se tak nestalo. Osobnost pana ministra přilákala to
ik posluchačstva, že se naplnila rozsáhlá dvorana zálo
ženská. Na základě hlubokého studia přednesl pan mi
nistr historický vývin politiky českoněmecké v našem
království, poukázal na choutky Němců a jejich postulá
ty. konečně zajímavým způsobem líčil dosavadní kon
ference Žeskoněmecké. Plných sedm neděl jsme kon
ferovali o pouhých iormálnostech a posledních pět
neděl věcně jsme se radili. A co jsme projednali? Na
hradili jsme v jisté záležitosti slovíčko »buď — buď.,
slůvkem -dílem - - dílem-.- Obsahově přednáška byla
naprosto věcná, prázdna veškerého bombastu, řekli by
chom, že mluvil mladočeský staročech. Odsoudil na
prosto politiku kramářovu, když pravil, že vždy lépe
jest pro národ český míti své lidi ve vládě. Ano, pane
dre. Kramáři, vy jste to byl. který jste byl proti tomu.
když nám před 2 roky vláda nabízela tři křesla mini
sterská, « tak se jenom stalo, že za naší nepřítomnosti
ve vládě Němci přímo zuřili proti Čechům a následky
toho ještě dnes cítíme. Dobře pravil vlivný stoupenec
mladočeské strany v důvěrném kroužku: -Co Kramář
do ruky vezme, předem již jest pochováno!: Dr. Fořt
důvěřuje, že ke smiru obou kmenů této země přece jen
dojde a Že sami živnostníci a obchodníci němečtí si
toho přejí. Za dosavadních poměrů my však o tom po
chybujeme, a dejž Bůh, abychom se klamali.

Velim u Kolina. -[! nás nedá se nic dělati. Misto je
průmyslové, vše samý dělník, nikdo o kostel nedbá.. —
»Tedy to aspoň zkuste. Hleďte soustřediti 3—-4muže ka
tolického smýšlení a s těmi začněte!- — »Vše marno!
Tak často slýcháme « to i od těch, kteří v prvé řadě
jsou povolání postaviti se v čelo katolického hnuti. O
všem to je na pohled nejoprávněnější a nejméně zahan
bující výmluva pohodlnosti —-či lépe řečeno duševního
marasmu. Vyhonati své stereotypní, od předků zděděné
funkce, nemuseti se ostouzeti, s každým dobře vychá
zeti, při tom hodně naříkati na zlé časy, na moderní
svět — to nic nestojí a je to laciné upokojení svědomí,
vytýkajícího vlažnost ve službě Kristově. Že vse -to
jsou klamné vytáčky, přesvědčil jsem se nedávno na vla
stní oči ve Vellini. Místo je průmyslové, značnou část o
sady tvoří třída dělnická. K tomu je osada silně nábo
žensky smíšená. Zní to skoro neuvěřitelně, že by se v
takovém místě mohla založiti Mariánská družina a to —
mužů a jinochů. A přece se tak stalo na svátek Neposkvr

záti světel a byl naplněn věřícími do posledního míste
čka, zasvěcovalo se 40 mužů a jinochů v čele se svým
duchovním správcem službě Královny nebes. Slavaost
ní kázání měl kněz Tov. Ježíšova z Prahy, po němž ko
nalo se slavné přijetí. Úchvátny obřad působil hlubo
kým dojmem na všecky věřící. kteří s patrným zájmem
sledovali celý úkon. Po té při slavné mši svaté přistou
pila nová družina ke stolu Páně a vedle toho ještě hoj
ně věřícího lidu. Odpoledne dali se sodálové fotografo
vati. Ptám sc jistého muže: »Čím to, že katolický život
v této osadě tak vzkvétá? Bylo tomu tak vždycky?« —
»Hlavní zásluhu o to má dů. farář Václav Šťastný, je
muž stojí po boku několik rozhodných mužů katolíků.
Když isem před několika málo léty přišel, vnitřek ko
stela byl ubohý, hlavní oltář na rozsypání, oltářní o
braz přetržen. kol dokola, aby nevypadl, ucpán papiry,

stěna kostela holá. A za cobu asi 7 let kostel je obno
ven, krásně vyzdoben, v sudé vzkvétá čilá katolická

tisk je v rodinách domovem, ná
vštěva kostela a přijímání svatých svátostí opravdu pří
kladné. A nyní k toinu vřibyla ještě Mariánská družina
mužů i jinochů k' vůli prohloubení a upevnění katolické
ho života ve farnosti- Zanislel jsem se a řekl sám u
sebe: [Proč by i jinde to nemohlo jíti ku předu? Evan
gelium je všude totéž, prostředky duchovní správy na
bízejí se všem stejné, také půda ve většině farnosti není
» nic tvrdší, ale ovšem ratunozc schází nadšení pro zá
jmy Kristovy, nedostává se obětavosti a bez těchto či

:
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farnosti hojného požehnání!
Pohanské popelnice. Veliké množství popelnic po

hanských objeveno bylo při kopání na poli rolníka p.
Víta v Kuněticích. Byly zjištěny celé hroby, v nichž na
lézá se obyčejně popelnice a vedle ní několik jiných ma
lých nádob, které byly s popelem a rozličnými dary
přidávány nebožtíkovi de hrobu. Starožitného nálezu
ujali se učitelové v Kuněticích. kteří jednotlivé střepiny
nádob obratnýzu způsobem slučují v celek. Také bron
zové jehlice « zlatá jakási ozdoba ženská byla při této
příležitosti nůlezena. Zdá se, že na tom místě je také
celé pohanské pohřebiště, jako se už na rozličných mí
stech kolem Pardubic konstatovalo.

Odpověď agrárnímu -Věstníku Dorostu« z 10. XI.
1911. Vaše odpověď k mé obranč proti vašemu útoku
na mne je práce lidí vám podobných, vy jste ji sestavil.
Vaše odpověď je novým důkazem pravdivosti slov p.
evang. far, Šádka, že on i vy se spojíte »třeba s čer
ten otcem Iži. Sám se v ní také porážíte: na jed
nom míste chcete vší moci ze mne udělati arcijenerála,
na druhém místě opět se smějete. že mne nebylo po
slechnuo. Jak se to shoduje“ Jestli jsem se ve schůzi
v Ranné odvolával na 12 leté studium, měl jsem k tomu
plné právo a zajisté 1 důvod, ačkoli dva posluchači, při
tomní ve všech polit. schůčzích na Ranné, v nichž jsem
mluvil, mně řekli, že niz podobného z mých úst nesly
šeli. Ostatně mnozí 7 vás ani nemají celé obecné školy
a naiukují se jako žába ze známé bajky. Proto vám tvr
zení 0 přetvářce vracůn Prož pak jste nezačal opět ©
úemravnosti aneb uspoň nevyvrátil | mého | tvrzení 0
„mravnosti“ vaších lidí? Jen jste zavadil o to potměšile,
že lo počívné, jak. pra těm jistým věcem. rozumim.

Zrovna tak, jak jim rozumí užitelský sbor zimní ho
spadář. šnoly ve Hlinsku, který ty mládence potrestal.
Těsi mne, že chcete-li něčeho proti mně dociliti, jdete
do minulosti a k tomu jestě nepíšete pravdy. Já jsem
průvod ku věnečku do Mrakotina nevedl, ale šel jsem
pěkny kus cesty za ním, bavit jsem se pak jako každý
řádný účastník netanečník, a odeházeje, jsem dle svého
zvyka jestě žádal člení výberu, by dali pozor. aby se
nic špatného nestalo. což mně také bylo slibeno a také
splněno. Moje vítka ohledně vašeho agrárního plesu je
do poslední písmeny pravdiva, a svalováním viny na
kleny a podezřívání pravdy té nezatušujete. Za pozvání
ku plesu pěkně děkuji, ale raději pozvete vice domka
tů, tkalen, bude to pra ně v téte drahotě povznášející
dojem účastnit se takové agrární nádhery. Podobně ta
ké nevykroutite, a kruťte to jak chcete, slov evang. p.
faráře vádka, že spojite se třebo s čertem. Pravdou jest
a zůstane, že ve schůzí Hajnově mně vytkl, aby mne
porazil, článek z -Korrespondence katol. duchovenstva ,

já jsem niu oapověděl, že, co uvádí, v tom smyslu není
pravda. Pak byla brzo schůze Prokopova a Krejsova:
p. far. Šádek také přišel, byl tam brzy. Vida jej. pravil
mně ořed ním p. Adámek, vámi tak milovaný: Pane fa
ráři. Korespondenci katol. duchovenstva mám zde a p.
řarát Sádek se neodvážil na této schůzi svého tvrzení
opakovati. Za několik dní krátce před zem. volbarni
měl v Ranné schůzi Sochor — dr. Loskot, p. far. Sádek
byl předsedou. Na této schůzi chtěl mně usvědčit jako
lháře 4 opakoval své tvrzení a při tom vytáhl »korre
spondenci katol. duchovenstva. a četl odstavec, který si
vybral jako doklad. Já však hned, jak začal o té věci a
vytáhl xorrespondenci, rozestřel svůj materiál na la
vici přede mnou stojící a za velikého utišení a všeobecné
pozornosti jsem vytáhl totéž číslo z téže Koresponden
ce, a když p. far „Šádek skončil. četl jsem zase já a
dokázal mu, že článek ten citoval falešně, poněvadž četl
odstavec, který vytržen ze souvislosti, nepodával smy
slu, jaký byl míněn. Zkrátka p. řar. Šádek chtěl usvéd
čiti mns a zatím byl usvědčen sám. Tak hloupý snad
nejste, abyste nevěděl, co znamené býti usvědčen z fa
lešné ciace: p. far. Šádek také to věděl, a proto se již
ani slovem neodvážil svého tvrzení opakovati, ale hle

žkami a skončil výrokem, že se — on a jeho stoupenci
-proti klerikálnímu kandidátovi spojí třeba s čertem.:
Tak to bylo. A potom vy se chcete p. far. Šádka zastá
vati teď po smrti? Čo pak jste vy mu tak za života u
dělali dobrého? Ani jste mu povoz leckdy neposkytli,
tak že si raději koupil auromobil. A teď? Vždyť i toho

DPTramin Atlantik“
Velejemné látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenstvu.
Vzory k nahlédnutí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni,



jeho psa jste nechali zmrzati a scípati hladem. A chu
dák, co se na mne zuřivě naštěkal, když jsem še) ko
lem evangelické faryi Podobné odměny se od vás do
čkají také ti katolíci, kteří za vámi jdou jako slepé
ovce. Pravíte též „že ovoce blahodárného působení sdru
Bení klerikální mládeže se ukáže v budoucnosti. Těší
nene. Vy však tak dlouho čekati nemusíte. Ovoce vašeho
působení je viděti již dlouhoa jmenovitě teď. Hrozite
mně, že ještě napíšete o mých »křesťanských ctnostech«.
Jen chutě do toho! Aby vám to však nedalo tolik prá
ce, jako vaše odpověď k mé obraně, tedy se račte ©
brátiti do chaloupek na Ranné k staré Novačce, »ta to
ho ví,- Také dobře učiníte, zajdete-li si do centrály
Rannské a Holetinské. To budou »šťavnaté« články. Ne
myslete si však, že vám ke všemu odpovím, můj čas
je drahý. Pamatujte zi: »vaše chvála — moje hanba,
vaše hana —- moje čestle« —. Josef Elitzer, farář.

Různé zprávy.
Organisovaným katotikém. Dne 14. t. m. zvo

Jen místo p. Jungra za tajemníka strany dp. Ant.
Havelka z Plzně.

Úmrtí Msgra. J. Kyselky. Starobylá král. kolleg. ka
pitula sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě zazna
menala bolestnou ztrátu. Zesnul Msgre. Josef Kyselka,
Jeho Svatosti Pia X. komoří, kanovník-kazatel, farář,
tbeologie doktorátu kandidát, čestný k. a. konsistorní ra
da, k. a. notář atd. Narodil sc v Mýtě 16. března 1846,
na kněze posvěcen 10. července 1870, působil jako ka
plan ve Vejprtech. Stříbře a v Praze, jako katecheta
na z. k. ústavě ku vzdělání učitelek a c. k. českém gy
mnasiu v Truhlářské ulici, vzděláním svým a láskou jsa
milovaným otcem žactva svého. Řadu let zasedal ve
sboru obecních starších a působil pilně při katolických
pracích v akademii křesťanské, vydání »Zlaté Bible«,
v katolicko-politické Jednotě, v „Měšťanské Besedě« a
sJednotě občanů pražských, jsa zejména členem čet
ných humanitních ústavů a spolků, městského útulku, a
literárním »říspivatelem čelných listů. Skonal v Pánu,
trpělivě nesa bolesti s myslí Bohu odevzdanou, zaopa
třen sv. svátostmi dne 5. prosince 1911 o 5. hodině od
polední v přítomnosti kapitulárů. Pohřeb konal se za
četné účasti dre 9. t. m. R. |. p.

Kde se mají učitelé lépu než státní úředníci? V
»klerikálním« Vorarlberku. V rozpočtovém výboru o
hražoval se křesť soc. poslanec Fink proti tomu, aby
učitelé byli postaveni na roveň státním úředníkům čtyř
posledních tříd, ježto učitelstvo ve Vorarlberku by tím
bylo — poškozeno. V 26 letech, kdy státní úředník má
2200 K, má učitel ve Vorarlberku 2350 K. Do 48 roku
dostane služného úředník celkem 71.932 K, kdežto učitel
ve Vorarlberku 79.800K. Tak +klerikálové« pracují »pro
ti učitelstvu.<

Ovoce nevěry. V Paříži se projednával nedávno
soudní proces, jenž pro nynější směry a snahy vychova
telské jest poučním. Před porotou zodpovídal se 18letý
vrah, v jehož oku zračil se vrchol vší zpustlosti. Re
produkujeme tut» jen několik bodův: Předseda: »Sando
te, pro jediný frank zavraždil jste stařenu Rosinu Meni
ovou. Zajisté byste ji nebyl o život připravil, kdybyste
byl věděl, že u ní tak málo najdete?« Sandot: »Proč
ne? Já pracuji za každou cenu.« Předseda: »Vaše od
pověď musí zachvěti největším zlosynem. Je vám teprve
18 let, a jste již tak hrozným zločincem. Kdo vás naučil
takové zvlčilosti?: Sandot: »Což já vím?« Předseda:
»Doznáváte svou vinu?« Sandot: »Doznávám vše a —
směji se tomu.« Po té ujal se slova jeho obhájce Saint
Appen a pravil: =Mám velmi snadnou úlohu; obžalo
vaný se přiznal a nelze jei hájiti. Přece však si dovolím
několik slov. Nevím, jak porota otázku viny zodpoví,
tolik však vím, že mnohý z přítomných zde má větší
vinu, než tento zločinec Sandot. Vlnníky ty chci blíže o
značiti. Vinníky jste vy, pánové, kteří representujete
nynější společnost, jež sice trestá zločiny, která však
sl netroufá odčiniti vlastní schátralost, vlastní lehkomy
slnost a mravní dekadenci. Vidím tu na stěně Ukřižo
vaného. Visi zde v té silní, kde zločinci jsou souzeni.
Proč nevisí ve škole, kam své děti posíláte? Proč tre
stajíce, odvoláváte se nyní na Boha? Proč byl Ukřižo
vaný ukázán Sandotovi teprve nyní, kdy mu jest zod
povídati se ze zločinu? Kdyby byly Sandotovi, když
chodil do školy, na pamět uváděny obraz Ukřižovaného,
Jeho příklad a učení, nebyl by jistě přišel na tuto lavici
obžalovaných. Kdo učil Sandota, že má nesmrtelnou
duši? Že má milovati Boha i Jidi? Kdo jej učil Božím
přikázáním? Duše jeho beze vší mravní ochrany a pod
pory byla ponechána na pospas všem zlým vášním.
Mladík tento vyrostl jak z pouště divé zvíře uprostřed

Jidské společnosti, která jej nyní dá na popravišti za
bíti jak divokou šelmu, ač by z něho byla mohla vy
chovatl beránka. Ano, vás, pánové, kteří jste represen
tanty společnosti, vás tuto musím vinitif Vás, kteří se
chlubíte svým vzděláním, v pravdě však jste hrubými
barbary. Vás, kazatelé občanské morálky, vás, kteří v
lidu šíříte slovem | písmem nevěru a nekázeň, a kteří
pak Zasnete, splácí-i vám lid zločiny, zesurověním a na
proston zešlostí. Odsuďte Sandota, máte k tomu právo,
ale já viním vás a tím se zhosťuji své povinnosti.« Po
rotcí po krátké poradě odpověděli k otázce vlny kladně
a vrah odsouzen k smrti. — Náhrada kříže maceškou te
dy jest velice nešťastná. — K. K.

Jmění České Akademie. Dle výkazu zemské úč
tármy království Českého byl stav jmění České Aka
demie koncem října t. r. tento: Jmění základní 598.421.48
K, fond knížete z Liechtenstelna 45.887.68 K, fond Kle

menty Kalašové 5446.57 K, fond MUDra Josefa Šíchy
117.758.76 K, fond Josety Čermákové 10.951.45 K, fond
Mat. ryt. Havelky 80.62.97 K, fond JUDra Jana Kaňky
11.900.— K, fond JUDra Gustava Šudy 5004.20 K, fond
Julia Zeyera 70.492405 K. tond Leopolda Schmidta
20.130.43 K, fond JUDra Aut. Pavlička 934325 K, fond
JUDra Fr. L. svob. rápa Riegra 51.672.90 K, fond naro
dohospodářského ústavu 471.20"— K. Příimy České A
kadomie rozpočteny byly na ice '911 sumou 106.95) K.
v tom byla zahrnuta subvence státní 40.000 K; vlastní
příjmy páčeny na 2.800 K. Z úhrnné sumy 106.960 K
věnováno 25.960.— K na společná vydání a každé ze
čtyř tříd přiděleno po 20.255 K. Kromě toho měly II. a
IV. třída Akademie ze zvláštních fondů k disposici na
25.000 K.

Pěkný protimilitarista. Minulou neděli mluvil sou
druh posl. Bebel k voličům v Hamburku a vyjádřil svůj
program takto: Čírkev budiž soukromým | zařízením.
(Tedy rozluka státu a církve s lup církevního majetku.
Pozn. red.), dále všeobecná obecná bezkonfessní škola,
a armáda budiž zdemokratisována. — Bebel, ač proti
militarista, nejen že není proti armádě, ale chce, aby
vojáken byl každý občan. Na zákonná opatření proti
velkokapitálu, proti kartelům a bursovní spekulaci p.
August Bebel docela zapomněl! Pěkný protikapitalisti
cký sociální demokrat!

Takovou »soclální práci< zastane každý. Teď si dá
vá soc. demokracie sama lrozné vysvědčení nezpůsobi
losti. Do říšské rady za židovských fanfár bylo zvoleno
tolik soc. demokratů, kteří slibovali, jak na parlamentní
půdě rychle provedou reformy. Vždyť označovali vše
obecné hlasovací právo za zlatou bránu nezadržitelného
blahobytu! Ale — při pokračující drahotě místo pilné
práce reformní rozbíjeli soc. demokraté příbytky lidí,
kteří nezdražují. Drahota roste dále, hrdí soudruzi však
ve Vídni věší stále více hlavy. Co teď činiti, aby jim
vlastní lidé nevyčinill? Inu —-musí se nějakým způso
bem odvrátiti pozornost od vídeňské malomoci. Proto
chystají soudruzi celou řadu stávek, na nichž se bude
vyžadovati zvýšení platu o 50 procent a zkrácení do
by pracovní. Zedníci učinili začátek, pak dojde na od
bory jiné. Není tohle demagogie? Napraví a doplní jed
notliví zaměstnavatelé to, čím posud tolik vzácný par
lament sotva hnul? Budou tak rychle podnikatelé při
dávati? Rudí demagogové sami velmi dobře vědí, že by
splnění takových požadavků znamenalo uzavření 80 pro
cent průmyslových závodů. A odkud budou bráti dělní
ci potom? A i kdyby skutečně se přidalo. tolik, pak dle
dnešních poměrů zdraží dělníkům jiní lidé potraviny,
byty atd., aby se hojili při dražším prodeji zboží to
várního. Nastala byv přímo šílená válka sociální. Pomá
hati takovým barnumským způsobem čistě na účet lidí
jiných dovede každý člověk, třebas by nebyl žádným
sociologem a nezdařilo by se mu to zrovna tak, jako se
nepodaří soc. demokratům, kteří obrovských stávek ha
nebně prohráli, ožebračivše dělnictvo ještě více. — Ať
soudruzi raději pošeptají svým židovským chráněncům,

svého jmění dali strádajícímu lidu. Tak se pomůže ihned
i beze všech dlouhých vášnivých řečí v parlamentě. Ale
-- před takovou radou utíkají soudruzi jako před hor
kou lávou.

Vzrůst státního dluhu. 25. listopadu vyhlášeny byly
výkazy kontrolní komise na radě říšské o stavu stát
ních dluhů koncem června 1911. Toho času činil celko
vý státní dluh 12.205,814.133K, z nichž se ročně platí
úroků 481,636.052 K a na státní dluh zemí na říšské ra
dě zastoupených 7.106,000.000 K. Celkem vzrostl stát
ní dluh v prvé polovici roku 1911 © 94.3 milionů K. K
tomu přistupuje ještě 210,588.780K nových půjček, které
vláda požaduje s rozpočtovým provisoriem na rok 1912
na úvěry vojenské, na umořování státního dluhu a na
investice. Jak jest vidět, roste státní dluh nesmírnou ry
chlostí, aniž jest naděje, že dělání nových dluhů přestane.
Vždyť se v rozpočtovém provisoriu žádá dokonce půj
čka 2 milionů, aby se tímto novým dluhem mohly za
platiti umořovací splátky starého dluhu.

Radosti a světla vánoční i nejnešťastnějšího nemoc
ného potěší, jen ubohé slepé dívky z toho všeho nic ne
uzří. Dárek »Útulně slepých dívek v Praze-1II., na Kam
pě« je potěší. Smilujte se! Příspěvky přijímá též admi
nistrace t. L.

Prosba k našim přátelům. Vydali jsme letos dva
velké kalendáře Mír« a »Venkovan«<.Poněvadž náklad
byl značný, zbyla nám jich jistá část ještě, a sice část,
kterou kdybychom prodali, něco vyděláme, kdybychom
ji však neprodali, ještě při všem proděláme. Prosíme
všechny naše přátele, stoupence, spolky a organisace,
odbočky a skupiny, aby laskavě pomohli nám během
těchto dnů rozebrati zbývající část kalendářů »Mir« či
>Venkovan«. Dáme je lacino a ve větším množství při
značných slevách. Ať není jedné rodiny křesťansko-so
ciální, kde by neměli velký kalendář »Mír« či »Venko
van.« Objednvky přijímá 4 vyřizuje »Tiskové družstvo
české strany křesťansko-soclální« v Praze I., Karlova ul.
8. Agitujte pro rozprodej našich kalendářů »Mír« a
»Venkovan.«

Pat mlilonu na katolický ústav ku vzdělání učitelů
v Praze-Bubonči. Osobní dary: Vsdp. Frant. Vaško, dě
kan v Kostelci n. Lab. 100 K, p. Jos. Mazanec, maj. do
mu na Smíchově 100 K, Jan a Marie Jedfkovi v Kromě
říži 100 K, vdp. J. Tichovský, správce vikariátu Bratro
nice 13 K, vdp. J. Čapek, farář Strenice 10 K, pí. A.
Kohoutová, Praha-II., (za »Domácí výchovu«) 10 K, dp.
Fr. Jelínek, kaplan Strážov 10 K, vd. farní úřad ve Vy
soké u Mělníka t0 K, vd. farnf úřad v Kostelci Vrbato
vě 8 K, vdp. Jos. Dyrhon, farář 8 K, sl. Fr. Fejfarová v

Liberci 5 K, .p. Ant. Miláček, Adamov 5 K, vd. farní
úřad Liblín 5 K, p. Václav Ludvík v Písku 5 K, dp. Vá
clav Synek, kaplan Čímelice 3 K, dp. Fr. Janeček, ka
plan Hřivice 3 K, p. Jan Houdek, cís. rada Praha-VIl.
4 K, vd. farní úřad Libeň 2 K, p. B. Bek, řezbář Kutná
Hora 1 K. —- Farní sbírky na sběrací listy: SL Pavlína
Blenová ze Sytové vysbírala v Branné 90 K a ve Štěpá
nicích 70 K, p. Jos. Doležal z Pardubic 5 K. — Sbírky
příležitostné: Pan Jos. Tříska, jednatel mládeže z Hrej
kovic 3.50 K, Mariánská družina mužů a jinochů v Če
ských Budějovicích 1K, sl. Otilie Burešová ve. Streni
cích zaslala členský příspěvek 4 K. — Všem laskavým
dárcům vzdává spolek přátel katolických českých škol
Bratrských v Praze-Bubenči nejuctivější díky a volá:
»Zaplať Bůh'« Prosíme všechny lidi dobré vůle, aby
nezapomínali na všenárodní podnik náš v nynější době
vánoční. Každý se těší na hojnou nadílku o štědrém dní.
A všenárodní kulturní náš katolický ústav ku vzdělání
učitelů v Bubenči by měl zůstati neobdařen?. Jak' o
blaží zajisté každého vánoční myšlenka, že přispěl, byť
I malým dárkem na obrod našeho národa katolickými
učiteli! Heslem každého buď: »Štědrý den pro mne i.
pro Katolický ústav ku vzdělání učitelů v Bubenči!<

„Finanční Rozhled: čís. 3. roč. II., vydávaný Zálož
nim úvěrním ustavem v Hradci králové, přináší fadu
pozoruhodných a časových článků národohospodářských
a finančních, z nichž uvádíme zejinéna článek pana cís.
rady dra. V. Schustera, tajemníka obchodní a Živnosten
ské komory, »Všeobezný úvěrní ústav družstevní«, V
němž autor nad jiné povolany probírá osnovu zákona
o zřízení všeobecného úvěrního ústavu, podanou posla
necké sněmovně. Číslo toto přináší také vysoce zají
mavou přednášku poslance dra. Fr. Ulricha »Hospodář
ský význam úpravy řeky Orlice a přítoků«. Dále uve
řejňuje v tomto císle známý národohospodářský pracov
ník a znalec zejména slovanských balkánských států p.
Č. Slepánek článek -Hospodářský pokrok Srbska«. V
přehledu za měsíc sistopad zaznamenány jsou všechny
důležitější otázky. jež v tomto měsíci byly aktuelní,
zvláště: průmysl cukerní -- kartel rafinerií petroleje —
zahraniční tržba naší říše — otázka reorganisace stát
ních drah — další předlohy daňové. Mimo rubriky o
činnosti Záložního úvěrního ústavu a různých národoho
spodářských a finančních zpráv cbsahuje »Finanční
Rozhled: i pečlivě vedené rubriky bursovní, cukerní, ja
kož i list slosovací a kursovní lístek. Předplatné na »Fi
nanční Rozhled«, vycházející 1. každého měsíce, obná
ší celoročně 1.50 k. Obchodním spojencům Záložního ú
věrního ústavu v Hradci Králové zasílán je na požádání
zdarma.

Listovní doprava v době vánoční a novoroční V zá
jmu I*. T. obecenstva jakož i v zájmu poštovní služby
upozorňujeme na některá důležitá ustanovení. Veškeré
listovní zásilky, znějící do větších měst, obsahujtež ve
dle úplného a správného jména příjemcova též okres
(čtvrť), ulici a číslo domu a případně též bližší údaj by
tu (schody, poschodí, číslo dveří), jak to jest v tako
výchto případech vůbec předepsáno. Na zásilkách du
Vídně adresovaných třeba mimo městský okres udati
též dotyčný doručovací okres a to v podobě zlomku, je
hož římskou číslicí napsaný čítatel značí městský okres,
arabskou číslicí psaný jmenovateli pak dotyčný poštov
ní okres doručovací (Vídeň X'1. atd.). Dále se P. T. obe
censtvo důtklivě žádá, aby za účelem usnadněnímani
pulace nenzlepovalo známky na zadní straně dopisů,
nýbrž na straně adresní a to pokud možná nahofe v
pravém rohu. — Lístky, jichž přední strana kolmou čá
rou rozdělena jest ve dvě polovice, mohou obsahovati
písemná sdělení jak na zadní straně, tak na levé polo
vině přední strany. Ustanovení to platí pro dopravu tu
zemskou i pro styk se všemi zeměmi světového spolku
poštovního. — Na tištěných visitkách, lístcích vánoč
ních a novoročních zasílaných za použití sazby pro ti
skopisy jest dovoleno mimo adresu odesílatelovu a jeho
stav připojiti ještě blahopřání, poděkování a jiné dodatky
zdvořilostní, vyjádřené nejvýše v pět slovech neb 0
byčejnými zkráceninami (p. f. a pod.) Výminečně toto
ustanovení platí pouze pro řečené druhy tiskopisů a ne
lze je rozšifovati na všechny tiskoplsy vůbec, při čemž
však se podotýká. že pohlednice, jež se zasílají v době
vánoční a novoroční, považují se za vánoční a novo
roční lístky ve smyslu právě naznačeném a že možno
tudíž na nich připsati blahopřání k svátkům vánočním
a k novému roku až do pěti slov, aniž by lístky takové
pozbyly povahy tiskopisů. —- Sazba za obyčejný dopis
obnáší při místní dopravě a při dopravě do království
a zemí v říšské radě zastoupených, do Uher, Bosny a
Hercegoviny, do knížectví Liechtenšteinského, jakož 1
do Německa do vály 20 gr. 10 hal., od 20 do 250 gr. 2
hal., do Srbska a Černé Hory obnáší sazba 10 hal. za
každých 20 gr. a do všech ostatních zemí světového
spolku pošt. 25 hal, do váhy 20 gr., za každých dalších
20 gr. pak 15 hal.

Příloha. K dnešnímu číslu našeho listu přiložen je
obrázkový vánoční seznam Singer Co., akciové společ
nosti pro šicí stroje v Hradci Králové, u labského mostu
279, obsahující odporučení jejích výtečných, co užitečný

rodinných šicích strojů.

Tržní zprávy
Seznam Cen na týdenmím trhu v Hradci Králové

dne 9. prosince 1911. 1 hl: pšenice K 19.20 až 2.10, žita
K 16.30 až 16.50, ječmene K 15.10 až 15.60, ovsa K 9.40
až 10.40, prosa K 13— až 14—, vikve K 20— až A4—,
hrachuK30.—až36—,čočkyK46,—až 50.—,jahel



K 0.—- až 32.—, krup K 26.—-až 50—, brambor K 7.— Založeno r. 1880.
až 8.40, jetelového semínka červ. K 144.— až 156.—,má
ku K 80.—-až 100.---. 100 kg: žitných otrub K 16.50, pše
ničných otrub k 16.—, 1 kg: másla čerstvého K 3.60 až
4.20, sádla vepřového K 2.20, tvarohu K —.44 až —.52,
1 vejce K —9 až --.11,.1 kopa zelí K 24.—, 1 kopa ka

pusty K 4.— až 8.—, 1 hl cibule K 15.— až 17.—, 1 kopa
drobné zeleniny K 1--, 1 pyte! mrkve K 440 až 6.20,
1 hl jablek K 8.— až 17.-—-.

Prodám levně

potahový vůz
pro 22 osob

s nepromokavou plachtou, hodící se hlavně pro
účely spolkové Vůz tento, jelikož je na pérách,
vyhovuje účelu svému co nejlépe a hodí se též
pro pp. spediteury při pořádání výletů povozem,

Bližší podrobnosti a cenu sdělí
J. Luňák v Branné u Jilemnice.

Vyznamenán státní medalilii

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje s

první asejstazší odborná dílna pasířskéKarla Zavadila
v Hradec! Králové

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

vaorku a ryze církevnímslohu.
Vie přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mévlastní dílná
jen ručně, čímžumožněno
mí dodati veledůstojnému du
cbovenstvu práci trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Blsknpskou Milost: revide
vány.

Mešní nádoby jem v obmi
zlatím za ceny velice levné.

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

Na týdenní úrh v Hradci králové dne 9. prosince
1911 bylo přívezeno: hl: pšenice 106, žita 104, ječmene
173, hrachu 2, krup 3, jetelového semínka 119, máku 1,

doy Aulu9|9z 9ugojp "ni I 9|Ngt3 "07 Ajsndey *g doy ji9Z
40, mrkve pytlů 16, brambor hl 119, jablek 89.

Jakost rozhoduje!
+ MAGGTkostkypoh

YTS (hotová hovězí polévka) Vše zasílám jen posvěcené.

HON jsou vyrobeny s nejlepším masovým výtažkem s přísadou Vzorky,rozpočty,nákresy i
A mejjemnějších zolonin a obsahují již potřebnou sůl a koření. hotovézbošínenkáškufranko

Chudším kostelum možnosplácet bez přirážek.
SEW“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “Wjij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příso
a důvěruzávodudomácímu, 199 oa přísoh
Spolkůmdoporučují rychlé a levné edení

odznakůspolkovýchrve “»

Každá kostka dá — polita pouze vařící vodou — '/,1 nej
ší hovězí , která so úplně vná

léros PO AE vemlšepoze právějako .

Za dnešní drahoty masa velmi užitečny. "UW

Atelier pro církovní malbu

i J. Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba—Král.Vinohrady
Puchmejerova ul. 68.,Sloupencůmnašichorfdništcí| Abuddddduh

Odporučujeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šičok »Záštita« v Chrasti

doporačoje veledůst. ducho
vepstvn

u Chradimě.

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednoduché vzorné ob

-stará „Záštita“. Vad. duchovenstva naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, saračené dle
předp.eu za ceny mírné. Učište objednávku na

Josef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přeziacování

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plechu v uměleckém provedení,

v oeně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

Katelickýpeněžníústav
oltářů, kasatelen, kříšových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, šelezných

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

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

zkoušku a budete jistě spokojení|

O- Odporačojteve svémokolí!<

v , v ty “

Úvěrní družstvo Eliška
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

pap“ přijímávklady "jj
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

Katolici „Svůj k Svému“!
Velký příjem pro „Matici Cyrillo-Meto

dějskou“ značí prodej Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a

, k ústnímu jednání dostavím se na požádánítaktéž výloh.bez nároku as ceslovné. Družstvo podléhá povinné revisi

Zápalek Mnohopochralnýchuznámípo Facea hronzová po ň ; č revisi Jednotystátní medailie z výstavy v Pardubicích. založen.

Matice Cyrillo-Metodějské GRP“Závod založen r. 1898. "GW

vyráběných českou firmou J. Svozil , ; , ' ;
v Lošticích. 1 balík 100 krabiček stojí :

doI.ledna96 hal. Taklacino Spiritismusnekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

: syr >vec, nástupce) COM

Po monaaaa | | zdokonalenímkřestanství!|" sy | o
Sekretariát„MaticeGril-Motodějské J. Novotnéhovyšelvole =uatný strá — S

gantníúpravěo 259str. — by | ||vd Ej
VOLOHOUCI,Dolníném.17. Cena 2 K G0 h. pro[ld v ZO )

: Objednávejteu : k k t | | h I|Áá 2 M

Biskupskékmibtiskárnyv HradciKrálové. Ú eh 05 Uni 0 R i DP
PRAHA-I, TS nč.145st.,MaláKarlovaJi Na

ul. čís. 29nové bjíže Ma
lého náměstí, dříve přes

. 6 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopoObchod.dům suknypřegidli. 3

PRE" téměřza polovičníceny. "jjj



Nejvýhodnější vánoční dary doporcěvePryní východočeský závod.

VÁCLAVPOTŮČEK,MFin
Zástupce Union -Horlogerie, spol. továren -hodinek Blel, Glasbůte v. S. Ženeva,

Švýcarské precisní hodinky. Nástěnné hodiny v nejmodernějším provedení. Brillanty. Klenoty a šperky. Optické
zboží. Přepychové předměty z čínského stříbra. Stříbrné i alpakové stolní a jídelní náčiní. Vše v obrovském výběru.
Nejlevnější ceny! * — Nejlevnější ceny!

YK, NaNarad k v ZS, NáO79sů STY 0: = Doporučujesenakoupiti aC . va AGC: * ZAC K . : va] Jez )x*AÍCIIC23 316:PSE) IE, N A hračkářské
Dikůvzdání. EB zboží NE

v největším :galanterním
závodě „u Města Paříže“

Rudolf Štorch
vwHradol Králové.
Tomboly. — Klatovské prádlo.
Trikové zboží. — Dutinky na
cigarety zdravotní (uvnitř vata).
Ve velkém i malém. —

V blubokém našem bolu nad ztrátou nezapomenutelné, draze milované —
choti, sestry, švagrové atd.

ANNY FEJGLOVÉ
Tím náš veliký zármutek.dostalo se nám mnoho důkazů nejsrdečnějšího soucitu.

byl velice zmírněn. Proto

všechněm přátelům a známým, kteří jakýmkoliv způsobem nás potěšili.
Zvláště pak nechť přijmou nejsrdečnější náš dík: vlp. J. Kopecký a vlp. f

J. Brabec za slova útěchy, zaopatření a vedení konduktu, dále siovutný pán
MUDr. J. Vanický za horlivou péči, kterou choré věnoval.

Bůh odplať stonásobněl!
V Hradci Králové, dne 8. prosince 1911.

Učet pošt. spoř.
č. 111.610.

Girový účet u Ustř. banky
čen. spořitelen.

Českoslovanská záložna v Praze,
zapsané společenstvo s račením obmezeným,

Spálená ul. č. 9. II.

)
Za veškeré příbuzenstvo:

OTTO FEJGL.

E6 Ctěnému pohřebnímu ústavu p. Elsnera děkujeme za pečlivé vypravení pohřbu.

Zúrokuje vklady 4:/,/,—4*/,*/,dlevýpo
vědi ode dze vložení do dne vybrání,

Zapůjčujesvojestřádanky úploěbezplatně

C. k. místodrž. konces.

informační “Uk
aw- kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i veškeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

"opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

oh
ztotbdabonpubut bum

CCOOOTC ATODICOTODICVN AAV MĚ

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
3 (protokolovaná firma) :

3v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |;
(bratr P, J. Helkudiy, [aráře vo Týpracktielek) ©|

i doporačuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
ivšech kostelních paramentů,
spolkových praporů a kovového náčiní

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

a vklady na ně očiněné úročí 6/, bez vý
porědi. .

Základní vklad obnáší 3 K, který se ihned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. spořitelay. Daň 
důchodkovou platí záložna 2a pp. vkladatele
ze svého.

Blurvklh 30.topadu 11 E680000-—.

Poskytuje zápůjčky na směnky8ručiteli
(seb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na ceoné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup aboží pro své členy,
koupi a prodej cenných pagárů za hotové i
na splátky, vyměňuje kupony a císí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věcí
uschovává vbezpečném tresora. bezplatně.

Záložna podlébá povinné revisi Jednoty záložen.
Úřední hodiny dop. od !/,9—13, odpol. od :/,5—5.

V rozhodné chvíli!
Dovoluji si tímto uctivě upozorniti na
skvělou, obdiv vzbuzující, jinde nevídanou

Přednosti závodu: .
Firma prvního řádu. Přímý nákup angl.
kabátů „Prince of Wales“ střih, exaktní,
jemné provedení. Vlastní výroba prádla jen
dobrých jakosti. Prádlo dle míry účtuje se

v nezvýšených cenách.

přkročilo k nutnému rosšíření aávodu. Pořízenybyl

"Anglické ranní kabáty. Zvláštnosti kravat a kaposniků.
Frakové a „Smoking“ košile, mašle, knoflíky,
vše přesně dle předpisu. Cestovní a sport.
potřeby.Parfamerie. Zboží kožené a trikové.
Amer. galoše a sněhovky. Hole a rukavice.

Zásada závodu:
V'.dobrém zboží žáleží levná cena.

Vědy to nejnovější z nového a nejlepší
z dobrého.

Nejlepší reklama — spokojený zákazník.

L =

Doporučujeme, «Pa
Ú

(2: „M. p
„

Khou



Smutná pravda.
Poslední číslo +Obnovy« přineslo stať, která

mne jako misionáře českých vystěhovalců pobídla,
abych našemu světu Českému pověděl všechny ty
dojmy, které jsein nasbíral na cestách po stopách
svých bratří jazykem a vírou. Nadpisují své řádky
tak. jak je nadepsala v posledním čísle sama »Ob

vlažnosti Jeských vystěhovalců na Slovensku.
Plné musím slova slovenského kněze podepsa

ti, když se zmiňuje: >A ze školních českých dětí
nezná bezmála žádné se modlit »Otče náš«. Slo
venské, polské, slovinské, německé a maďarské dí
tě každé zná -- české žádné. Toto je nejsmutněj
ší kapitola našej pastorace .. . Český lid dodává
živel nespokojený a velmi nešťastný.«

1 v Německu, kde český horník v západních
provinciích je v tisících zaměstnán, a v severních
částech, kde pracují nové tisíce v jutových továr
nách, je náš lid cele propadlý indiferentismu, po
kud ještě nepřešel v tábor úporných náboženských
nepřátel. Ve směsici národů seskupených v cen
trech průmyslu je český člověk jako dělník vážen,
jako součástka obce náboženské a politické nená
viděn a za nebezpečného považován pro své cho
vání, které je mnohým pohoršením a všem podi
vem. -

Za hranicemi štvaní atheistických »českých
pracovníků« dopomohlo nám k pojmenování náro
da »obávaného«. Ovšem slovo poněkud bez
ohledné.

Ale proč obávaného? Mám pc ruce tolik dopisů,
které musí zabolet každého ještě se ctí národa po
čítajícího Čecha. Za hranicemi jsme národem bez
ideálů, protože naši lidé, kteří v cizině český národ
representují, jsou lidem bez hlubšího náboženského
vědění a tím i náboženského přesvědčení.

jsou ještě výminky) postrachem katolických kra
jin. Snad vás zaráží mé slovo. Věřte, psal jsem je

oku! —
Postrachem kleru je kolonie, v níž je usazeno

několik desítek českých rodin. Jde o nás pověst
lidí, kteří Boha potřebují jen tehdy, když již nikdo
nás nepotřebuje. A v politickém ohledu nejlépe do
svědčují až příliš častá vypovědění za hranice, ja
ký posudek o nás si úřady činí. Měl jsem již toli
krát příležitost se těmito zjevy zajímati, a mohu
říci, že většina případů vypovězení jde na účet
nedovoleného spolkafení. Kapitola, o které se je
ště zcela otevřeně vyslovím.

Co neděli vídám v industrielní části naplněné
chrámy dělným lidem; co neděli vídám zástupy
Poláků, Slovinců a našich statných Moravanů ve
chrámu při oběti posvátné. Jer: náš lid je z tisíců
zastoupen jen několika. kteří ještě se ohlížejí, zda
jich nikdo z kolonie české nevidí, aby se jim ne
vysmíval a nemstil. A přece nemohou Češi říci, že

vlastní domov jim mnohdy více péče nevěnuje,
než zdejší katolická cizina. Připomínám jen již zná
mou věc: výchova českých kněží, t. j. kněží, kteří
ve volných chvílích češtinu studují, o prázdninách
na útraty diecése do Čech jdou na dobu několika
neděl, aby se naučili z blízkosti lid znáti a jeho řeč
poslouchali z povolaných úst.

A práce »českých kaplanů« v diecési není snad
vymezena jen na chrám. kde česky lidu káží, ale
jdou do rodin, zakládají pro dělníky spolky, pomá
hají mu v hospodářských obtížích, pomáhají hmot
ně i mravně, a přece náš lid nedovede pochopiti
významu všeho toho a zůstává ve své převážné
většině dále indiferentním, podezřívavým ke všem
pracím kleru, ba vytýká ve svých orgánech, které
v Praze jsou redigovány, německým biskupům a
kněžím za jejich práci a snahy, které se často kří
ží se snahami státu, panovačnost, jesuitství a pod.

Řekněte mi, jaký jsme te lid, když na severu
voláme po spravedlnosti církve, když na českém
severu voláme po českých kněžích, a v Německu
spravedlivou církev, která podává to, čeho se do
ma domáháme, zavrhujeme a podezříváme?

Nedávno mi řek! jeden horník, že mu připa
dáme jako malé děti. které, když dostaly, po čem
volaly, odhazují podané a volají opět po jiném.

Naše spolky, které v poslední době byly zalo
ženy, pracují za vedení kněží češtiny znalých s ob
tižemi, které jim způsobují Češi sami svou pova
hou a svým indiferentismem.

Ke společným českým bohoslužbám přijde
houfek žen, které representují českou katolickou
obec v kolonii. Schází nám výchova náboženská,
která by zakotvila náboženské přesvědčení a ná
boženské cítění.

Nejsilnější jsou mnozí z našich hrdinů ve vy
hrožování a padezřívání všeho náboženského.
Hrdinou považuje se ten, který náboženství dal
vale a umí o něm říci několik napapouškovaných
frásí z »Plamenůe, »Havifčka«. »Záře« a pod. Veli
kánem je ten, který ostentativně může knězi něja
kým taktním jednáním ukázati svoje >vzdělání.«

někdo v kolonii urazí, je to buď opilý člověk, kte
rý neví, co činí, anebo Čech, který myslí, že činí
něco velikého.« A jsou zde i němečtí lidé, kteří ří
kají, že prý naši lidé vyhrožují, když je nikdo ne
slyší, anebo jim nerozumí. Také kus našeho cha

: rakteru.
| Zkusil jsem to nedávno sám v Hambornu. Ve

čer jsem šel z jedné farnosti do druhé, as pět mi

| nut vzdálené. Cesta vede kolem hostince. Na scho
i dech stál muž, který se svou ženou česky se do

mlouval, vlastně vyrilouval, proč nebyl dosud
| doma.
| Sotva me krajan shlédl. nechal Xantipu stra
| nou a volal za mnou: »Jdi jen, černý, jdi, my tě tu
: nepotřebujeme . . «
| Zastavil jsem se. žel přímo kněmu a česky se
| ho tázal, próč mne insultuje. zda jsem mu nějak
; ublížil. —

A odpověď?
! »Pro Krista Pána, on mluví česky. Velebný
: pane, prosím Vás, odpusťte mi to, já nevěděl, že

mluvíte také Česky.<
Styděl se trochu, když jsem mu řekl, že je to

i trochu podezřelá síla, nadávati těm, kteří toru
| nerozumí.
| A to není ojedinělý případ. Můžeme někomu
i takto imponovati? © zanedbanosti českých lidí v
* náboženském ohledu svědčí nejlépe případ z jed
| noho zdejšího hospitálu, kde nemocni leželi tři če
+ští jinoši v letech 21, 22, 21. A všichni tři přistoupili
| v nemocnici — ke svému prvnímu sv. přijímání.
: Propasti nevědomosti náboženské volají propasti
| náboženské nenávisti a nepochopení.
: Není třeba žádných pessimistických úvah o
: stavu naší emigrace, je třeba, aby domovina vy

chovala lid, než jej pošle do světa. Hic punctus
saliens.

Stojííne sice v očích ciziny na stupni příliš níz
: kém, jsme více cbávání. než váženi, jsme více po
| važování za živly podvratné než konsolidující, ale

proto se nedá přece nijak upříti, že jsme lidem s
neobyčejným nadáním, a že soudí-li nás cizina tak
přísně, že tím soudí naši celou veřejnost českou,
celé naše »vlastenčení«, které v cizině nedovede
imponovati. Naše veřejnost katolická musí si býti
vědonia své cti a ze všech sil začíti svou práci ve
řejnou na očistění pověsti českého jména. Naše e
migrace v cizině je dítětern našich poměrů nezdra
vých. Naše emigrace v cizině nábožensky je pro
duktem veřejného boje protináboženského, který
vychoval nám popěrače a indiferentisty. Naše emi
grace v cizině je výslednicí úsilné práce, několi
kaleté práce bezbarvého a tendenčně protikatoli
ckého tisku a lethargického českého katolicismu.
My měli jen jedno dosud: nářek na zkázu.

Jen tolik prozatím všeobecně, Psal jsem pod
dojmem řádek slovenského spolubratra. Aby mne
snad nikdo nepodezříval, že jsem příliš černě líčil,
cituji jen obsahově několik udání z nové knihy

; Steinerovy o vystěhovalectví americkém. | Dílo
: vzbudilo sensaci. Pro nás jsou sensací posudky če
; ské americké emigrace. Steiner obdivuje píli če

ského dělníka, jeho lásku k mateřštině. Netají se
však nijak s tím, že český živel Americe není nijak
příliš milý. Píše, že čeští »immigrantse jsou nedů
věřiví, straničtí. Novou, ne nejlepší vlastností Če

|

| cha je nevěra. Píše, že v samotném Chicagu žije na
1 100.000 Čechů, z nichž více, jak dvě třetiny vy
( stoupily z církve. Přenechávám plně zodpovědnost
: těchto údajů americkému spisovateli. Jen cituji.

Udané řádky přejal jsein z vídeňské »Reichs
post« z posudku o knize Steinerově. Mají býti mou
obranou vůči těm, kteří se domnívají, že líčím pří
liš černě naše vvstěhovalce. —-P. Jos. Voňavka.

E P Kdo jednou zkusil

PB puvovKU“
|

nekoupí jiné přísady ku kávě.

Besídka.
KOSA NA KŘEMEN.

Veliké plakáty zvěstovaly, že se v Pepříkově před
staví velectěnému vollčstvu kandidát do říšské rady Ka
rel Čekal.

Rozumí se, že strana odporná, která si vybrala kan
didáta v osobě Jaroslava Stetka, čínila nejdůkladnější
přípravy, aby důkladně Čekalovi zatopila. Tahle schůze
bude důležitá. V takové veliké obci! No — a sejdou se
voliči 1 z pěti okolních. Čekal má jazyk velice svlžný.
Bude-li scházetl velice vyškolený oponent, zle bude se
Statkein. Statkovci stejně nechají svého oblíbence doma,
protože by mohl ten slabý řečník utrpěti na své repu

« tací smrtelná zranění. Teď jenom hezky rychle sehnat

několik těžkooděnců, aspoň čtyři silná hrdla, která se
nebojí ani tehdy, když se pěsti zdvihají. Tac mužové
silných plic účelně se rozestaví v sále, na papírku se
jim napíše, jaké trumiy mají hoditi Čekaloví do očí, li
dem těm dá se stručná instrukce, kdy jest potřebí zvo
lat »hanba«. kdy -na zdar« a »sláva«. Aby všecko dobře
dopadlo, jest potřebí provésti se všemi dohromady ge
nerální zkoušku. která nemusí trvati ovšem ani hodinu.
Ovšein bude nutno klopiti peníze —a hodně peněz, pro
tože také jiní chtějí se příživiti. Konečně — však to
Statek zaplatí. Kdo chce míti slávu, ať ukáže lidu stě
drou ruku!

1 vysláni rychlí poslové, kteří měli sehnati aspoň
kvarteto, schopné a odhodlané k turecké muzice. »Dá-li
si řící ten obr Ferd: z Vřesovic. pak máme vyhráno,«
šeptal Vrána Skalákovi. »Ten ti má na Čekala veliký
vztek, že ho udal pro pytláctví. A chřtán, že by mohl
komandovat dva repimenty najednou. Nebojí se nikoho
— dovede vyházet celou hospodu. Tc je něco pro něj!
Rozumí se, že musime zalívat a zalivat. Jakmile jich ne
vypije aspoň dvanáct, bak nemá k rámusu mnoho chuti.
Ten nám přijde nejdráže. Ale ať! Čekalovi se zatopit
musí!«

Kýžené kvarteto k radosti statkovců oznámilo svor
ně, že v neděli nastoupí službu. Zároveň však všichni
odmítali široké informace. Vždyť prý dobře znají jak
Statka, tak Čekala. A jako mužové uvědomělí, ve všem
svědomití, dovedou vypáliti proti Čekalovi tak ostré
patrony, že se chudák <poší jako stvaný jelen.

Začátek schůze oznámen na šestou hodinu odpolední.
Zjednaná společnost čtvř lidí se smluvila, že se do

staví do schůze pohromadě. Všichni se sejdou o tfech
hodinách v malé hospůdce +U rybího oka« poblíž Labe.
Tam si zjednají iodičku, užiie se trochu kratochvíle na
vodě — a pak plnou energií do boje.

Lodní výprava se trochu zdržela, protože Francek
Lískovcův nepřícházel nějak dlouho Když si dával Fer
da pátou, zlořečil hlasem hromovým, proč se musí 0
statní zdržeti celé půl hodiny k vůli takovému louda
loví. Konečně udýchaný Francekh vstupoval. Když přijal
pořádný výtopek, sedlo se do loďky.

»Teda napřed na ten ostrůvek, že pánové?« tázal se
starý veslař.

„Což vám to máme všecko pětkrát opakovat?« zlo
bil se Ferda.

»Pěkně si zalovíme, je tam jako v ráji. A jaké ryby!
Tohle byl šťastný nápad! Ten Statek jest přece dobrák,
že nám i tohle dovolil.« Tak blahořečil Lojzík, ale starý
lodivod se tajně uškiíbl.

Lodička přirazila k ostrůvku posetému hustě ka
pradím a žlutým kvítím. | Čtyři olše zašuměly našim
rybářům na pozdrav.

+Teda udice ven!
»Jejda, hleďte pánové, co se stalo! Všecko je to

spletené, lodička se při vystupování hází! Jakmile jsem
těmi pruty trhl, urazily se u vlasů hned dvě udice. Teď
je marně hledám.«

*To je divné! Ale tam už jich nenajdete, protože
budou ve vodě.« :

„Ale já vím co, doskočím pro nové k svému starému
kamarádovi Lejhancovi. Bydll hned na kraji Pepříkova.
Ten mi je jistě půjčí.«

„Teda honem. a ať už jste zpátky! Takové hloupé
zdrženíl« bručel Ferda.

Lodička odplula, zmizela rybářům z dozoru v hu
stě obrostlé zátoce. Agitátoři čekali a čekali. Strejc ne
vracel se nějak dlouho. Proto se krátila dlouhá chvíle ©
horlivým hovorem.

»No -- já Čekalovi lodím na taliř takovou kapsli,
až hned odskočí,. chlubil se Francek. »Zeptám se ho
jednoduše, proč odkládal přes půl roku obecní účty a
prož v tom čase chodila jeho Žena ke všem známým

vynůjčovat.s
»A já mu zas připomenu, jak dělal námluvy s naší

stranou a —-že odpálil teprve tehdy, když poznal, že
u nás není místo pro jeho osobní kšeft.«

»A já po tvé řeči křiknu třikrát: hanbal« dokládal
Ferda. »To snad víte. jak se dovedu rozkřiknout, Jak to
působí. Když jsem byl u ochotníkh v Roztokově, vždy
cky jsem dělal za kulisami bouřlivé projevy lidové. Ani
jsem k tomu repotřeboval porocníka. Nadělal jsem ta
kového rámusu, až naskakovala husí kůže.«

»Ale někdy tvůj silný křik vzbudil jenom smích,
viď. kous! Lojzík. „Tenkrát při slavnosti Palackého,
když jsi se zamotal tak, že jsi vyrazil z plných plic:
»Hanba mu!< Všecko se smálo, jak ti v takové slavnost
ní chvíli přeskočil rejstřík ze »sláva« na »hanba«.

»Dej pokoj a neštípej! To už je dávno. — Ale proč
ten starý parola ještě nejde? Snad naposledy dal vyro
bit ty udice z vlasové jehlice dráteníkoví. To je doba!
Takhle se nám rybičky vysmějí.«

Na olší usedli čtyři vrabci a cvrlikall jako na po
směch, až po nich hodil Ferda oblázkem.

Uplynulo šestatřicet minut a veslař jako by byl
zaklet někde v protčiším hustém lese. »To je komárů,«
posteskl si Vojta. »Vzduch je od nich přímo plhovatý..
A Sštípousloty zuřivě. A já už mám velikou žízeň.«

»Naplj se tedy, vody je tady dost,« smál se Ferda.
»Kaprům tenhle nápoj zde svědčí znamenitě.«

»A proč mí napřed sám neukážeš, jak se to dělá?
Tu slinou resonanc v hlasivkách rozhodně nemáš z vo
dy. — Ale což ten strejc má centové boty, že posud
čekáme marně a marně?«



»Já bych se spíš obával, že má hlavu těžkou jako
olovo. Šel-li kolem hospody, to se jistě stavil. Já ho
dobře znám. Je s vodou zkopulován. ale nepije jí nikdy.«

Po chvíli dalšího čekání prohlásil Vojta: »Mládenci,
tohle už přestává všecko. Buď ten děda zasedl ke kar
tám anebo —- anebo ho přemluvili čekalovci, aby nás
zradil. Nemůže-li udice sehnat, proč aspoň nepošle ně
koho k vodě s oznámením, co se vlasně děje.«

V Lojzíkovi hrklo. +Pravda -—-tohle není jen tak
náhodou. Ale kdo to splskal? Tuhle Ferda má každou
chvíli nějáky lišácký nápad. Jestliže jsi nás sem zavezl,
kuliferdo, k vůli tomu, abys z nás udělal Robinsony, to
se těšl.

+Já -- já?« zamračil se Ferda. »A to si myslíte, že
bych tady zůstal u vody s vámi? Tady se děje lotro
vina — a ten starý partyka si odnese honorář na zá
dech. Už má začíti schůze. ale přívozník — jako by ho
do vody z lodičky hodil. Teď už nejde o liny a kapry —
ale o čekalovské štiky v Pepříkově. Ty jejich ostré zu
by máme vytrhati. Kdyby tady byla po ruce aspoň lo
dička jiná. Takový zapadlý bažinatý kout! Málokdy na
ten břeh noha zabloudí.«

V tom se mihla na břehu přece jedna mužská po
stava. »Příteli, nevíte, kde je v Pepříkově starý Vodák?
Má nás převézti na druhou stranu. Anebo — není tu
někde loďka jiná, která by nás přepravila?“«

Vesničan na břehu vybafl z dlouhého troubele, u
šklíbl se a dal krátkou odpověď: »Co je mi po Vodá
kovi? Ani ho neznám. A lodička? Mám jenom doma
škopek — a do toho by se nikdo z vás nevešel. Ani vám
neradím plavat. Jest lu značná hloubka, hrozné víry.
A tak už si musíte počkat. Je ta neděle — tedy nic ne
proděláte.«

Ferda teď už spustit kanonádu hřmotných slov. Na
dával, jak uměl. Když už příval slov hrnul se z jeho úst
pět minut, chytil ho Lojzík za ruku: »Neřví tolik! O
chraptiš — a co ti pak zbude do Pepříkova?«

Alc Ferda lál dále bez zastávky. »A ta ostuda! Je
ště se nám čekalovci vysmějí. jak oposice prchla dělat
Robinsony.«

Pojednou vyhlédi z protějšího křoví obličej malého
chlapce. Ale dříve, než na něho Lojzík zavolal, už klu
čina prchal v bázní od břehu a zaháněl husy veliký
kus cesty dále.

A Ferda láteřit dále jako Goliáš. Naproti se mihla
ženská sukně. Venkovanka vedla dvě děvčátka. »Ma
minko, co pak to tam je na ostrůvku?«

»[ kdo pak ví, proč se tam ti chlapl opilí vztekají!
Pojďte radši honem dále.«

A v šesti minutách ukázalo se již na břehu pět u
sinívavých mužů.

*Tohle je svědomí, to je solidnost?« houkal Fran
cek. Vy jste zákeřníci. Takhle provádíte volební boj.«

»Hm -- jací zákeřníci? Kdo si vás tam přivezl, ať
vás vysvobodí. My jsme vám k té plavbě neradili.«

>Ale Vodákovi se vede dobře, viďte že ano! Ten se
od vás tak hned nehne. Však jste se pěkně umluvilí už
předem, jak nás dostat na pustou Elbu.«

>To nám teprve musite dokázat.. Občané, kteří se
na břeh dostavili, tvořili ostražitou hlídku, která měla
dbáti, aby rybáři zůstali na nehostinném ostrůvku tak
dlouho, pokud bude voličská schůze trvati. Hlídka sí
dělala na ostrovany hlasité vtipy. A zatím — schůze Če
kalova končila rozhodným vítězstvím nad statkovci. Če
kal přímo oslňoval a zapsal se hluboce do srdcí vo
ličstva.

A když byl konec, Robinsonové ještě musili pěkně
poprosit o nřevezení ke břehu. Tak padla kosa na kře
men. Přední rytířstvo zajato —- a Čekal veleben jako
nejlepší kandidát.

Po volbách pak Vodák četl v novinách, jak zvítě
zilo uvědomění, zdravá soudnost, pocttvost a přímá
cesta. Četl a — smál se nahlas.

Račte čísti!
Dovolujeme si P. T. duchovenstva zdvo

řile oznámiti, že hodláme obchod náš příští
měsíc úplně zrušiti a uzavříti.

Z těch důvodů dovolujeme si činiti
nabídku k zásobení se levným nákupem

ss- kolárků, wm
které prodáváme, pokud zásoba stačí,

za 28 haléřů 1 kus,

v každévýšce a velikosti.
Náprsenky bez báčků i s háčky dáme

dle přání ještě zhotoviti.
Děkujíce za vzácnou přízeň našemu

závodu vždy věnovanou, znamenáme
v hluboké úctě

Fejsl a Byčiště
v Hradci Králové.

Kulturní jiskry.
»EVY«, katolického, ženského. časopisu wyšlo,

právě číslo 12. s tímta obsahem: B. Bilílk:.Jest
Bůh? Jaroslav Maria. Pomucký: Rispetti. Ignota:
Když kvetly růže. Jam Šanda: Klid jeseně. K.

da: Stichlá bolest. Dr. J. Hnátek: Manželství a
tuberkulosa. Sociální a politická práva. žen. Poji
štění pro případ mateřství. Jan Vusák: O sláva,
o lásko! J. Ježek: Vliv kuchyně na blaho a štěstí
domácí. Moda. Jan Šanda: Smích slzí, Časovosti.
Doslov. — Katolická učitelka: —á: Několik myšle
nek z knihy Fr. W. Foerstera »Schule und Cha
rakter«. Glosy. Listárna redakce. — Naše domác
nost: Kuchyně. Vychovatelská zrnka. Drobnosti.

V »Evě« nalezlo katolické hnutí ženské vedle
Jitřenky výtečného předbojníka a šířítele. Proto
sÉva- zaslouží. aby byla všemi katolickými paní
mi a dívkami odbírána, čtena a rozšiřována. Od
Nového roku bude v >Evě< zavedena rubrika >Há
danky« a »Poptavárna« (pro služebaé.) Krok za
krokem spěje »>Eva<do předu a vzhůru. Objed
nejte si ukázkové číslo, které zašle ochotně admi
nistrace »Evy« v Olomouci, Dolní náměstí. číslo 17.

Rehabilitace Panny Orleánské. R. 1455 — 24
léta po její popravě —-objevila se v kostele Notr
damském v Paříži před velikým inkvisitorem Ja
nem Brehalem vysoce clčná vdova Isabella z Ar
ků. matka Panny Orleánské, vrhla se mu k nohám
a podala mu spis. Byla doprovozena svým synem
Petrem z Arků. Ve spise tom podala podrobnou
zprávu o nespravedlnosti, která se její dceři stala.
24 plných let přežila, aby mohla před duchovním
soudem podati žalobu na soudce svojí dcery.
(Soudcové ti vesměs da roka a dne zemřeli.) V
kostele při čtení jejího spisu ozýval se pláč lidu,
což pohnulo soud uchýliti se do sakristie. aby ne
rušeně jednati mnohl.Odehrál se tu prazvláštní děj.
Před 24 lety stála před soudem dívka samojediná,
aby uhájila svou čest před nelítostnými soudci, z
nichž neikrutějším byl pověstný biskup Cauchon.
Tehdy byla vydána soudním úskokům advokátů,
teď však byl prostranný kostel pařížský naplněn
jejími přátely. Dostavili se i prostí venkované z
lotarinského kraje, kteří ji znali od malička; pak
hlavně její zpovědník, který za ní všude kráčel,
I dosud žijící rytíři, kteří po jejím boku v seči stáli.
Přišli též občané Orleánští, Rouenští a Poitierští.
Přišly též její někdejší kamarádky, které za ní do
války odešly. a konečně, pokud žili, i vojáci, kteří
k jejímu povelu na nepřítele se vrhali a kteří její
rány obvazovali a její prapor nosili. Přišlo i mnoho
učených pánů, aby vyposlechli si nespravedlivé
odsouzení mučednice. Z jejich žalobníků stali se
nyní obžalovaní. Když všichni svědkové byli sly
šáni, tu arcibiskup remešský se pozvedl a slavno
stně rozsudek první —- před 24 lety — prohlásil
za nespravedlivý a za zrušený. Prohlášení toto by
lo veřejně na několika místech slavnostně čteno.
Šlo se v procesí a pak se kázalo a hlavně na ná
městí, na témž místě, kde byla za hrozných muk
popravena. Dne 21. ledna slavil Orleans prohlášení
jeji svaté nevinnosti. Tak očistila Francie památku
své nadšené dívky, kteréž staví již oltáře— »Bla
hoslavená Jana z Arku.« Z frančiny. Prohlédli a
proslovem opatřil Petr Kopal. S 19 illustracemi.
osmerka (224 stran.). Cena K 1.60. Vydal V. Ko
trba v Praze.

Upřímné doznání. V době nafoukaného pozér
ství zvláště mladší generace nevidí pro stromy les.
Kdo si počíná neurvale proti ideám náboženským,
kdo se posmívá zasloužilýni starým vlastencům a
pod., platí za velikána, muže energického, stateč
ného. Zatím tací pozéři mají ve skutečnosti udat
nost hlemýždě, který se ukryje do skořápky i
hned, jakmile hrozí sebe menší nebezpečenství.
Kolik těch moderních, pyšně vztýčených loutek
jest hotovo trpěti za své zásady aspoň desátý díl
toho, co zkusili za své přesvědčení mučedníci kře
sťanští. Jestliže by hrozila takovému kohoutovi
pouze ztráta kvinkvenálky, nebo dvouleté odroče
ní postupu, spusti tak ohromující bouři a nářek, až
se zachvívají hory. Ve skutečnosti však tací lidé
těží ze svého pokrokářství dvojím směrem. Nyní
kariéra pokrokářů jest jinší, rychlejší než konser
vativců. A zatím co konservativní muž k svému
strádání trží nádavkem surové pošklebky a potu
py, pokrokáfský eskamotér sluní se v záři stou
pající popularity. INlemagogové prožívají zlaté ča
sy „zaslepený lid, který papouškuje bezmyšlenko
vitě kde kterou novou frázi, nepozoruje lišáctví
a zbabělost svých vychovatelů. Šupiny fanatismu
brání zraku svedených davů, aby nepoznaly, jak
někdy domnělé »mučednictví< jest výnosným kše
ftem, jak markýrovaná ráznost obrací se pouze
proti tomu, kdo utíká, jak předstírané velikášství
plazí se v prachu před zhoubnými vášněmi neuvě
domělých davů.

Takové pozéry dovedl znamenitě šlehati již
veliký Sokrates, který prohlašoval, že jen proto
jest moudřejší nad jiné, že ví, že nic neví, kdežto
Jiní nevědomci tvrdí o sobě opak.

Popularitu, jaké se těšili vychytralí sofisté,
považoval za národní rakovinu. Kdyby se byl pla
zil před davy, kdyby by! zaprodával své lepší pře
svědčení za úsměv zbrklých mudrlantů, nebyl by
skončil smrtí tak tragickou.

A cež vešký básník Heme? ZZpočátihn také
jačně [spal každýwa dechem příjemný zejýrek po
pularity, klaněl se davům, ale naposledy se mu
zhnusilo takové prostředí. Napsal;. »Naši etcové
byli stateční lidé. Ponižovali se pře Bohem a. pro

však drze vztýčil čelo proti nebi a.zato předlid
mi plazil. jseta se a kořil.« — V jiném swém. dopise
(příteli Lassallovi) praví v příčiněswé nemoci: >Kéž
mohu aspoň o berlách vyjíti! A víte, kam bych
nejdříve šel? Do katolického kostala.<

Pokrokářské »zjednodušení pojmů.« Pakrokář
ský tisk unisono za barcelonskýcly bouří.prohlašo
val, jak bandité vlastně jednají jménem: du, jak
má španělský lid byrokraticko-klerikální. vlády až
po krk. Ať prý tedy konečně zvítězí zdravá Jido
vláda! Ale — nyní zase poslední číslo česko-židov
ského >Rozvoje« tvrdí: vČístě kiatolickow zemí je
Španělsko, a také je tam bída vůbec, a zvláště u
čitelská přislovečna . . . .« Tedy: má-li někdo býti
spráskán bičem za veliké chyby liberálních vlád
španělských „musí to býti katolík. A za tím úče
lem proti posavadním lžermnvolnomyšlenkářským
postaví se nová židovská lež přímo.opačná: >Či
stě katolickou zemí je Španělsko . . . .« S dovole
ním — jest ministerský předseda Camalejas, tolik
chválený židovským tiskeni, katolíkem? Celou ve
likou osnovu lží vlastních odkrývá bezděčně proti
katolický tisk. Jestliže dle jeho tvrzení jsou kato
líci lidrni krajně nesnášenlivými, oďkud to, že sná
šející nad sebou trpělivě vládu přející zednářům
a vydávající nařízení. jež čeli proti dosavadním
právům církve? >Rozvoj« také zapomněl srovnat
platy učitelstva španělského. s honorářem, jaký
se vyplácí dle zednářského komanda vlády italské
učitelům v Halii, kde jest učitelstvo odbýváno pří
mo žebráckou almužnou. A do Francie by nechtěl
přijíti pokoušet štěstěnu ani jediný pokrokářský u
čitel český. O tom sc židé nezmiňují.

AŽ začnou zase ve Španělsku pracovati ban
ditské revolvery a pumy, až snad několik tisíc
dobře ozbrojených spiklenců začne vítěziti nad.
nepřipravenými statisíci katolíků, obratem ruky
požidovštělý tisk napíše: »Chatrná maska klerika
lismu odhozena, pouta. která svírala uvědomělou,
pokrokovou většinu národa, padají. Svobodomy
slná většina lidu španělského hlásí se ke svým po
tlačovaným právům. Ať žije bujará lidovláda!< O
knyf není nikdy nouze.

Protestantská důslednost. Takovýto průvodní
list vystavují evangelické starošovstva paedago
gům, kteří se přijímají dc evangelických škol:
>Bůh žehnej Vašemu vcházení i vycházení! Jeli
kož jste Vy. ctěný pane kandidáte, v řádné schůzi
presovterstva dne... . odbývané jednohlasněza
zatímního učitele zvolen byl. povoláváme Vás tim
to ve jménu zdejší evangelické filial a školní cír-.
kve za takového. Poněvadž toto povolání naše při
jímáte, ukládáme Vám. abyste se naproti svým
církevním a světským představeným vždy ucti
vým a poslušným prokázal, s naší školní mládeží
mírně a laskavě zacházel —- tuže předepsaným
předmětům pilně vyučoval, ji k bázni Boží, k věr
nosti naproti Jeho Vel Císaři Pánu a vrchnostem
a k lásce ku všem lidem vedl a k tomu ji sám do
brým a vzorným příkladem předcházel, V pádu po-.
třeby onemocnění anebo jiné důležité překážky
klademe Vám ještě za povinnost při vyučování
náboženství místního duchovního a při kantor
ských výkonech správce školy zastupovati a na
mládež Skolní jak vůbec při službách Božích tak
i mimo to dohlédati. Naproti tomu zavazuje se
Vám církev k následující roční odměně: 1. Služ
ného hotově 900 K. které se Vám v měsíčních lhů
tách řádně vypláceti hudou. 2. Obvyklou podpo
ru od Gustav-Adoli-spolku a c. k. stát. paušálu,
v hořejším platě obsaženou (!). ?. Svobodný byt ve
škole. Když Vás ještě z naší strany o vší úctě a
pomoci ubezpečujeme, prosíme Pána, aby dal zda
ru práci vaší mezi adámi a potvrzujeme úmluvu
tuto svými vlastními podpisy a přiložením církev
ní pečeti. (Následuje datum. pečeť a podpisy.) Pa
nu... . kandidátu učitelství v. ©..Povolání to
přijímá: (Podpis kand.)«

To jest přece důslednost. z níž by sí měli
katolíci vzíti příklad. Jestliže evangelík upřímně
evangeliu věří. byl by hotovým zbabělcem a ra
menářem, jestliže by trpěl bez reptání volnomy
šlenkářskou výchovu A má-li svůj kostel rád,
pak není divu, iestliže žáda od vychovatele vlast
ních dítck, aby také choval se ke chrámu a k bo
hoslužbtám taktně. A evangeličtí učitelé — i ti, kte
ří koketují s Volnou Myšlenkou — snášejí trpělivě
rozkazy církevní vrchnosti Ani v novinách ne
hlesnou. Žádá-li však katolík, aby pokrokářský u
čitel aspoň děti od náboženství neodvracel, už
se vyvolá umělým způsobem pobouření a poplach
proti »rozpít avosti« klerikalismu

Porotci ze strachu před pomstou zlosynů —
uprchli, Již jsme sdělili, jak se bojí italští porotcové
odsuzovati zlosyny. Nyní nový doklad. Sensační
proces proti Inpičskému tajnému spolku >Camoře«,
před nímž v Htalii kde kdo se třese, byl odročen.
Přelíčení mělo se konati v starobylém klášteře
Frantiskánském ve Viterbu a bvly k němu učiněny
rozsállé přípravy. V celku bylo předvoláno 850
svědků, 400 veřejnýim žalobcem a 450 od obhájců.
Na lavici obžalovaných zasedlo 43 obžalovaných,



4 užekli. Všichiu obžalovaní zapírají vinu a předse

porotní síně. I>rvý den přelíčení vyplněn byl sesta
vením poroty. Když předseda vyvolal prvého z 50
porotců, vykázal se tento lékařským .vysvědče
ním, že nemůže býti no 6 měsíců přítomen porotě.
»Jen, prosím, mějte strpení,« zvolal předseda. »Vím,
že i ostatní pánové vykáží se podobným vysvěd
čením.: A skutečně všech 50 porotců mělo lékař
ská vysvědčení. Přes to vvvolil 19 porotců. Po
něvadž počet ten nestačil, bylo nutno vylosovati

3 z Viterba uprchli, ze strachu před pomstou o

nevyhovovali zákonným předpisům. Byl proto nu
cen předseda přelíčení odročiti.

"Tam to došlo tedy v zemi, jejíž vláda prohla
šuje otevřeně, že národ italský náboženství nepo
třebuje. Prý bez křesťanství zdokonall se a zjem
ní italský lid nejlépe. A pojednou slušní mužové
svojí zaječí bázlivostí prozrazují, že bandita v Ita

Sociální besídka.
Upozornění křesťanskému dělnictvu, cestují

címu za prací do Vídně. Každý dělník a dělnice
nechť se s důvěrou obrátí na naši sprostředkova

českoslovanského«. Vídeň. XV. okr. Pelzgasse č.
17-11.-10.Při této jest zřízena pro organisované
naše dělnictvo noclehárna. Přijímáme členy ze
všech zemí, kde jest založeno Všeodbor. sdružení
křesť. dělnictva. Zdař Bůh! — Zemská rada dolno
rakouská.

1 pokoj « kuchyní a příslu
šenstvím pod jedním uzavřením za Kor. 2) — měsíčně.

« příslušenstvím za Kor. 25'— měsíčně.
Vše hned k zadání u firmy

K. V. Skuherský
©.a k. dvorní továrna nábytku Hradec Králové.

2 pokoje parketované, kuchyů
s koupelnou a kabinet pro
služku za Kor. 5D-— měsíčně.

E 00C
V čistém cukru demácně zavařené

BOSIRKY a JOŘADLNÍ
SRB“zasílá5lahviza5K<
Václav Ulrych, Týniště n, U.

S
ý

UznanýzaBan ar nákupní pramen vRakousku veš

kolal paramentů
vrádla, praporů. příkrovů, koberců a

dbá M máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.

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

Bes velkoměstské rožie ve vlastních dílnách a
pomech, levné pracovní afly na venkově, čímě lovnější
ceny aš o 30"/, než všude jinde.
Jubil. 100 loú.trvání s 40 let. vlastní činnosti.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

náhrdelníky,

každého věku:

Obrázkové knihy, pohád
kové knihy, skvostně vá
zané cestopisy, cestopisné

románya jiné.

Pro dospělé:
Skvostně vázané spisy bele
tristické, zábavné a poučné

všech oborů.

Nádherně vázané modlitby.

Kasetty s psacím papírem.

Obrázky svatých.
Umělecké vánoční pohledy

„Narození Kristovo“.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

v Hradci Králové, Svatejazské nám.č. 76.
Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů. ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. k'vaření

Motory. a topení.
, - Instalační

Žárovky: materiál za
Osram, tovární ceny.

Tuogsram,
Tantal. Solid. obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

KGS X ČSDX CBI X ČSDX ČBDX

Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

die roční aaisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viměných látek
své vlsstní výroby, jakož i tu- i cízos

zemských.
Četná nEmÁáRÍ zvláště z kruhů vele

JK důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

X Vatejemné látky na taláry. X
ý Též na splátky bez zvýšení con! ý
KGBI X ČSD X 563 X GEDX 83 X

Velice whodný
vánoční dárek!

Právě vyšly nákladem Politického družstva
tiskového

nové humoresky
pod názvem:

Rozmarné příhody.
Di IL Napsal Jiří Sahula.

Kniha na 382 stranách obsahuje 34 velice pou
tavých humoristických a satirických povídek,
které si získají rázem zasloužených sympatií

širší obce čtenářské.
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Sensační výzkumy v zemi české, zvláště pak

v Hradci Králové roku 3910... . . ..... 102

piednodušenýkoncert.-222 122jemnýpasažér..<.. «+++.. 1%
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Organisace českých poslanců . . - . . ... 158
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Porážka mladých válečníků v Broukalově . . 178
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Na památku muže slavného —. . . .- . ... 285
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Z deště pod okap... . « . +. + +. 321
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Cikánská svatba . -2 -< 2 370Hercegovskýfilosof...<<--+ STI

Gena 2 K 20 h frasko. — Objednávky vyřizuje

Družstevní knihkupectví v Hradei
Králové.



krámech neb prostřednictvím jejich jednatelů.
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Proskoumáno a doporučeno c. k. minister. autoris. chem.

mikroskopic. a bakteriolog. výzkum. ústavem v Praze.
Pro nemocné i zdravé!

Světoznámé! Světoznámé!
Jos. Šlehotra, dlouholetého bylináře

zdravotní rodinné thé
koření z bylin lesů křivoklátských

Diaetetický prostředek při všech chorobách vnitřních a plíc
ních neduzích vůbec. Náhrada za obyčejný čaj! Cena ba
líčka 50 h, 1 K a 2 K, poštou o 45 bal. více. Žádejte ve
všech lékárnách,drogueriích neb přímo v centrální výpravně

Jos. Šlehofra,
Král. Vimohrady Puchmajferova ulice 7.

Doporučojí se všem, kdož pracují při sychravém počasí,
v kancelářích, neb kdož cestují

lesní bonbony proti kašli, za=Šlemovánítrubic, chrapotu,
vyráběné z jemných bylin lesů křiveklátských. Užívání se
miloje vnitřní orgány. Žádejte ve všech obchodech, nebo

přímo u výrobce

Jos. Šlehofra, Král Vinohrady,Puchmajerova ul. č. 7
Velmi mnoho poděkování porace!

Výtah s peděkovacích doplnů zo všoch zení:
Vážený pane! Používáním vašeho čaje z bylin lesů

křivoklátských jsem zbavena dlouholeté choroby prsní a
kašle. Pročež doporučuji Vaše lesní koření podobně trpícím
co nejvřeleji!Marie Lamíková, vdova po soukromníku,
Vídeň X. č. 13.

Slorutný Pane! Vyslovuji Vám tímto své nejsrdečnější
díky za uzdravení, které nastalo po používáníVašeho v
ného lesního čaje. Cítím se od těch dob úplně zdráv, neb

kašel, který mě trápil a plícní katar jest úplněvraj“ en.V největšíúctt Norb. Januš, Norimberk č.
Vážený Pane! Račte ml zaslati ještě jeden balíček: za

2 K téhož thé. Toto thé jest velice dobré. Manželka mi
kašlala 15 měsíců, a nyní přestává kačlat. Zasloužíte velikou
pochvalu. Zasílám Vám za oba balíčky peníze.

Demnemark Kovář vo vorci č. 58.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnonti

své umělecky pracované

sochy
křtitelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boží hroby. —

oltáře,
kazatelny, kří
žové cesty, —
jeskyně s P. M.
Lurdskou,

>křižej,

Založený závod v r. 1897.

Stanislav Jirásek,

HRADECKRALOVÉ,n joe 186,

vánoční prodej
vhodných

štědrovečerních a
novoročníc dárku
v oenách nejsolidnějších a v jakosti

nejlepší.
Vlastní výroba prádla pro pány i dámy.
Bílé, bavlněné i lněné lůžkové zboží.

Klatovské a trikové prádlo.
Velký výběr angl. moderních kapesníků.des

nakoupíte nejlev. vánoční dárky?

Vtkalcovně!
VáclavašHolečka.Sklad"a VÝTODA| Su

prádla

v Hradci Král, Čelakovského ul.

Broč*?
Protože vyrábí zzoží jen dobré a stálobarevné

z la materiálu a prodává

ve velkémi malémza ceny výrobní.
GMB*Zbytky 30 m A 12 K. ji

Balíček moderních kapesníků 3 a půl tuctu
| ORP> pouze 6-20 K.

zapsanéspolečenstvo 8 ručením obmezeným
w Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

za 4490 až 59
úrok a to dle výpovědi.

ORP“ Složní lístky na požádání zdarma. <.

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. «

V úvěrníspolečnost,

Veledůstojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovolujesi dope
račisi veškeré kostelní nádoby a.
náčiní a to: mo rance, kalichy

cibáte, po énky, pacífikály,
svícny, lampy kaiolníce, před enky
atd. své 0 okod.

církovním vyhovující buné
opravujevvprodní jatodkí ©a, V ni zlatí a stříbří nebo proti do

platku za nové vyměňuje. Hotové
předměty neb výkresy zasílá na u
kázku franko bez záveznosti koupě.
Vás s6 posílá posvisené. Práce ruční.

SkladveškerýchS ovaků« SR k jeko: řetésůmadonek, křížků,
prsteny, tabolěrky jijídelníjat nášknío atříbrapravého

| čínského vědy na akladě.

Staré slato, sro a drahokamykupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
paaiř a cisolour

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

LEF
foto-aparátů

drogerie
Jan Vaněk
v Hradci Kralové.

Největší=—

vánoční výběr

klady přes 18,000.000-—

Willálka v Liberci.

Eskont směnek | faktur
Úvěryvšehodrahuj

Vadiaja kauce



i Předplatné na Čtvrt roku Z KóUh
ť Ds pul ore o hh jmČislo 51.

ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV

[CC7]| HRADECKRÁLOVÉ. (C

Zal r. 1868. Provádí ve

- Přijímá - Akc. karitál: šteé ba: 
K 15,000.000. kovn, směná

vklady na Rea. fond renské a bu: ondy: sovní obchody.
knížky vk'adní K 2,500.000-- "bek y
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Pokoj lidem dobré vůle!
A zase Vánoce. doba, kdy sálá od jesliček do

srdcí chladem. znavených teplo nejutěšenější, oži
vující!

Radikální obrat v duších a v celém společen
ském životě. který se rozléval jako mohutný pří
val od Betléma po celé obrovské říši Římské za
doby Caesarů, obnovuje se znovu a znovu. Ti, kte
ří dlouho hledali na zpěněném moři davových hnu
tí ostrovy nové, krásnější, vracejí se jako ranění
trosečníci zpět před jeskyni Betlemskou. A čím
kdo vážněji a bystřejším okem pravdu hledal, tím
pokorněji se sklání po dlouhých zkušenostech před
Děckem.

V čase narození Kristova konstatován obrov
ský rozmach kultury. Čím však se více filosofova
lo, čím bujněji umění kvetlo, tím nepokojnější a
trudnější bylo srdce lidské. Rovnoběžně s kvap
ným vývojem vzdělanosti rostla bída, demorali
sace a nechuť k životu.

Hlasy ubohých otroků spojily se ve výkřik
největšího zouialství. Ale sami otrokáři o mnoho
šťastnější nebyli. Sebevraždy bohatců se množily.
Sám vychovatel Neronův Seneca napsal: »Všecko
je plno zločinů a neřestí: ctnost není jen řídká, ný
brž žádná.« — Přední básník římský Horatius
vzdychl: »Nejdříve peníze, pak ctnost... Koho
pověří Jupiter (nejvyšší římský bůh), aby usmířil
hřích? A Suetonius prozrazuje, jak působila na Vý
chodě v čase největší sociální krise proroctví bi
blická: >Po všem východě bylo rozšířeno staré a
stálé podání, že jest v osudech, aby toho času se
ti, kteří vyjdou z Judey, zmocnili vlády nad svě
tem.< | Suetonius takto ovšem netlumočil naději
zbožných židů zcela správně; ale jeho slova jsou
výmluvným dokumentem, jak v té době obecné
krise stále horlivěji se mluvilo o Slíbeném, jenž
přijíti má, aby se zmocnil srdcí veškerenstva.
Vždyť židé dle proroctví Danielova si mohli na
rok vypočísti příchod Předpověděného.

Ohlas proroctví biblických tryskl z péra veli
kého básníka Virgila, který napsal: »Velký řád
století opětně s počátku počíná. Již se vrací Panna
a s ní Saturnova vláda, již se nové plémě s výso
sti nebes lidu sesílá. Jen přispěj, ty čistá Lucino,
pacholíku, který se zrodí, za něhož se dokončí že
lezný věk a zlatý světu celému vzejde. On pak
přijme život božský. V míru blahém bude ovládati
svět ctností otcův.< :

A Nemluvně, které bylo pronásledováno dříve,
než mohlo samo před katany prchnouti, založilo
bez pomoci velikých vojenských armád říši, jaké
svět nikdy předtím ani potom neviděl. Voje nej
pečlivěji připravené ke krvavému potlačení nového
hnutí klesaly znaveny jako žoldnéři v zahradě
Getsemanské, když na dotaz Spasitelův prohlásili,
že chtějí zajati Ježíše Nazaretského.

Kristus v průvodu pastýřů a rybářů přemohl
římské legie, porazil nejvychytralejší sofisty, sto

V Hradci Králové, dne 22. prosince 1911.
|m

dvaceti imnilionumotroku sňal nedustojná pouta, vlil
do srdce vrchností obrodný soucit s lidskou bídou.
Pročistil filosoiické Skaly, dal to. čeho svět do té
chvíle dáti nemohl- pokoj lidem dobré vule. Již
staří Římané měli zásadu, že není nejšťastnějším
člověk ten, který se těší velikému bohatství, ale
takový, který jest spokojen s tím, co má, komu
stačí k blaku nejmenší míra pozemských potřeb.
Za rušné doby caesarské zapomínalo se na to pra
vidlo. V tom však iKristus vysoce pozvedl všecky
duše strádající, skláněl se nejraději k nejnižším a
věnoval jim to, co nemohli poskytnouti lidé nejzá
možnější a nejučenější: pokoj. duševní harmonii,
sílu v utrpení, spojenou s pevnou nadějí v koneč
né blah-. .

Hašteřivé kuily filosofů se odkládaly, občan
prostý i vznešený nalezl pravou cestu k pokoji i
bez učeného hloubání. V Písmu mluvila autorita
nejvvšší a io způsobem tak vřelým, každému pří
stupnýny že jen lidé vůle zlé odpírali.

Maličký narodu se nám«<— aby přemohl obry,
naplňující lomozem zkažené ovzduší. Dítě -- a již

———————

se mu poklonili. Hymnus samých andělů předchází
příkladem.

Oči nevinného děcka — symbol důvěry, od
danosti. upřímné lásky. A ty oči okouzlovaly v do
bě, když se nad ohnivými slovy nejvychytralejších.
zkušených řečníků krčilo rameny.

Kdo svede tolik protivných směrů, tolik od
porných vírů současných v harmonický soulad?
Čím více se přemýšielo, tím větší bylo tříštění, až
přední filosofové Tlasitě projevovali touhu po pří
mém hlasu Božím, po pomoci nadpřirozené. A
dílo Kristovo chválily jeho výsledky. Pokoj a útě
cha snášely se do duší zmítaných pochybovačno
sti a velikými rozpory.

A zdaž nvní po opuštění základny křesťanské
dodělá se lidstvo blahodárného míru? Víří heslo:

národa a k jednotnému dárodnímu postupu!«
Leč právě žáci těchto apoštolů moderních táží

se stále nedočkavěji s Pilátem: »Co jest vlastně
pravda? Nezanesly právě moder. strany do národa
celé stohy lží, jestliže se tolik urputně sváří, lhářů si
spílají a zanášejí do lidu nekonečné tříštění? Čím
dále davy odstupují od jesliček, tím krutější sváry.
V nejnovějším čase rozpoltěna strana soc. demo
kratická, agrární, pokrokářská, lidovo-pokroková
atd. A mezi Němci strannické boje se také stup
ňují. Vír a děsné spory jako v obleženém Jerusa
lémě. kter“ nedávno před tím pohrdl učitelem Je
žíšen.

Pokoj lidem dobré vůle! Tak zní hlasem zvý
šeným znovu. Nikdy taková vzácná jednota v na
šem národě nevládla. jako v době té, kdy všich
ni Čechové hlásili se k jednomu praporu víry kře
sťanské a kdy uznávali vděčně, že k jednotnému
názoru o hlavních otázkách lidského života prostý
rozum náš nikdy by nedospěl bez přispění Nejvyš
šího. —

Narodil se nám. radujme se! Odložme pýchu
a pok. řme se! Pokoj, jehož svět dáti nemůže, při
vane od Betlema do srdcí našich!

———

Důležité upozornění našim
čtenářům!

Příští číslo »Obnovy« vyjde teprve v sobotu.
K dnešnímu nákladu přikládáme složní lístky.

Snažně žádáme, aby jich bylo použito nejdéle před
Novým rokem k vyrovnání nedoplatků za »Ob
novi« a »Časové Úvahy«.

Kdo by nedoplatky vyrovnal teprve po No
vém roce, značně by nám stížil účetní závěrku.

Kdo již vyrovnal doplatné I předplatné, nechť
laskavě uschová složní lístek pro dobu pozdější.

Prosíme milé přátele, aby v těchto dnech co
nejhorlivěji se starali o rozšíření »Obnovy«. O
znamujte nám adresy. na něž bychom mohli list
poslati ukázkou! Upozorněte své známé na náš
tiskt — —

Šťastné svátky všechněm velectěným přízniv
cům přeje

Administrace »Obnovy«
v Hradci Králové.

| Ročník XVII
Inserty se počítají levně.

Obnova vychází v pátek v poledne,
————- ———————

Obr na.
Tak se peče politika reální. »Čas- při červno

vých volbách volal s velikou setrvačností, aby by
li volení z dobrých handidátu jen nejlepší pracov
níci. »Jen nejlepší lidi do řísské rady!

Jeď však. kdiž hlika semity Stránského potře
bovala za každou cenu kroměřížský mandát, jako
by »Čas. zapomněl, jakým »vynikajícím« kandi
dátem jest lidový pokrokovec Votruba, který u
lovil mandát jen a jen z milosti Stránského. Kdyby
byl Votruba kandidoval na vlastní pěsť, sotva by
byl sehnal 406 hlasu.

Ale zato Šrámek! Vlastní pílí a bystrostí, vla
stní obrovitou prací sociální získal si v nejširších
vrstvách lidu nejživějších sympatií. Sami pokro
káři — třebaže dosti neradi - nejednou musili vy
znati, jakýní zdatným a. šťastným | pracovníkem
jest právě Šrámek. [Proto také se ho tolik bál ma
jitel kšeftařského žurnálu Stránský.

»Klerikálům« nepřátelé předhazují, že pro lid
nic nepracují. Kdekoli však začneš něco pro děl
nictvo konati, již tě obklopí celé tucty fanatiku, kte
ří ti práci kazí. A proto proti Šrámkovi vyruko
vali v sražených řadách i sociální demokraté.

»Čas“ pak lovšem také »z lásky k dělnictvu:)
jevil zrovna příznaky strašidelné horečky. Namá
hal se jak jen mohl, aby byl Šrámek poražen Vo
trubou.

A jaké povedené duvody předkládal! Dne 10.
tm. psal: »Feď očekáváme, že voličstvo dr. Štros
sa zachová se při užší volbě tak, jak mu ukládá
čest jeho vlastní i čest strany I povinnost k národu.

„ . Kroměřížská volba dokazuje zároveň nutnost
sevřeného postupu proti klerikálům na Moravě.«

»Čas docela pravi, že zvolení Šrámkovo bylo
by hanbou Kroměřížska 1 celé Moravy.

A to všecko proto, že Šrámek požaduje svo
bodu pro své katolické přesvědčení zrovna tak,
jako dr. Lederer veřcině vyznal, že se svého židov
ského náboženství nevzda.

Co všecko již Šrámek podnikl pro dělnictvo,
jak obětoval dni i noci v parlamentě na duslednou
práci sociální, © tom. Čas< ati nemuká. Teď už fi
losořie pokrokářská uaproste | nepotřebovala pro
parlament nejlepšího pracovníka. Vždyť jediný do
brý kandidát z těch, kteří se o mandát hlásili, byl
katolíkem. A tato vlastnost úplně postačí »Času«
k přeškrtávání všech zásluh, k řeči o hanbě celé
Moravy, o škodě národa atd. Čili jinými slovy: ne
toliko Šrámek pro své náboženské přesvědčení
jest bezcharakterní, ale i ti, kteří se odváží ho vo
liti. Kdyby to byl peizatý žid z Haliče, pak by vy
rážel »Čas« lví řev proti každému, kdo by se opo
važoval poukazovati na zastaralé představy nábo
ženské.

Co jiného také čekati od aliance semitsko
»pokrokářské? Ta přece vydala zřetelně heslo:
»Raději německého liberála než českého klerikála.
A tato společnost se ještě udvažuje rozhodovati a
poroučeti. <o se má díti v zájmu a k prospěchu
národa!

Tak se tedy peče politika reální, na kterou
kladli masarykovci před půl rokem tak veliký dů
raz! Jen popravit zastance dělnictva, svázati mu
ruce tomu mužikterý by posílil ve Vídní v zájmu
všeho českého lidu jednotný klub!

Pro židy privilej. Jak zježili rudou hřívu se
mitští Ivové ve Vídni, když žádali soc. demokraté
čeští, aby byla uznána soc. dem. internacionálou
česká strana soc. demokratická! Jak jsou proná
sledování ti čeští soudruzi, kteří pomáhali Adle
rovi stavěti trůn! A obraťme nyní list. V minulých
dnech na sjezdu soc. demokracie polské ve Lvově
jednalo se o uznání soc. demokracie židovské, ač
koli samí židé prohlašují tam, kde chytrá taktika
velí, že vlastně žádným zvláštním národem ne
jsou. Semitský poslanec Daszynski, který tak dlou
ho vodil všecky soudruhy haličské, sám navrhl
resoluci, aby byla soc. demokracie židovská u
znána za Stranu samostatnou. Po delší debatě ná
vrh schválen. Umějí židé věru velice vychytrale
držeti v ohni dvě želízka! Ale jejich přisluhovači
dovedou vytýkati katolickému dělnictvu malý vla
stenecký cit.

Hledejte na Slovensku lidové židy! Že Hlinka
tolik pro národ obětoval, byl požidovštělým a vol



nonyštaako“ským tiskem naposledy zhanoben ja
ko zločinev, jako národní zrádce. . Jestliže však če
ský pokrokový žid bájí o židovské lidovosti, o tom,
jak židé jsou ochotní ujímati se ujařmených, ať
jen povědí, kde tak židé činí dobrovolně v kraji
nách, v nichž k vůli kšeftu jim není potřebí koke
tovati s lidmi utiskovanými. Tolik židovských zed
nářů na Slovensku! Židi jest tam větší procento
než u nás. Kde jsou tedy ti židovští humanitáři, kte
ří přinášejí ve prospěch utiskovaných Slováků ně
jaké oběti? Hlinka pravil, že na Slovensku jsou
židé vesměs ve službách kruté vlády, která je za
špiclovství a denunciaci národních kruhů bohatě
odměňuje. A povaha jejich se posud nezměnila.

Politický přehled.
Prozatimní rozpočet na prvé pololetí 1912 při

jat v poslanecké sněmovně 15. t. m. 276 proti 180)
hlasům. Pro rozpočet hlasovali Poláci, Češi až na
české radikály a pokrokáře, kteří si tentokráte v
jednotném klubu vymohli svolení, aby směli přes
dvoutřetinové usnesení jednotného klubu přece hla
sovat proti rozpočtu. Pro rozpočet hlasovali dále
Němci až na Všenčrce. Proti rozpočtu hlasovali
Jihoslované, Vlaši. Rusíni a soc. demokraté.

Státním zřízeucům. Ježto není možno, aby do
konce toho roku služební pragmatika byla projed
nána, čímž zlepšení platu úřednictva odloženo, roz
hodla se vláda dáti v lednu r. 1912 cestou nařizo
vací jednou pro vždy přídavek úředníkům až do R.
třídy hodnostní, pak podůředníkum a sluhum, jakož
i zřízencum smluvním. Dále chce vláda zvýšiti
platy dělníku ve státních službách, Poskytnutí pří
davku vyžádá si as 11.-12 mil. K, tedy polovici
obnosu, který chce vláda dáti na definitivní úpra
vu olatu státních zřízenců ročně. O zřízence želez
niční jest Dostaráno zvláště. Sněmovna odhlasova
la návsh výboru o zvýšení požitku železničních
zřízencu o 38 mil.. ač ministr železnic Fórster pro
hlásil. že vláda nenmže prozatím více věnovati,
než 21 mil. Sněmovna odhlasovala sice 38 mil. K
ale spekojila se s nabídkou 21 mil. K. pro první rok.
Zatínni rozpočet dává vládě zmocnění, aby nutné
výdaje do 40. června uhradila z úvěru provisoriem
povolených. Definitivní úprava platu úřednických
bude ovšem jen tehdy možná, když pro ni opatře
na bude úhrada schválením berních předloh.

Pracuje se parou! Dny 19. a 20. prosince byly
v poslanecké sněmovně horečnými dny práce.
Skončeno první čtení berních předloh, vyřízena
zpráva drahotního výboru týkající se údělu na pod
poru bytu a zpráva. čelící ku podpoře výroby
zemědělské, vyřízen dále zákon o železničních zří
zencích, zákon o noční práci žen v hornictví, zá
kon o smlouvách konsulárních a o použití přebytku
sirotčích pokladen. 19. prosince zasedalo mimo to
14 výboru, ani místnosti nestačily, musilo býti pou
žito místností sněmovny panské. Vánoce jsou na
krku, proto množství předloh bylo vlastně krátce
vromrskáno...

Italská fakulta. Sněmovna poslanecká moří se
s fakultou italskou a to vinou Němců dále. Nejde
ani tak o fakultu jako o místo, kde ji míti. Češi
prohlásili, že, nechce-li fakultu Vídeň, přijmou ji
pohostinně do Prahy. Poláci v rozpočtovém výbo
ru navrhli, aby bvla zřízena v Krakově, a dr. Šu
steršič, aby zřízena byla v Lublani současně s fa
kultou slovinskou. Vláda ovšem není proti tako
vému řešení otázky této, jenže sama nyní neví,
kudy kam.

Česko-německé vyrovnání. Ve Vídni jednalo
se právě o jazykové otázce při úřadech zeměpan
ských v Čechách, přítomen byl také mistodržitel
kníže Thun. Český sněm v polovici ledna svolán
nebude, podle přání Němců sejde se teprve tehdy,
až národně-politická komise bude se svým úkolem
hotova. V pracovním výboru nár. politické komise
sněmovní v Praze nedošlo k dohodě o počtu pří
sedících zem. výboru. Němci chtějí míti přísedí
cích 13, z české strany někteří navrhují 10, jiní 14.

Mistodržitelem na Moravě jmenován bar. Reg
ner z Bleylebenn (nar. 1866 v Brně), Němec sice,
ale ovládá dobře jazyk většiny obyvatelstva; gy
mnasijní studie konal částečně i na gymnasiu če
ském. Pověst spravedlivého úředníka ho předchá
zí z Bukoviny, kde byl zemským presidentem. Na
Moravé právem očekávalo se se strany české jme
nování místodržitele národnosti české,

Volby v Chorvatsku. Ban Tomašič mermomo
cí chce, aby sněmovní většina dělala, co by on
chtěl na úkor Chorvatska. Takových voleb v Chor
vatsku dosud neměli. Oposiční kandidáti byli hlí
dáni policii, pod nicotnými záminkami nedovoleno
jim konat schůze. oposičníci byli věznění a pokuto
vání, volební urny byly pod dohledem maďarských
četníků, kteří nával oposičních voličů k urnám
dovedli již zadržet. Takové byly volby, že i uher
ská sněmovna ostře odsuzovala násilí Tomašičo
vo, a hr. Bathyany řekl, že ban pro volby suspen
doval ústavní práva. Přes to dle dosavadních vý
sledků volebních nemůže se ban tolik radovati.

Volby do delegaci provedeny 14. prosince.
Klub Katol. narodní má letos v delegacích pouze
náhradníka. posl. Kadlčáka. Za království České

zvoleni: Klofáč, dr. Kramář, Udržal, Sedlák, Špa
ček, Němec, náhradníkem Maštálka; z: Němců An
sorge, Langenhau, Pacher, a Roller, náhradník
Kletzenbauer. Delegace svolány jsou na 28. pro
since t. r. do Vídně.

Válka Kalsko-turecká. | Z bojiště nedocházejí
vážnější zprávy. Italové jsou již neomezenými pá
ny pobřeží, zmocnili se širokého pásu úrodné pu
dy na pobřeží a nvní hotovf se k výpravě do vni
trozemi. Ostatně koluie pověst, že v nejbližší době
lze očekávati akci velmocí ku sprostředkavání mí:
ru mezi Italií a Tureckem. Vítězství Italie před Tri
polem akci tut, urvchlilo.

Kouec Persie. Hra s konstituci, k vůli níž in
telligenti +podporovaní« Anglií vypudili šacha Mo
hameda Aliho, přišla Persii velmi draho; rozvrá
cena politickými stranami a občanskou válkou,
stala se Persie kořistí Ruska a Anglie. Pod nejrůz
nějšími záminkami obsazuje Rusko systematicky
severní Persii a Anglie podle dohody s Ruskem z
roku 1908 ani orstem proti tomu nehne. Kdo se pro
Persii pálí, jsou Spojené Státy, jejichž parlament
zle se na Rusko obořuje a již také vypověděly ru
skou obchodní smlouvu. Hlavním agitátorem pro
ti Rusku ve Spojených Státech je žid Schuster,
kterému Rusko stouplo na kuří oko a donutilo ho
opustiti Persii, iejíž finance měl v rukou. Zachrání
li pralament washingtonský severní Persii od ru
ské okkupace. o tom dlužno pochybovat.

Povstání v Číně. Miroví vyslanci císařští při
byli do Šanghaje, aby přijati byli od konsulů ame
rického, ruského, anglického a zástupců republi
kánského výboru. Vyjednávání o mír bylo 19. pro
since zahájeno.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Ples okresního sdružení mládeže na Hradecku ko
ná se 28. ledna v nově upravené dvoraně Adalbertina v
Hradci Králové. Vstupné pán K 1.20, dáma 50 h. S roze
síláním pozvánek bylo právě započato. Kdo by snad
omylem nebyl pozván, nechť reklamuje pozvánku u
okresního jednatele dp. A. Macháně, kaplana na Pou
chově u Hradce Králové. Doufáme, že 28. ledna shro
maždí se v Adalbertinu naše mládež z venkova i měst
hradeckého okresu v nejhojnějším počtu se svými přá
teli ku pěkné zábavě.

Žamberk. V neděli dne i%.t. m. konána zde za veliké
účasti schůze, při které založen spolek »Katolická Jed
nota.« Řečníkem byl dp. Novotný z Pardubic, jenž pro
mluvil na théma: »0 dnešních poměrech, jednotě čes
kých katolíků a významu katolických spolků.« Ve svo
jí přednášce poukázal na neblahé poměry v dnešní spo
lečnosti, která se řídila zásadami materialismu a libera
lismu. Poukázal na ničení kdys kvetoucího stavu živ
nostenského a rolnického, na zbědované poměry děl
nictva vinou liberalismu a dokázal, že jedině zásady
křesťanské, řádně plněny v životě občanském, mohou
způsobiti náležitou nápravu nynějších bědných pomě
rů. Promlouvaje o situaci katolíků, dovodil nutnost or
ganisaze katolíků, která musí pracovati pro záchranu
všech věcí nám svatých. Jednotou všech katoliků do
jdeme k vítězství! Promlouvaje o katolických spolcích,
vyznačil jejich úkol výchovný a vzdělávací, směry,
jiniž se spolek v tom ohledu bráti má, a význam jich
pro katolický život vůbec. Vzájemná podpora, řádné pl
nění hesla -Svůj k svému- je naší povinností. Ku kon
ci zdůraznil důležitost šíření našeho tisku: je příkazem
každého našince, aby odebírál a šířil naše časopisy a tak
naše hnutí podporoval. —.Řeč jeho, velice zajímavá, ča
sto hlučným souhlasem provázená, udržela pozornost
všech přitomných a měla ten krásný výsledek, že se
ihned přihlásilo do spolku 120 členů. Pak promluvil je
ště p. Pírko, technik, o výchově nynější mládeže a o
nutnosti akce, jíž v tomto ohledu právě katolické spol
ky mají vésti. -—Děkujeme vřele dp. řečníkovi a všem
těm, kteří tak okázale, v tak velikém počtu projevili
Svoje upřímně katolické smýšlení a přejeme si jen, aby
nově založený spolek plnil svědomitě svoje veliké po
slání s tim nadšením a zápalem, s jakým byl založen.

»Orlům« okrsku litomyšiského. Maje na zřeteli roz
květ jarých +Orlů«, zvu tímto zástupce všech jednot o
krsku Jitomyšlského na konferenci, jež se koná na Nový
rok v České Třebové o 2 hod. odp. ve spolkové míst
nosti »u Andrlíků.: Program: 1. Čelkový stav jednot a
poslední stav událostí. Ref, Rob. Vala. 2. Zprávy funk
cionářů. 3. Záležitosti finanční. 4. Obeslání župního sle
tu. 5. Okrskový slet. €. Volné návrhy. Zastoupení všech
jednot nutné. Přítomen bude také župní starosta br. J.
Polák z Hradce králové. Hoj, Orli... .! — Robert Vala.

Dobruška. Křesť. Jednota sv. Václava v Dobrušce
pořádala dne 10. prosince veřejnou přednášku. Mluvil
známý a milý nám řečník vsdp. dr. Fr. Reyl z Hradce
Králové o starém a novém názoru životním. Pádnými
důvody ukázal, že starý životní názor jest opřen o
zjevení Boží, o zkušenost lidstva a vede člověka k jeho
cíli. Nový životní názor však jest zbudován na domněn
kách lidí, není jednotný a ustálený, není opřen zkuše
ností a nevede k cíli, nýbrž jen k rozháranosti a nepo
koji, konče často zouřalstvím. Věda rozhodně jej za
vrhovati musí, poněvadž na ní není založen. Věda jest

založen jest nový názor životní jen na domněnkách lidí,
jež se stále mění. jako vážní lidé budeme se držeti sta

rého životního názoru, jenž uspokojuje a vede k cíli lid
stvo již tak dlouho.. Bouřlivý potlesk a pochvala byly
nejlepší známkou uznání všech přítomných za tak věc
nou, v pravdě lidu pochopitelnou přednášku. Bůh vdp.
ředitele dlouho-posiluj a zachovej' — Táž jednota se
hrála v podzimním období tři divadelní představení:
»Liška v pastis«,-Právní zástupce«, »Nevinně odsouzen«,
jež se vydařila a došla uznání i od lidí jiného smýšlení.
Na Vánoce se připravuje fraška: »Honba na redaktora«
od A. Puldy. -- Sdružení křesť. sociální mládeže v po
slední době sehrálo divadelní hru »Kulatý svět«, jejíž
souhra jest mladým nadějným s.úm -e < Druhou ne
děli adventní přijala mládež sv. svátost společně V ce
lém tomto dorostu jest chvályhodná čilost a chuť.ke
práci.

Křesť. sociální vzdělávací spolek v Čáslaví uspořá
dal pro členy a milé hosty v neděli 10. prosince Miku
lášskou zábavu, která návštěvou i průběhem patřila
mezi nejlepší večírky spolkové. Dolení: místnosti hotelu
»U modré hvězdy. naplněny byly tolika účastníky, že
obsazenobylo každé.místoa. ještě řada účastníkůbyla
nucena vrátiti se zpět. Váže si této přízně, hleděl také
spolek podati obecenstvu to nejlepší. Vybrané kuplety,
přednesené přednímisilaini“ našeho zábavního kroužku,
animovaly obecenstvo tak. že musily býti vždy znova a
znova opakovány. P. T. pp. Lump, Mrázek, Peci a Ross
ler skllzeli jak svými figerkami, tak svými zpěvy za
sloužený potlesk. A byly-li jednotlivé komické výstupy
v dobrých rukou pánů, byly i v neméně dobrých rukou
dam. Zvláště sl. Hanička Koláčných překvapila svým
zdařilým vystoupením a těšíme se opravdu, že nebude
to poslední. Ku kanci provedena byla Mikulášská scéna,.
při níž roztomilý andílek přinesl tolik dárků, že čert
vyvoláváním adres až ochraptěl. Mezi všemi čísly pro
gramu koncertovala s úspěchem spolková kapela, roz
množená některými příznivci našimi ze spolku »Blesk-.
Spolek, vzdávaje dík všem svým přátelům, na prvém
místě děkuje veleváženým paním Nebožátkové a Vocá
skové, které ve prospěch dobročinných účelů spolko-
vých věnovaly dvu dorty. za něž vylicitováno byla
přes 20 K.

Žleby. Vědomí svého úkolu, snažil se okresní. org:
výbor svolati předvánoční schůzi všech členů křesť. so
ciální strany na Čáslavsku do přirozeného střediska Čá
stavě. Jelikož však pro stanovenou dobu nemohlo býti
v městě nalezeno vhodných místností, přijal s radosti
nabidku členu orvanisace Žlebské a stanovil na 17. pro
since schůzi do Žlebů. A. cesty toho dne byly velice
neschůdné,. seslo se převe ve dvoraně kníž. hostince.
»Na hrázi: přes 40 org. katolíků, aby se navzájem po
těšili a k nové práci povzbudili. Po zahájení schůze vdp.
vikářem Schreibrem u po zvolení předsednictva ujal se
slova p. red. Štítu Fr. Šupka z Hradce Králové a nad
šenou řečí promlaviůl o nvnějších poměrech spobečen
ských a org. katolíků. Poukázav na rozhárané poměry
hospodářské, národní a kulturní, dovozoval nutnost sem
knuti se všech křesťanských duši, kterým na tom záleží,
aby zachován byt křesťanský řád, aby oživlo vfastene
cké nadšení a proniklo křesťanské smýšlení a jednání
ve všech vrstvách našeho národa. Horoucí slova jeho,
podepřená nezvratnými důvody, vzbudila Muboký do
jem, jak patrno bylo z napjsté pozornosti a z bouřlivých
projevů souhlasu. Končil výzvou ke všem přítomným,
aby stali se apoštoly. křesť. tisku a křesť. idejí, aby
budoucnost nrohla jim jednou žehnati, jako záchrancům
nejdražšího dědictví otcův. Když předseda schůze pan
starosta Havelka z Potěh poděkovat řečníku za vroucí
jeho slova, zapěna na rozchod všemi přítomnými česká
národní hymna. Doufáme, že učiněná výzva najde ohlasu,
a že v nový rok jak křesťanský tisk, tak křesťanská
organisace učiní na Čáslavsku nový a mocn“ krok. To
mu »Zdař Bůh'!.

Nymburk. Zábavní výbor katol. vzděl. spolku pro
Nymburk a okolí pořádá v úterý dne 26. prosmce 1911
o 6. hodině večer v sále hotelu »Na knížecí: poučnou
přednášku. Přednášeti bude dp. F. Pluhař, professor.
Po ukončení přednášky následovati budou zábavná
čísla. K hojné návštěvě zve výbor.

Atelier procirkovní malbu

J. Hlávka,
malíř cí-k. obrazů,

Praba— Král.Vinobrady
Puchmajerova ul. 68.,

W doporačeje veledůst. docho
o venstvo

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. ne plátně, plecbu v oměleckém provedení.

v ceně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení.

Zprávy
místní a z kraje.

Jeho Exc. odp. biskup Dr. Josef Doubrava v neděli
dne 17. t. in. v seminářském chrámu udílel ctpp. boho
slovcům |I. ročníku tonsuru a bohoslovcům II. ročníku
nižší svěcení.



Program pro řádnou schůzi městského zastupitel
« stva, jež konati se bude dmes o 3. shod. odpolední v zase

dací síni městského zastupitelstva. 1. Vyžádá se svolení
. k nzavření komunální zápůjdky.2,000.000 K u »Všeobec

ného pensijního ústavu pro .zřízence«, jednak ke kon
»verši stávajících zápůjček, jednak -ku krytí nových ná

kladů k účelům elektrických podniků a stavby průmy
slového musea v Hradkí Králové.2. Projedná se obecní
„ozpočet na rok 1912. 3. Předloží se ku schválení pro
dejní podmínky pro blok XVII. 4. Vyžádá se schválení

" ku. rozdělení nadací založených biskupem| Eduardem
Brynychem, L. bar. Madovcem a Janem Martincem.
5. Udělí se nadace V. M. Červeného pro žáka vyšší re
álné školy v Hradci Králové. 6. Stane se usnesení o tom.

. že všecka vydání se zřízením a vydržováním druhé po
bočky při měšťanské škole dívčí v Hradci Králové obec

, zavazuje se hraditi, pokud dle zákona na ni připadají.
Rozhodne se o žádostech za udělení domovského práva.

Řádná schůze okresního zastupitelstva koná se dne
27. t. m. o 9. hod. dopol v zasedací síní okresního domu
v Hradci Králové. Na programu mimo jiné jsou tyto
záležitosti: Návrh okresního rozpočtu na rok 1912. —
Žádost praesidia Zemské komise -pro úpravu řek v krá
lovství Českém stran udržování úpravních prací (na
řece Orlici od bývalého jezu v Hradci Králové po mlýn
Korbelův v Malšovicích. -- Žádost komité pro stavbu
dráhy Hradec Králové-Černilov<Opočno o zvýšení o
kresního příspěvku na 400.000K. —Žádost obce Hrad
ce Králové o schválení nsnesení obecního zastupitel
stva o převzetí záraky za závazky Spořitelny Králové
hradecké z náhradní smlouvy ma pojištění úředníků a
zřízenců Spořitelny. - Žádost obce Hradce Králové o
schválení usnesení obecního zastupitelstva ohledně de
finitivního osvobození staveb a přestaveb v Hradci Krá
lové od obecních a skotských přirážek i v -tom případě,
kdyby od přirážek zemských osvobozeny nebyly. —
Žádost obce Hradce Králové o schválení uzavření zá
půjčky 390.009 K u Hivpoteční banky král. Českého ku

"krytí různých investicnich. nákladů. Žádost obce
Hradce Králové o schválení usnesení stran úhrady čá

„stečného nákladu spojeného se zřízemím jezu a mostu
na Orlici a stran udržování a obsluhování téhož jezu.
— Žádosti výpomocných úředníků nemocnice o udělení

«drahotního přídavku. — Žádosti o míste druhého správ
„ního úředníka ve všeobecné veřejné nemocnici.

Divadlo v pemslonátě školských sester. Divadelní
-představení „Dvě Přemvslovny«, které sehrály dne 17.
tum. na domácím jevišti chovanky pensionátu cís. Franl.
„Josefa, dlužno řaditi k nejlepším produkcím, které kdy
ra tomto jevišti provedeny byly. Hra sama má účinný

„dramatický spád a provedení jednotlivých úloh bylo
bezvadné. Výprava hry a souhra celková byly přiměře
ny. Předchra k -Libuší«, kterou přednesla na pianě sl.
Dostálová a závěrečný ženský sbor byly mistrným vý
konem. Představení poctil návštěvou Jeho Excellence
ndp. biskup, pp. mistodržitelský rada Steinfeld, rada z.
s. Fiseher, kons, rada Dr. Domabyl, kons. rada Dr. Reyl
a četné obecenstvo, které bylo podanými výkony“ nad
šenc.

Z Rudolfina. Zdejšímu ústavu pro hluchoněmé do
stalo se v poslední době značnějších darů, jež věnovány
"byly jednak na vydržování ústavu, jednak chudým cho
vanců'n. Tak sl. spořitelna Krátohradecká zaslala pří
spěvek ze zisku za rok 1910 v částce 200 K. Nejmeno
vaná továrna věnovala 100 K, sl. okresní výbor v No
vém Bydžově daroval ústavu 40 K jako příspěvek na
rok 19i1. Prostřednictvím veledůst. děkanského úřadu
v Jaroměří došel od nejmenované dar 10 K. Pí. Poláková
z Opatovic odevzdala 7 K, jež ve prospěch ústavu se
brány byly v Opatovicích n. L. Pan F. Koudelka, učitel
v. v. v Pecce zaslal na vánoční stromek chovancům

© K a p. Mg Ph. Václav Vašák v Mladé Vožici k u
ctění památky zemřelého pana lékárníka Jana Košťála
částku S K. -—Ředitelství vzdává vřelé díky za věno
vané dary tyto, jimiž usnadněno vydržování ústavu
a ulehčeno chudým chovancům, kteří dobrodinců svých
na modlitbách pamětlivi budou. Zaplať Bůh!

Vánoční slavnost. Dnes v pátek o 4. hod. odp. ko
ná se v ústavu hluchoněmých domácí slavnost »Vánoč
ního stromku«. při které chovancí ústavu předvedou
v posuňkové řeči veselohru: Král Liliputánský. Po hře
následovati budou 2 živé obrazy, načež poděkováním
chovanky za uštědřené dárky od ctěného dobročinného
komitétu dam slavnost tato ukončena bude. Vstup volný,

K uctění a oslavení Božího narození sehrají dítky
mateřské školy v Hradci Králové dne 22. prosince 1911
o 10. hodině dopolední vánoční hru: Polepšený kašpá
rek, k niž uctivě zveme P. T. pp. rodiče a příznivce ne
vinných dítek. Po hře bude následovati podělení chu
dých dítek šaty, obuví a vánočkami. Správa mateřské

školy v Hradci Králové v prosinci 1911. Školské Sestry
de Notre Dame. -— Pořad: Modlitba. — Píseň: K Tobě,

Elíška Dvořáčková. — Živnostníci. — Pohádka. — Vá
noční hra: :Polepšený kašpárek«, ve 3 jednáních. -
Poděkování: Jiřinka Šupková, Aloisie Růžičková.

Nedostatečný počet úřednictva na zdejší poště uvá

noční. Rozmach obchodní a průmyslový v posledních
letech jest zde obrovský, ale erár nedbá posud ani opě
tovaných žádostí obecenstva ani úřednictva, které jest
prací přetíženo i ve dnech normálního chodu úředního.
Zvláště v oddělení pro chekové řízení pošt. spořitelny
Jest práce nadlidská, takže se tam kupí celá řada inte
ressentů, z nichž někteří čekají přes půl hodiny. Rychlá
náprava jest zde největší nutností.

rování časti pozemku spolku pro stavbu evang. kostela |
nazývá -Ratibor poťouchlou a docela podrážděně vi- |
ni náš list ze -— lhaní. Nuže — vždyť přece sám orgán
zdejší radnice dne 25 „listopadu konstatoval toto usne
šení městského zastupitelstva: »Žádosti Spolku pro vy
stavění evang. reflormov. chrámu za změnu parcelace
staveništé, za zpětné odstoupení dvou zbývajících par
+€i za původní kupní cenu, za změnu regulační čáry a
darování pozemku, jehož pro frekvenci není třeba, vy
h wěno s jistými výhradami.« Kdo tedy dle tohoto re
ferátu konstatoval darování, může býti viněn ze lži?
Nebyla-li oficielní zpráva úplná nebo dobře stylisovaná,
za 'to nemůže čtenářstvo. -- »Ratibor« snaží se vyhoditi
trum otistěním tohoto sdělení sarostenského úřadu e
vangelíkům: Změna regulační čáry dle předloženého
plánku byla schválena s tim, že obecní pozemek, ko
stélem zabraný, daruje se Vám v ploše rovnající se
ploše "Vámi obci postoupené.« Co se tedy vlastně doká
zala? Zanechejte tedy slovíčkářství a přiznejte, že
praticírkevnické záchvaty pokrokářského tisku tento
krát na radnici neměly účinku pražádného. Ta zcela o
chotně vyhovělu evangelické žádosti. Zároveň lze gra
tulovati evangelíkům, že nalezli horlivého advokáta v
protikonfessním tisku. — Ale rozčilenost má svůj pů
vod vlastně jinde. Poznamenali jsme, že stavba kostela
byla štědře subvencována penězi zahraničními. Ačkoli
na tuto zprávu nereaguje »Ratibor« ani slovem, jest jisto,
že uvedla evangelicko-bezkonfessní vzájemně podpůr
nou společnost do velikého rozčilení. Proto poťouchlý
pisatel ze msty snaží se nastrčiti si škrabošku bubáka
strašifelným, prorockým dotazníkem, za čí peníze jest
postaveno Adalbertinum. Přicházíte s kopistí po nápeči,
protože už jest dávno známo, kdo na Adalbertinum pla
til, a že nebylo postaveno za prušácké marky. Bylo by
účelnějíí přemýšleti, na Čí účet se staví pokrokářské
villy. Aby bvla ironie dovršena, »Ratibor<« na téže
stránce přináší věcnou opravu městské rady: +... zprá
va týdenníku »Ratibor« ze dne 9. t. m. ohledně diplo
macie Spolku českých průmyslníků textilních stran umí
stění vyšší školy textilní skutečnosti neodpovídá.:

Z české zemské komise pro ochranu dítek. V po
slední době četní dobrodinci z Hradce Králové a okolí
vzpomněli různými dary na podniky české zemské ko
mise a zejména na chlapeckou výchovnu v Hradci Krá
lové. Poněvadž zmíněné dary zasílány byly na různá
místa - na př. komisí přímo. sl. městské radě, nebo
správě ústavu -- nebylo možno v čas je kvitovatí. Z té
příčiny vznáší čes. zem. komise uctivou žádost, aby
všechny budoucí dary k vůli snadnějšímu přehledu
a kvitování odevzdány byly správě chlapec. výchov
ny čes. zemské komise v Hradcí Králové, č. 62, jež jest
oprávněna veškeré dary určené ve prospěch podniků
čes. zem. komise přijímati a kvítovati.

Pozor na vybirám novoročného. Každoročně se o

pakují stížnosti, že obecní zřízenci obcházejí a vybírají
novoročné. Jelikož jest obecním zřízencům a dělníkům

(vyjímaje ponocné a kominíky) přísně zakázáno jaké
koliv vánoční a novoroční sbírání peněžitých darů, u
pozorfuje se každý, aby osoby jiné dal zadržeti, zji
stiti a jména Jich oznámil policejnímu úřadu, ježto mnoh
dy vynucují si různá individua novoročné, ač zřízenci |
obecními ani nejsou.

Úmrtí. Tento týden zemřel městský důchodní pan
Ot. Vojta následkem onemocnění tyfem. Zesnulý, jsa
předním stoupencem pokrokové strany, přistoupil ke
spolku pro spalování mrtvol a proto měl býti po smrti
zpopelněn. © Úmrtní oznámení ohlašovalo také spálení
mrtvoly v saské Kamenici. Do projektu toho vmísily se
státní úřady a zakázaly pro nakažlivost choroby zesnu
lého převezení mrtvoly vzdor všem rekursům až k nej
vyšší instanci ministerstva vnitra. Teprv po 3 letech
smí býti pozůstatky převezeny ke spálení. Kdyby ne
běželo o pohřeb, jenž činí vždy nárok na pietu, mohlo
by se zde mluviti o fatálním přepočítání nebožtíka, jenž
si platil po léla na pohřeb ohněm a nyní musil za vděk
vzíti obyčejným občanským pohřbením.

Obsazení místa důchodního v Hradci Králové. Ne- !
máme na mysli žádnou určitou osobu, které by se
měla svěřiti správa městského důchodu, a vyslovujeme
tedy jen celkový názor o kvalifikaci příštího důchod
ního. Má to býti dobrý odborník s předběžným ucele
ným humanitním vzděláním, aby pro cifry nezapomínal
na lidskost a na pravou humanitu. Do důchodu přicháze

jí také chudí příslušníci zdejší obce, s nimiž důchodní ne
smí zacházeti jako vesnický paša pánovitě a hrubě, ja
ko by vyplácel městské podpory aneb odměny ze své
vlastní kapsy. Rovněž nesmí býti důchod ohniskem po
litických strannických štvanic, kterých obecní úředník
musí se vždy vystříhati 7 toho důvodu, že je jednak
placen z peněz všech poplatníků, jednak je povinen
všem příslušníkům obecním nestranně posloužiti. Žádá
me tedy zralcu úvahu o kvalifikaci kompetentů a ohled
na širší vrstvy občanstva.

Volby do liberecké obchodní komory skončily v
úterý 19 t. m. Vzdor divoké agitaci s německé strany
podafilo se českému volebnímu výboru při králohra
decké Ústředně přece jen soustřediti na českou kandi
dátku celkem 12.562 hlasů, počet přibližně stejný jako
při volbách roku 1945. Zvláště potěšitelným úkazem jest
pozoruhodný vzrůst českých hlasů průmyslnických v I.
sborech sekce živnostenské, dokumentující rozmach se
verovýchodočeské podnikavosti nad jiné jasně. Také v
mešninách vzdor mnohým protivenstvím docíleno ne
čekaných úspěchů.

Volba působívá muka — skutečnost tu opětně po
tvrzuje vánoční výslavka v závodě Singer Co. akciové
společnosti pro šicí stroje v Hradci Králové letos ob

——

vyklým vkusným způsobem upravena. Přehlednýí způ
sobem jsou zde Vyslaveny světoznámé výrobky firmy
Singer Co., které stále zdokonalovány, jsou nejlepším
výrobkem toho druhu. Kdo si přeje pro svou domácnost
jednoduchy šicí stroj. aneb stroj podobný elegantní skří
ni, který je okrasou každého salonu, ten je zde najde
v hojném výběru. Zvláště se doporučuje stroj třídy
»66«, který všem. požadavkům úplně vyhovuje a jiné
soustavy mnohými výhodami předčí, tak zejména leh
kým ovládánín: snadně přístupným, vodorovně ležícím
člunkem a množstvím přístrojů. Vedle způsobilosti jemu
vlastní, zhotovovati nejskvostnější umělé výšivky, na
bývá pontocí Ichce připevnitelného přístroje možnost
prováděti nejjemnější jakož i nejobtížnější práce látací.
S tímto přístrojem látá nejen punčochy všeho druhu ný
brž i ubrusy a spodní prádlo a zastiňuje tím každou práci
ruční. Takový stroj třídy +bb= ať v jednoduché neb
jemnější úpravě přijat bude všude co vánoční dárek
s otevřenou náručí. Na přání uděluje se potřebný návod

k ovládání stroje a zacházení s přístroji, které si každá
dáma v nejkratší době osvojiti může. Rovněž se posky
tují kupujícímu nejpohodlnější platební podmínky.

Seznam cen na týdenním trhu v Hradci Králové
dne 16. prosince 1911. t hl: pšenice K 19.50 až 20.20,
žita 15.-- až I7.-—, ječmene 14.40 až 15.20, ovsa 9.60 až
10.10, prosa 13. - -až 14.—.. vikve 26.— až 28.—, hrachu
28.. až 32.—,čočky 48.—až 50.—,jahel 28. až 0.
krup 20.-— až 48.—, brambor 7.60 až 8.40, máku 98.—.

až IM0.—-,lněného semene 28.— až 30.70, 100 kg: žit
ných otrub I5.— až 16.50, pšeničných otrub 15.50 až 16.—.
- kg: másla čerstvého 2.40, tvarohu —.48 až -—-.56,|
vejce —.10 až —.12, t kopa: zelí 24.—, kapusty 4.— až
8—, 1 hl cibule 17.. - až 22,- 1 kopa drobné zeleniny
1. 1 hl: hrusek 18. až 32., jablek 20. -„ | pytel
mrkve 3.. až 5.-.

Na týdenní trh v Hradci Králové dne 16. prosince
1911 byto přivezeno: hl: pšenice 74, žita 114, ječmene
97. ovsa 191, jetelového semínka červeného 93, máku 2,
kon: zelí 10, kapusty 21. drobné zeleniny5l, hl: cibule
12, brambor 59, jablek 6. hrušek 97. pytlů: mrkve 17.

Z Pouchova se sděluje, že dne 2. prosince, na den
sv. Štěpána, hraje Katol.-politická Jednota Pouchovská
velké divadelní vánočuí představení „Čarovná noc< od
učitele Josefa Flekáčka, Začátek v 7 hodin večer pro do
spělé. Pro děti hráti bude týž výpravný kus zpěvný
na sv. Sylvestra o £, hod. cdpol. u Česáků ve spolkové
místnosti.

Nový Hradec Králové. (Vánoční slavnost.) Ve čtvr
tek dne 14. prosince 1911 ve 4 hodiny odpoledne pořádá
na byla vánoční slavnost pro dítky opatrovny ctih. škol
ských sester v Novém Hradci Králové. Nejprve přivítala
malá Pilařová a Němečková četně shromážděné hosty.
Dítky pak provedly řadu velice pěkně nacvičených bá
sníček a písní, načež byla vánoční hra: "Příhody ma
lých pastýřů Betlemských.« Obecenstvo velké i malé,
jímž byl sál do posledního místa naplněn, se zájmem
hojnou pochvalou a potleskem sledovalo pestrý rej na
jevišti, kde množství pastýřů a pastýřek s anděly pělo
a rokovalo o narození Spasitele. Děti počínaly si nenu
ceně, ovládaly své úlohy a zpívaly pěkně. Svědčilo to
o nemalé píli a snaze jejich učitelek — sestřiček, které
starají se pečlivě o to, aby více než stu ditek dostalo se
nadílky vánoční. Poděkováním a zapěním písně: »Naro
dil se Kristus Pán< slavnost ukončena. Písně a hru s
nevšední ochotou doprovázel na harmoniu p. Václav
Studený, ředitel kůru. Veškeří přítomní rozcházeli se

uspokojení a nřímo dojati tklivou slavností vánoční. Celý
program slavnosti byl v neděli 17. prosince opakován
s tímtéž úspěchem jako ve čtvrtek. Nemůžeme ku kon
ci než co nejvřeleji poděkovati všem šlechetným dobro
dincům za dobrodiní dítkám prokázané a spolu je žá
dati, by i na příšté přízeň svou dítkám v opatrovně vě
novali. Zvláště pak vzdáváme srdečné díky panu rad
nimu Václavu Valentovi za přispění při vybírání vstup
ného. Ještě jednou všem: »Zaplať Pán Bůh!<

Vrah z hořického konsumu dopaden. Po celé zemi
snad způsobila odvážná vražda v hořickém konsumu
rozruch. Přibrán policejní pes, sesilena četnická posádka,
která pátrala dnem i nocí. Zdálo se však, že vrah zů
stane ukryt a rozčilení rostlo, když ještě i po tomto zlo
činu staly se pokusy krádeže v městě a v okolí. Mnoho
osob bylo vyšetřeno, více domácích prohlídek vykoná
no, avšak i to bez výsledku. Konečně podařilo se pil
nému pátrání četnictva přec jen přijíti pachateli na sto
pu a to způsobem, jenž připomíná věru Scherlock-Hol
mesa. Kdesi pod kanálem nalezena byla krabice s čo
koládou a tu soudilo se. že je krabice v souvislosti s

Četnický velitel přišel na myšlenku, pátrati v tomto
směru u jedné firmy moravské, jejíž adresa na krabici
vyškrábána byla, avšak jako majetek zmíněné od ob

chodníka L.. poznána. Učiněn dotaz a firma odpověděla,

Vykonána i tam prohlídka. ač rodina na pohled byla

AtlantikVf
Velejemné [látky na pánské obleky.

Doporučuji vřele vejedůstojnému duchovenstvu,
Vzory k nablédnutí franko.

První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.

Tramín



V posteli bylo © hus, mnoho homolí cukru, šatstva a
zachovalá a tu přišlo se k překvapujícímu výsledku.
zboží všeho druhu nalezeno v skrýši a na půdě, ro
dina zatkna:1 a lu sestra vyznala, tov. mistra Rybu
že zastřelil mladší její 20letý bratr Alois Vlach, jenž
již v 17. roce odpadl od víry. Oba zatčení bratří jsou
bez vyznání a členové zdejšího spolku »theoretických=
anarchistů, kteří pokoutně provozovali anarchismus |
v praksi. Tito pak udalí spoluvinníka, anarchistu, rov
něž bez vyznání. Snad to otevře mnohým oči, jak se
mají na ty naše anarchisty dívati; posud to byl podiv
ný sice, ale nevinný die názoru mnohých sport, dnes je

těsil se za svého působení v Čáslavi všeobecné sympa
tii veřejnosti pro svoji ochotu a pro svou konciliantní
povahu a proto nelze se diviti, že pohřeb jeho se odbý
val za velikého účastenství občanstva ze všech vrstev.
Kondukt vedl dp. farář z Michelsdorfu A. Porteš, sy

činu posmívali se lidé bez víry, že jsou vinni v tomto
případě klerikálové, ježto ohlupují lid. —- Člověk po
krokový byl by revolver odhodil, jakmile zpozoroval,
že je dopaden a jeden »theoretický“« těšil se, že se či
nu mohl dopustit také klerikál, což se, pravil, ukáže. A
ukázalo se. Může býti věru ten jejich graduovaný vůd
ce na své lidi hrdým, energické naše četnictvo bude míti
klidné vánoce a občanstvo bude se moci bezpečněji od
dati spánku.

Z farnosti Čáslavské, Posvěcení sochy sv. Antoni
na pro chléb chudých, darované zemř. pí. Ant. Vebro
vou. které vykonáno bylo o svátku Neposkvrněného
Početí. stalo se krásnou u dojemnou slavností křesťan
ské lásky. Svěcení 36 vzácnou ochotou vykonal vdp.
vikář žlebský A. Schreiber u přítomnosti velikého po
čtu věřících, kteří naplnili takřka všecky prostory chrá
mu. za assistence místního duchovenstva s vdp. děka
nem Jos. Foltou v čele. Akci posvěcení předcházela řeč
dp. katechetv gymmnasijníhoF. Kohouta, který vysvětlil
původ úcty sv. Antonína a almužny pro chléb chu
dých a nadšenými slovy promluvil o velikém významu
této pobožnosti pro ná“ věk. Slavnost zakončena byla
zpívanými litaniemi, při nichž předneseny byly přiči
něním p. ředitele chóru J. Malého dojemné sbory.
Všichni účastníci podělení byli pák modlitbami k sv.
Antoninu. Kterak pro úctu sv. Antonína zahořela srdce
návštěvníků našeho chrámu Páně, patrno nejlépe z Čet
ných dárků, jimiž již nyní v předvánoční době budou
moci býti někteří chudí poděleni. Doufáme, že vedle o
bětavých dobrodinců naleznou se i obětaví ochotníci,
kteří by si vzali na starost vyhledávání opravdu po
třebných ubožáku, aby toto dílo křesťanského milosr
denství bylo vedeno v duchu pravé křesťanské lásky
po příkladě slechermných Vincenciánů.

Čáslav. Stavební družstvo. o němžjsme se
zmínil: v jednom 7 minulých čísel, vydalo právě pro
volání, ve kterém vybízí k hojným přihláškám a zá
roveň stanoví program své budoucí činnosti. Chce sta
věti rodinné domy úřednické, učitelské a dělnické, kte
ré budou majetkem clení a spolu stavěti domy nájem
né, které budou majetkem družstva, s pomocí veške
rých fondů. které exvisiuji. Podíly členů rozvrženy jsou
na 100 K a ručení jest obmezené, t. j. dvojnásobným
podílem. Zápisné obnáší 2 K. Jakmile bude dostatečný
počet přihlášek, svolána bude valná hromada a počne
se pracovati. Stavební místa jsou již vyhlédnuta a 0
be“ cecnotna jest dle možnosti co nejvíce přispěti. —
Radostné dny nejmenších jsoubez odporukaž
doročně ony dva dny předvánoční, v nichž v městské
opatrovně koná sc divadlo a nadílka. Letos konána
byla tato slavnost dne 16. a 17. prosince odpoledne u
přítomnosti četných todičů, dítek opatrovnu navštěvu
jících a mnohých vzácných hostů. Maličcí zpěváci, her
ci a přednášeči tužili se statečně a sklidili hojně potle
sku. Byla to zasloužená pochvala ctihodných sester, kte
ré slavnost dětskou uspořádaly a nacvičily. K nadílce
přispěla správní rada právovárečného měšťanstva ob
nosem20 K. -- Česta do okresní nemocnice
zasloužila by opět trochu důkladné opravy. V posledních
vlhkých dnech podobala se blátivému potoku, jímž ne
bylo asi příjemno broditi se našim pánům nemocničním
lékařům ani návštěvníkům nemocných. | Nevíme sice,
kdo má povinnost o schůdnost cesty té se starati, zda
zeměpanské úřady či sl. okresní výbor, ale snad vzá
jemnou shodou mohla by záležitost ta býti náležitě
skoncován:. Byl-li upraven nově a trvanlivě přístup
k budově kasáren 21. pluku. stejně při dobré vůli mohl
by býti upraven i přístup k budově okresní nemocnice.
-—Aféra s rybami Došly nás dotazy, co jest prav
dy na oněch pověstech i v některých listech zazname
naných o odcizených rybách, patřících městu. Ač zále
žitost tato patří vlastně před obecní zastupitelstvo, kde
může býti nejlépe a také asi bude osvětlena, sdělujeme
přece nedočkavým. co jsme se po náležité informaci do
zvěděli. Obec naše má od kníž. auerspegské správy pro
najatý rybník, z něhož vede do města vodovod. Do ryb
níka tohoto bez vědomí města nasadil si prý p. lesní
z Tupadel ryby a když letos byla voda z rybníka sta
žena, ryby ty opět bez vědomí města vylovil a roze
slal. Kam, ukáže již vyšetřovací protokol. Městská
rada, upozorněná městským vodákem, zavedla v této
záležitosti úřední jednání, jehož výsledkem bylo, že pan
lesní slíbil dáti za vylovené ryby náhradu, o jejíž výší
bylo jednáno a o jejímž schválení rozhodnou zástupcové
města asi v nejbližším zasedání obec. zastupitelstva.
Že jednání pana lesniho nebylo příliš příznivě posuzo
váno, není divu, kdvž známo jest, jak on jest na každé
dosti nepatrné porušení i domnělých práv lesní správy
se strany městského obyvatelstva žárliv a jak se dove
de proti tomu sám i svým personálem ohraditi. — Ú
mrtí. 13. prosmce pochován byl na ústředním hřbitově
čáslavském pan Gustav Kořínek, bývalý c. k. sekretář
při zdejším okresním hejtmanství. Mrtvola jeho převe
zena byla do Čáslavě z Plzně, kde zemřel v sanatoriu
dra. Jaklína. raněn byv mrtvicí v stáří 61 roků. Zesnulý

touz a vp. Samcem 7 Čáslavě a po závěrečných obřa
dech krátkými. ale dojemnými slovy za hlubokého po
hnutí přítomných tlumočil svoji vděčnost za všecku lá
sku, kterou zesnulý jemu a všem jeho sourozencům pro
jevoval. My k této krásné vzpomínce na dobrotivost
zemřelého připojujeme i vzpomínku na jeho vroucí a 0
pravdovou zbožnost. Odpočívej v pokoji!

liké plakáty, že skupina zemského sdružení českých ka
tolických — zemědělců ©—vRanné pořádá 17. | pro
since 1911 večer spolkovou veřejnou schůzi s přednás
kou vsdp. kanovníka, proi. Th.Dra. Šulce »Český národ
a Řím.. Takovéto přednášky se odvážili na Ranné ka
tolíci! Toť smělost. Proto také evangelíci z celého okolí
a 5 ními. ovšem. od. nich. vedení agrárníci atd.
se dostavili ve velikém počtu, tak že jich bylo daleko
více než křesť. sociálů také četně shromážděných. Bylo
to znáti dle křiku našich protivníků. Vsdp. kanovník v

náboženském, politickém, kulturním a národohospodář
ském, a vyvrátil velini působivě, dokládaje vše dějepi
sem, povídačky, že Říni ubil nejlepší Čechy a výkvět

po Bílé Hoře Te Deum že slavil. Pak se hlásil k slovu
a je dostal pan Rud Maiina, předseda agrárního doro
stu okresu Hlincckého, studující techniky, a dle matri
ky evang. helv. vyznání. Hledě) dokázati, že katolická
církev českému národu škodila. Ale bylo hned znáti, že
těžko proti řeči vsdp. kanovníka něco dokazovati. Zkrát
ka byla to řeč jak obsahově, tak formálně i přednesem
velice slabá. Je-li pan Malina, jak říkají agrárníci. ve
dení evangelíky. výborným řečníkem, tak měl velmi
nešťastný večer. Vsdp. kanovník krásně a účinně od

danými panu Malinovi a Bolatému z Čertoviny byli »ne
spokojeni“ a vyvrátiti jich nedovedli. Proto s jásotem
uvítali, když k vůli jrozdní hodině pan předseda ukončil
schází.

Odbor Ústřední Malice Školské v Borohrádku vy
těžil sbírkou vykonanou na letošní dar svatováclavský
K M. jež s díky výber Ústřední Matice Školské 10
tvrzuje « dárcům i sběratelům vyslovuje olné uznání.

Nasavrky. V prosinci pořádalo okresní sdružení do
rostu agrárního kurs hospodářský, který trval 14 dní.
Mezi řečníky mimo cizí byli pan knižecí lesmistr Som
mmer z L.ibáně a hlavně pp. dr. Roček, c. k. notář Pinz
a okresní tajemník Černý. Nezmiňovali bychom se vů
bec o tomto kursu, neboť uznáváme, že každá strana
má a musí pracovati na svém vzdělání, a tedy ani stra
ně agrární jejímu dorostu v této příčině bychom ne
mohli ničeho vytýkati ani záviděti. Avšak korunou kur
su hospodářského měl býti řečnický kurs, na který a
grární dorast si pozval známého svého dr. Hnídka. Kdo
zná p. Dra Hnídka. i kdyby ho neslyšel, ví předem, o

ně známí zvláště dva agrární poslanci: Hyrš mluví vždy
o kráse Čech, o Žižkovi, o Husovi, třebas měl na pro
gramu -O zavodňování luk< nebo +0 vodovodu.« Dr.
Hnídek vždy zase musí si smlsnouti na +klerikálech“,
třeba že mluví na každé schůzi totéž. Probíral na kursu

nem řádným pojmenoval. Jen o programu české strany
křesťansko-sociální se téměř nezmínil, za to ji jmenoval

a nepravd. Vvjádřil se, Že stoupenci české strany křesť.
sociální jsou buď lidé obmezení nebo prohnaní, kteří
chtějí míti ze strany prospěch. Tážeme se, kolik který
stoupenec naší strany již sebral těch subvencí? A ko
lik jich v naší straně již zbohatlo z politiky anebo do
sáhlo tučného mista. jako u agrárníků? Zmiňoval se o
stoupenci v naší straně, jenž prý ani matce nedává po
vinného výměnku. Proč ho nejmenoval? A proč nejme
noval mnohé své stoupence, kteří jednají s chudým li
dem hůře než za roboty? Ostatně ať si vzpomene pan

ho nechal nuncovaný agrárník sedřeného ve chlívku
zhynouti hladem. To je zase výchova agrarismu. Ostat
ně kdybychom měli mluviti, pane Hnídku, o té výcho
vě ve straně agrární, jak vy mluvíte s gustem o vý
chově ve straně naší, na to by nestačily celé knihy. Pane
Hnidku, celá řeč vaše působila dojmem štvaní. Vy jste
řekl, že vůdcové strany klerikální se jedenkráte budou
zodpovidati za lid před Bohem. My se tážeme, před kým
se budou zodpovídati ti kněží, kteří k vůli své ctižádo
stivosti zrazují své zásady, na které kdysi přísahali,
ti kněží, kteří lid štvou proti biskupům a svým bratřím
kněžím. ti kněží, kteří se spojují s volnomyšlenkáři,
kteří lid svádějí v náboženskou lhostejnost za nyněj
ší vážné doby, ti kněží. kteří katolfky před evangelií
ky sesměšňují! -—Vy jste pravil, že každý lenoch dělá
agitátora straně klerikální. Jmenujte nám ty lenochy!
Možná, že bychom těch lenochů nalezi' nejvíce ve
straně vaší, neboč strana vaše má nejvíce prostředků,
odkud by je platiti mohla. Ostatně to bylo viděti nej
lépe za vaší nešťastné kandidatury na Čáslavsku, kde
jste měl agitátorů na kopy. Ale p. Šabata byl sám. Ja
ký je to rozdil. pane Hnídku, vy a pan poslanec Pa
our. Ten je také agrární poslanec, ale přece, ač ne

studoval na université, k takovým útokům by'se přece
nikdy a nikdy neodvážil a za takové řeči by se styděl.
Věřte, že vaše řeč je nedůstojna každého Inteligenta,
natož poslance! A takovýmto způsobem chcete na ven
kově zjednati pokoj a mír? Takovýmto způsobem chcete
rozvaděné bratry usmitovat a lidí vzdělávat? Jak vy
chováváte a vzdělávate venkov, to ukázal již odpo
ledne člen dorostu evangelika jednatel pan Sekerka.
Měl představovati stoupence naší strany. Ale odkud vzal
tu řeč svoji? Od vás snad? Vůbec mluvil tak, jak nikdy
náš stoupenec: ještě nernluvil a řeč jeho nebyla ničím ji
ným než painíJetern na naši stranu. Ostatně se p. Se
kerkovi nedivíme. on chtěl svým spoluvěrcům dělati
»Jegraci« z katolíků. Jen se divíme těm, kteří pro štva
ní proti všemu katolickému nevidí ten klerikalismus me
zi evangelickými členy agrárními, kteří ve straně a
grární všude mají solo.

Česká Třebová. V dobách zlých utěšovali se naši
předkové příslovín: Nebvlo zle, aby zase nebylo lépe.
A nyní často slýcháme: Trpělivost nese růže. Trpěli

( vost naše, farníků českotřebovských, dosti dlouho napí
" nána byla. Konečně po 1 měsících dostalo se nám od

měny, velmi milého překvapení v osobě nového p. dě

i kana, jímž se stal vdp. Frant. Černý, dosavadní farář
(V Čermné. Dne 10 „prosince zavítal k nám trvale. Při

šel, viděl zástupy čekajícího lidu a zvítězil nad naším
srdcem. O půl iřetí hodině odp. přihnal se rychlík, jenž

| nám přivezl nového duchovního správce, jehož před
cházela pověst imnuželaskavého, kněze horlivého. Slav
ná městská rada a zástupcové katol. spolků uvítali pří

i chozího na nádraží. Za městskou radu uvítání přednesl

| pan městský radní ředitel Stěpánek. Nádražní ulicí a

|

|

|

náměstím ubíral se průvod. Chodníky hustě lidem ob
sazeny, všude pozdravován p. děkan co. nejuctivěji.
Hlavní uvítání nastalo u kostela. Členové katol. spolků
tvořili špalír. Uvítací řeč pronesl p. Václav Gregar, dlou
holetý předseda Odbočky Všeodb. sdružení. Na prahu
kostela jménem kněží promluvil dp. administrator A.
Stanci a jménem: dítek přání přednesla družička Ma
řenka Beranová a nádhernou kytici podala Eliška Dvo
řáčková, žačky zdejší měšť. školy. Za slavnostního zpě

„vu řízeného p. ředitele kůru Preislerení ubíral se vdp.
i děkan k hlavnímu oltáři poklonit se Spasiteli. Když do

zněly poslední tóny, vystoupil na kazatelnu. Každý s

| dychtivostí očekával první jeho slova. -S bázní, alezároveň s důvěrou přicházím k Vám, znělo to zvučně
: plným chrámem, -s bázní před velkou zodpovědností,

s důvěrou v Toho, jenž mne ke kněžství povolal, s dů
věrou v pomoc a součinnost všech lidi dobré vůle.« Do
jem slov i kazatelského vystoupení byl co nejlepší.
Poželmáním Velehnou Svátostí ukončen úkon uvítání
našehc p. děkana. Ku příchodu našeho milého du
chovního správce dovolujeme si pŘičiniti poznámku:
Před 10)měsíci, když jsme zde zvěstovali úmrtí býwa
lého p. děkana Matějky, pravili jsme: Ať se stane nástu
pcem jeho kdokoli. prosíme, aby nezapomněl, že je
ho pomoci se bude dožadovati lid katolické veřejně a
při každé příležitosti k církvi a kněžstvu se hlásící.
Tuto prosbu opakujeme dnes. Používáme, veledůstojný
pane, Vašich vlastních slov: S bázní očekávali jsme, kdo
nás pro příště povede, s důvěrou k Vám hledíme a dou
fáme, že tato důvěra zklamána nebude. Činnosti Vaší že
hnej Bůh a zachovej Vás pro nás mnohá léta!

Červené Janovice. k zprávě uveřejněné ještě do

i dáváme. že polyekromii veškerých soch a pozlacovač
i ský práce na hlavním, dvou postranních oltářích i na

| Božírí hrobě provedeny byly v odborném závodě p.
i Josefa Řehny v Hoře Kutné, kdež také bude provedena

polychromie nové Křížové cesty.
Dary na pohořelé v Michmovce. Pan Mg.Ph. Jan

Lupp, lékárník v Chrasti 10 K, p. Jos. Kučera, c. k. za
| hradník v Bičkovicích 5 K. Sbírky zaslaly důst. duchov

j ní správy: v Petrovicích u Nechanic 11 K, ve Všesta
rech 2 K. ve Vápně 23 K 60 hal., v Kuklenách 21 K, v

i Novém Bydžově 21 K. ve Smidařích 11 K 34 hal., ve
Stěžerácih 21 K. v Přelouči 33 K. Za všecky milodary
uctivě děhuje farní úřad v Kratonohách.

Poděkování. My. v hluboké úctě podepsaní, kteří
jsme dne 5. listopadu t. r. byli stižení zhoubným po
žárem, vzdáváme všem šlechetným dobrodincům, kteří
ze soucitné křesťanské lásky přispěli k úlevě naší bi
dy. takže se nám každému prostřednictvím farního ú
řadu v Kratonohách dostalo daru 100 K a nejchudším

: Z nás ještě zvláštních darů, nejuctivější díky. Prosíme

| novorozeného Spasitele. hy jim žehnal a všeho zla
; chránil!

| V Michnovce. dne 20. prosince 1911.
. Josef Adamec, Fr. Čížek, Fr. Jeřábek, Jos. Kříž, Jos.
i Leksa, Fr. Liška, Jan Mládek, Jan Papoušek, Fr. Roh

lik. Jos. Rohlik, Al. Váňa.

—- Příslušné důstojné duchovní správy se prosí, aby
* poděkování toto v chrámech přečetly.

Různé zprávy.
| New York Sum o katořicismu v Americe. Tento
| list píše: »V krátké době ani ne jednoho století stala se

země Williama Penna (míní Spojené Státy) čtvrtou ka
" tolickou mocností na světě, hledíme-li k počtu katolí

ků, a více jich než Spojené Státy má pouze Rakousko,
* Francie a Italie. Hiledime-li však ku loyalitě, oddaností

k církvi, ku štědrosti a pokroku věřících, i tyto země
jsou již za zemí toute. Církev katolická ve Spojených
Státech. ačkoliv římskou zůstává, má zcela americký
charakter podnikavosti a velikosti což dokazují i její
nesmírně veliké ústavy a skvostné budovy, které brzy



(Z Drožstevního knihkupectví

TR věvyšté konta mne
Baar: Z duchovní správy (sbírka povídek) 190 K
Baar: Román českého kněze: Cestou kří

žovou. . „180K
Tompffeh:Z koibyživotaI-III...
Deschámps: Současnýzázrak. . . . 70h
Ježek:Čtyřicet let katol. spolkutiskového 90h
Dabrowsky:-Sedm slov Kristovýchs kříže 90h

Horák: Svatá noc (dětská vánoční bra) 80h

Objedrávky vyřizuje

„Drožstevní knihkupectví v Hradci Králové,
Adalbertinum.

„závoditi budou co do velikosti a umělecké krásy s hi
storickými kathedrálami starého světa, takže tomuto
dříve nebo později zbude jenom ta superiorita, přednost
ta, že je starší, a na dějiny bohatější. A ten bude vý
sledek: historie v Evropě, skvělost (vigor) mladá mo
derního genia v Americe. Kdyby tato tvrzení fakty a
čísly nebyla dokázána, mohla by se zdáti přeháněním:
ale proto popříti jich nelze, poněvadž důkazy jich jsou
patrné. Přihlédněme na příklad k New Yorku. Diecése
tato založena byla před jedním stoletím od papeže Pia
VII. Můžeme si představiti v naší době, že v New-Y
orku tenkráte byl pouze jediný katolický kostel, totiž
sv. Petra na Barclay ulici? Není tomu tak dlouho, r.

„1809 byl položen základní kámen ku staré kathedrále
sv. Patrika na Mott ulici, která stála tehdáž 100.000
dollarů, což byla tenkráte summa obrovská, která však
je maličkostí v přirovnání s těmi milliony, které stála
stavba katedrály ke cti téhož světce na páté Avenue

a ví:e jak 2(M kapli, jež od té doby zbudovány. New
York dnešníhé dne je nejsilnějším (the strongest) kato

ce po římsku pokřtěných, třeba i ve Vídní je možná
počet větší, - - ani Paříž, ani Vídeň, ano i samý Řím ne
může se honosití katolickým obyvatelstvem tak v prav
dě zbožujm, inteligentním a činným. A mimo to, poně
vádž je New. York metropolí západního světa, co do 0
byvatelstva hned za [.ondýnem, město to se svým kato
lickým obvvatelstvem, jež čítá vice jednoho milionu,
tedy skoro tolik katolíků, jako celá Anglie, víc než ce
lá Australie, je jedním 7 nejmocnějších středisek, jež pa
pežství má v celém křesťanském světě..

Jak se dá lehko změniti vlastenecké přesvědčení.
Uveřejnili jsme nedávno stesky na to, jak jest odko
páváno 2'otčímsky nlsceno české úřednictvo u němec
ko-židovské +Assicurazioni Generali.« | Tato pojišťovna
odpověděla tim způsobem, že dala otisknouti v pokro

zaplacení feuilleton -o hloupén. Honzovi.« V té pohád
ce jest urážen jás národ přímo neomaleně, dějí se tam
úšklebky proti pojišťovacím ústavům českým. A české
listy pohádku: přijaly, klidně uveřejníly — a rozumí se,
že také nezaponmuly sebrati zvonivou minci za svou ú
sluhu. Tato změna vlastenecké fronty křičela tolik, že
české pojištovnyý musily povstati k obraně a uveřejnily
v českém tisku veliké insery tohoto obsahu: Podepsané
ústavy odmítají < veškerou rozhodnosti nemístnou re

"klamu Assicurazioni Cienerali v Terstu a odsuzují její
průzrační útoky vedené formou pohádky o hloupém
Honzovi proti našim pojišťovacím ústavům. U vědomí,
že plní svědomitě vážné poslání svě na poli národoho
spodářském. budou podepsané ústavy pokračovati na
dráze vytčené se stejnou horlivostí za podpory a sym
patii celé české veřejnosti, V Praze, dne 12. prosince

"1911.« Tak daleko jsme tedy dospěli při neustálém »tří
bení« názorů. Opováží-li se dáti někdo při volbách hlas
českému obětavéni katolíkovi, stává se dle moderní

"logiky zrádcem národa. Ale — pokrokové vlastenectví
neutrpi ani nejmenší úhony, jestliže si dá od německého
žida zaplatiti otevřenou výpravu proti českým podnikům.

Italský ráj. Zase nový doklad, jak žalostně se žije
pod vládou zednářskou! Sám židovský Kuhův »Mon
tagsblatt= líčí moderní Italii jako zemi bědnou, navští
venou malarií 1 cholerov, beze škol. Praví, že jsou tam
úředníci úplatní, zlodějství a vražda jsou hluboce v
lidu zakořeněny. nouze veliká. Italie prý má svou Afri
ku i svůj Orient doma, tak že by lépe učinila, kdyby
kolonisovala ve vlastní zemi. — Jest opravdu zajímavo,
"když se někdy židovský tisk podřekne. Tedy pod ži
dovskými ministry tak veliké úpadek země! A tito lidé
odvažují se slibovati se vší neomalenou smělostí, že
vykouzlí ráj jinde. Jak veliký počet takových lišáckých
pozérů hlásí se k té reformní práci v Rakousku!
Vrchní komando ovšem spočívá v rukou bohatých židů
vídeňských. A právě praxe těchto boháčů tolik se liší
od thesrie, kterou hlásají!

Veselé Vánoce, při nichž radostí oči září, nezažijí u
bohé nevidomé dívky. Jen paprsek milosrdenství šťast
ných vidomých je v jejich tmě a opuštěnosti potěší. I
smilujte sc, šlechetní dobrodinci, a v této době vánoční,
v tomto čase štědrosti a lásky, kdy nám popřáno tolik
světla a radosti viděti, dárkem svým zmírněte nešťast
-ných dívek trampoty. Vše s díky přijímá: »Útulna sle
-pých dívek« v Praze-fil, na Kampě.

Ostrovem šťastných je Island, neboť nemá téměř
zločinců. Dle Kieler Ztg.- zjistila statistika, že na I
slandě v letech 1828- -1892, tedy 64 let, nestal se větší
zločin. Teprve r. 1892 bvla tam spáchána vražda. Je
"tudíž Jen pochopitelno, že Island nerná káznice a že ten

to na 1871 čtverečních mílích se prostirající stát měl
dlouhou dobu jen 2 policisty.

Výpovědní právo obchodalkovo při zvýšení čísže.
Obchodník uzavřel s majitelem domu nájemní smlouvu
na dobu pěti let. Když mu brzo na to byla činže. zvý
Sena. zaplatil jedno čtvrtletí, ale pak dal výpověď. O
kresní soud prohlásil into výpověď za neplatnou. Ob
chodník přištoupil na zvýšení čínže a následkem toho
nájemní smlouva trvá pu právu vzdor zvýšení činže.
Zemský soud změnil tento rozsudek a prohlásil výpo
věď za právoplatnou. Ve smlouvě byly prý stanoveny
Jenom povinnosti nájemníkovy, kdežto povinnosti pro
najimatele nebyly v ni obsaženy, následkem čchož
činži dlužno považovati po celou dobu nájemní smlouvy
za pevnou a nezměnitelnou. Vznikla nová smlouva, kte
rá nájemníkovi dává práve k výpovědi. Nejvyšší soud
prohlásil však výpověď obchodníkovu za neúčinnou. V
odůvodnění se praví, že nelze ze změny jedné podmínky
smluvní, z výšky činže, souditi, že odpadly také ostat
ní podmínky smluvní, zejména zřeknutí se obchodníka
výpovědného práva na dobu pěti let. Kdyby byl ob
chodník odmílnul zvýšení činže, nebylo by k němu
došlo. Majitel domu byl by se musil uspokojiti s dosa
vadní činží, nebo dátr sim výpověď.pů

6
Záložna v Hradci Králové,

jb naknížky.
Podvedi Rotschilda. Nedávno zemřela hlava fran

couzské rodiny Rotschildů: při té příležitosti koluje o
něm v «casopisech tato historka: Jistý mladý komik v
Paříži se octl v peněžní tísni:takže mu nezbylo než pro
dati, co měl nejcennějšího. vzácný rodinný čajový příbor.
Komik šel s níni k obchodníku starožitnostmi, aby mu
přibor odhadl. Tento jej ocenil na 50.000 franků, a radil
mu, aby s ním šel k Rothschildovi, jiný že mu příboru ne
zaplatí. Komik poslecni. Přestrojil se však za chudého,
churavého starce a tresavým stařeckým hlasem předří
kával finančnímu velnoži svou prosbu. Rotschild mu na
bidl za příbor 15.000 iranků. Stařec prosil na to raději
o roční doživotní rentu 4000 franků. Rotschild si pomy
slil, že tak starý člověk je jako pára nad hrncem, a
vůbee mu nehádal an celý rok života; proto milerád
svolil na onu doživotní rentu. komik nyní žil, nestaraje
se mnoho o budoucnost; když konečně život domně
lého starce trval Rothschildovi trochu dlouho, zavolal si
ho opět. Komik piišcl zase přestrojen; na otázku banké

znal bankéři, že sná teprve 50 let. a že o další splácení
čajového příboru nestoji, ježto získal již i tak slušnou
sumu 80.0%) franků, nečítaje v to úroky. .

Výstava katolického časoplsectva českého uspořá
dána bude ve dnech 7. -10. ledna 1912 při sociálním
kursu v Českých Budějovicích. Prosíme všecka P. T.
vydavatelstva těchto časopisů, aby po 1 exempláři svých
časopisů k tomu účelu zaslala na adresu: »Diecésní or
ganisační komitét«e v Českých Budějovicích.

Hlídka zdravotní. Spánek jest ošetřovatel přiroze
nosti, druhý chod v slavnostní hostině života, a Spán
kem odcházejí všecky nemoci, jak lidové přísloví praví.
Spánek čistí krev, ničí jedy a plyny, zjednává nám al
kalickou krev, kteráž jest základem zdraví, neb při
kyselé krvi jest oxvdace s změna látek snížena. tvoří se
kyselina močová, preatinin atd., není teploty, není pra
videlného života. Přes celý den utvoří se rozličné lát
ky, nastane únava a spánek. — Jak člověk dosáhne
zdravého spánku“ Jen tělesnou a duševní prací. Pěsto
vání kůže, vzdušná lázeň, otevřené okno, večer co nej
méně jísti. Mírný tělocvik, aby se utvořily látky ú
navné. Dále nemáme činiti noc dnem, nebo spánek před
půlnocí jest nejlepší. Také spánek po obědě jest ško
dlivý, protože se nashromažďuje kyselina uhličitá. - 
Příčiny nespaní: jedy ze střeva, nedostatečná péče o
kůži, o dýchání a svaly, přebytek kyseliny močové a
nadbytečná duševní námaha. — Jaké jsou následky ne
spavusti? Nedostatek životních sil, smutnost, stárnutí a
zvápnění cév. — Spánek jest domnělá ztráta trvání ži
vota, ale právě ve spánku, kterým se zdržuje spotře
bování sil životních, jest veliký prostředek k prodlou
žení života. - Proti nespavosti z nervosy: Před ote
vřené okno a při zavřených ústech pozvolna dýchati,
nahoru a dolů, pokud lze vydržeti. Nazvedají se tím prsa
a provětrávají plíce. Též blahý účinek na srdce. — Ner
vositu zvěstujz umdlenost, bolení hlavy, citlivost proti
hřmotu, dráždivost a špatná nálada, zvláště ráno, tře
sení rukou, nespavost, slabost paměti, též nejistota při
mluvení, nemožnost řádně vidět. trhání svalů a údů, ne
chuť k jídlu, smutnost 4 jiné obtíže. K sesílení stačí za
norm. poměrů, není-li mnoho starostí a práce, obyčejné
dodávání vily. totiž přiměřená potrava. Nejlepší potrava
pro nervy: ořechy, datle, fíky, ovoce, jahody, borůvky,
zelenina, salát, okurky, řetkvičky chléb, mléko, tvaroh,
vše pečlivě rozkousané. Nervy jsou tenké nitky, které se
všude táhnou ve všech orgánech, ve svalech, v žaludku,
atd. Nervosita povstává z požívačnosti a z nedostatku

napojit vodou. denně mvti, někdy oviny, denně chvíli
tělocvik, delší procházka. též do vrchu, a poznáš po
žehnání této léčby. --- Světlo a vzduch jsou dobří přátelé
každého člověka.

měj je rád!
— střídmost, čistota, sebezapření.
zase pohoda. --b.

Kdo jednou rkusl1
BUYOVKU“

nekoupí jiné přísady ku kávě.

Sociálně demokraticku žabomyší válka — holeml a
býkovel. Doposud se centralisté s autonomisty potý
kali a poráželi pouze na papíře v novinách, od sjezdu
inspruckéko však přechazejí k bitkám skutečným, v
nichž péro a inkoust zaměněny holemi a býkovci. Au
tonomistické „Dělnické Listy. vyličují | jednu takovou
pranici: -Ve čtvrtek večer, když. opustilo obuvnické děl
nictvo továrnu Gabortzovu na Kaiserstrasse v VII. o
krese a jedna část ubírala se do XVI. okresu, byla ná
hle přepadena německým sociálními demokraty a čes
kými centralisty | Soudruh. Kovanda, který je dlouho

litické organisace Českoslovanské strany sociálně de
mokratické, byl zbit holemi a býkovci, a když již bez
sebe ležel n. zemi. vytáhl jeden z německých sociál
nich demokratů nůž « počal bedati do bezbranného, na
zemi ležícího českého soudruha.-Kovanda utržil si čtyři
bodné rány do rukou a do hlavy. Byl odnesen na poli
cejní stanici, tam byl lékařem obvázán a dopraven po
tom domu. Zkorší-li sc jeho stav, bude muset být do
praven do nemocnice. Dále byl zraněn soudruh Vrabec.
Ten má na hlavé krvavou podlitinu, která pochází od
tvrdého předmětu. Je též raněn na ruce. Soudruh Ka
špar je rovněž raněn na ruce. -—-Čím kdo zachází,
tíůu schází. Před málo lety vtloukali čeští sociální demo
kraté podobným zpíísoberm svůj program do nepfístup
ných křesť. sociálů, nvní jim toutéž cestou vtloukati
chtějí centralism vlastní bratři. Msta zlého činu.

Doporučení.

Pan J. Hlávka, maliř círk. obrazů, Praha-Král. Vino
hrady. Puchmajerova ul. 68

Při své návštěvě ve Vitějicích zalíbila se mi v tam
nějším chrámu Páně křížová cesta Vámi malovaná tak,
že jsem nyní též u Vás křížovou cestu bez rozmýšlení
objednal a věru byl jsem. překvapen tak dokonalým
provedením.

Zvláště výrazy obličejů hlavních osob, Spasitele
a Jeho Božské Matky odpovídají skutečnému jejich du
ševnímu utrpení.

Kdo křížovou cestu spatří, v každém tato vzbuzuje
nadšení. Jest skutečně důstojnou ozdobou našeho chrá
mu Páně, pročež monu Vár s dobrým svědomím každé
mu vřele doporučiti: neb i za levnou cenu možno u Vás
jen dokonalou práci obdržeti.

Martin Kabát, farář.
Farní úřad v Družčl, dne 18. prosince r. 1911.

Prohlášení.

Já Josel Novák, rolník ve Vrchovinách, prohlašuji
tiinto, že nemohu pana Dra. Rudolfa Horského, faráře
a vikáře v Sárce u Prahy viniti ze žádného nepočest
ného jednání, jsa úplně přesvědčen o jeho bezvadném
charakteru a naprosto bezůhonném způsobu života a
činnosti. .

Jestli jsem se dne 17. cervna 1911 o Dru. Horském
v hostinci u Hejzlarů ve Vrchovinách urážlivě vyjádřil,
učinil jsem tak ve stavu nejvyššího rozčilení.

Proto výroků těchto lituji, je v plném znění odvo
lávám a žádám pana Dra. Horského za laskavé promi
nutí těchto urážek a zaplatím veškeré soudní útraty
k rukám p. dra. Bedřiché Petra, advokáta v Hradci Král.

V Novém Městě n. Met. 7. prosince 1911.

Joset Novák, rolník ve Vrchovinách.

Rozšiřujte
„IBNOVU!“

, Katolický poněžní ústav

Uvěrní družstvo Eliška“
v Hradci Králové (Adalbertinum)

„W“ přijímávkladym
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.



MoER VĚROM
Odbočka Ústřední Jednoty Č. Č.
„Otakar“ v Hradci Králové
pořádá dne 16. ledna r. 1912

46 DĚNOČOŘ36
ve dvoraně nově zřízeného sálu

„Adalbertina“. Začátek v 8 h. več.

Reklamace se přijímají a vyřizují
u p. Karla Houžvičky v Lidové
--- restauraci. --MM

Spiritismus
zdokonalenímkřesťanství?

Tento důkladný spis dra
J. Novotného vyšel v ele
gantní úpravě o 259 str.
Cena 2 K G0 MN.

Objednávejte u
Biskupské knihtiskárny v Hradci Králové.

© 6

Katolíci „S:ůj k Svému“!

Velký příjem pro „Matici Cyril'o-Meto- |
dějskou“ značí prodej

Zápalek
Matice Úyri lo-Metodějské
vyráběných českou firmou J. Svozil
v Lošticích. 1 balík 100 krabiček stojí
do I.ledna 96 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplaceně na každou sta

Sekretariát „Matice Úprillo-Metodějské“
Y OLOMOUCE, Dolní nám. 17.

PŘEKVAPENA

bude osoba Vám drahá, dáte-li jí co

DAR VÁNOČNÍ

VELKÝ OBRAZ
jejž zhotoví Vám firma

J. P. LAÁNGEANS,
c. a k. dvor. a komor. fotograf

HRADEC KRÁL. — ADALBERTINUM

=

vkusně a levně.

-= -=
Doporučujeme

Vhodné dary Prnád
Obrázkové kniby, pohád
kové knihy, skvostně vá
zané oestopisy, oestopisné

e kvánocůme„**:,
Skvostně vázané spisy bele
tristické, zábavné apoučné

všech oborů.

Nádberně vázané modlitby.
—=——= V největším výběru lze obdržeti 

Kasétty s psacím papírem.

v Družstevním KNINKUDECLVÍ| obreskysva.
, , Uwěleckó vánoční pohled

=—— v Hradci Králové (Adalbertinum). —— "Narození Kristovo“. "

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře vo Výprachtloleh)

zidoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
z svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů, i:
spolkových praporů a kovového náčiní |:
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

Girový účet u Ustř. banky Účet pošt. apoř.
čes. spořitelen. 8. 111.510.

Českoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným,

Spálená ul. ©. ©. II.

840000404

Zúrokuje vklady 41,/,—4*/,*/,dlevýpo
vědi ode d.e vlužení do dne vybrání.

Zapůjčujesvojestřádanky úploěbezplatně

povědí.
Základní vktad obnáší 3 K, který se ihned úročí,
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. epořiteloy. Daň
důchodkovou platí záložna za pp. vkladatele
ze avébo.

Poskytuje zápůjčky na směnky8ručiteli
Nejdůstojnější Biskupské | kongistorium —

radci Králové ověřilo mne dodávati
ravá přírodní vína k obětem mše sv.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od
25 litrů výše:Lissánská,uherskáa rakouská
vína za 1 litr po 72, 80, 90,96, K 1:10

a výše

ALOIS ČÍŽEK,
velkoobchod vínem

u V HUMPOLOL u
Mnoho pochvalných dopisů po rmce.

(neb pojistky), na bypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papiry, eskontuje
faktury, obstarává nákup aboží pro avé členy,

na splátky, vyměňuje kupony a cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů a vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru bezplatně.

Záložna podlébí povinné revivi Jednoty záložen.

od firmy

KAREL VACEK,|hodinář a klenotník

v Hradoi Králové, Palackéhatř: 6. 80.
-© Hodinky, prsteny, řetízky, knoflíky, náhrdelníky,

Ssrdéčka atd., vše ve velkém výběru a levných scenách. o
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Přečetnávyznamenáníadoporučení.

i řesétnílisty
ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna.

LÁTKYn NÁBYTEK
'kretomnové, crepové,

vzorech.

PLYŠE

přesně k nábytk

pení atd. —

VOSKOVANÁ PLÁTNA
do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« sa nejlevnější cenu nabízí firma 

Janee €(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

odborný |
— uměloský závod —-mb
oken kostelních

PRAHA —-I,

č. 145 st., Malé Karlov
ul. čís. 39nové blíže M:
lého náměstí, dříve pře
© roků na Malém as
městí pod loabím) dopo

"ručuje so

ku dodání okem chrn
mových od nejjednodu
šího aš k bohatému /
guralnímu provedaní

sice1 se šeleznými
rámy, sílčms, osasoním:

Veškeré rozpočty, skizey | odborná rada besplatné, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávoe.

SR“ Nesčetnáveřejnái pisemnapochvalnánaná.í, "ji

Založeno roku 1368

BBů
DYSRX

©(0

Račte si psáti o vzorky
firmě

Tkalcovské výrobní společenstvo
MB „„Wzájemnost““ mm
e8“ vwHronově Čís. 186. “U8
— Vývoz Jněného a medního zboži. —

Doporučuje v osvědčených jakostech k zimní sezoně:

Modní látky viněnéi prací, dámskéi panské
plátna, damašky,ubrosy, ročníky zefiry na košile,
— — listy atd., překrásných modních vzorů.
9“ Výbavy pro nevěsty “U8
sa levné, pevné, oeny. Velkolepý výběr. Mnoho.po

chralných u«nání. — Objednávky v ceně přes 2) K zasí
láme vyplaceně. 1 balík 40 m zbytků vkusně rozdružených
=———— za18K. —
Obdržsteto mejiepšíl | Mřesť-sociál. podniki
Ep“ V podniku tomto lze též bezpečněuložiti M
vklady proti 6%,úrokování.
Podnik podléhá revisi Zemského výboru král. Ceského= a ZemekéhoBrazu. S——————--.

dbachuakahadaahabachackaca
Veškeré plechové

hudebnínástroje*
vlastní výroby, nejnovější osvědčenésoustavy,co
nejpečlivěji pracované, přesně ladící, doporoučí

Fr. Pleskot
v Josefově

(dříve KK.J. Saibert.)
Tamtéž ise dostati: bubny velké i malé, pravé
turec. činele, basy, čela, mandoliny, kytary, citery,
bousle, smyčce, pouzdra, podbradníky, ladičky a
vůbec veškeré hud. drobcé potřeby. Struny vej
lepší jakosti. Harmoniky tabací i ústní ve velkém
výběru. Klarinety, pikoly, flétny, oboa jen lepší,

přemě laděné druhy. Pro slavné obce a apolky,ubny, trubky, povelky, ponocovky. — Za čisté,
přeané ladění se ručí. Správky se rychlevyřizají.

J. JEŽEK,
elektrotechnický závod

w Hradol Králové, Sratojanskénám.č. 76.
Zařizování Velkosklad

elektrického lustrů,
světla, elektrických

telefonů, ventilatorů,
hromosvodů. žehliček

a přístrojů
Dynama. . k vaření

-= a topení.

Motory. y = h pe. nu stalační
Žárovky: -© materiál za

Osram, -© tovární ceny.
Tuogsram,

Tantal. Solid.obsluha.

Rozpočty zdarma. — Ceny levné.

KEBI X CBI X CBI XCODX KED

%Jan Horák,:
ž ——soukenník
x v Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vžily

dle roční snisony kollekci*
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná usmání zvláště z kruhůvele

v důst, duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu vice než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volojemnelátky nataláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

X83 X5B3X583 X 63 X665 X

DA38X8DERl
"„

čeXEBI GDXG8BXG6Y

VYTTYTÝVKKY

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro pe kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému | ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kasatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlacení písma a růsných předmětů venku se nnle
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po ruce a broasová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.
OMP*>Závod založen r. 1898. a

KXKXXKXXKXRAM
Cibule a česnek.

Světoznámý

Malinský křen
letošní sklizně, nejlepší jakosti,

X
bd
X
X
X
A

zasílávbkgbalíčkáchvevelkémi

X

Ň
ě
A

č zalevnéceny
Josef Mikulecký,

vývoz Malínského křenuv Kutné Hoře.

Ceníky zdarma a ran ko.
Majoránka a demut.KRKA

Velice whodný
vánoční dárek!

Právě vyšly nákladem Politického družstva
tiskového

nové humoresky
pod názvem:

Rozmarné příhody.
Di NI. Napsal Jiří Sahnle.

Kniha na 382 stranách obsahuje 34 velice pou
tavých humoristických a satirických povídek,
které si získají rázem zasloužených sympatií

širší obce čtenářské.

tr.
NačHonzikdlouhočekal. . ... . ... 3
Strašidlo -< 2 < < 2 22 12
Názornávýstraha —.. . <. <.. 2.. 3
Slavnostníoběd <.. <- < < <. <.. 30
Poetická jízda. . . . . . <...+... 0.. 3
Pytláckámrzutost . ee
Přípravanakometur.910... 2.. 65
Malý klerikál . .

Sensační výzkumy v zemi české, zvláště: pakv Hradci Králové roku 3910 ... 102
Ziednodušenýkoncert.. < <... 122
Příjemnýpasažér -<. <. -2.2.2 136
Hospodářský rádce.. . 12
Panská jizda . . 40
Organisace českých poslanců 138
Dostaveníčko - -2 < © © ee 168
Porážka mladých válečníků v Broukalově ©. . 178Zmýlenáněkdyplatí. <... .. . -2 233
Chytalzloděje. < <. ©4 -< 2. 253
Horlivíhospodáři —.. M . 25
Není nad dobrého hlídače . —- . 268
Na nešťastné planetě . . , . 204Osudnákrádež.... . . . 280
Na památku muže slavného 285
1 liška se polapí < <. < < 2 < 2 293
Výnosný podnik < < 2 2 2 2 2 309
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Družstevní knihkupectví v Hradci
Králové,



Hradec Králové,
Jiříkova třída 239,

ve vlastním domé, protiGrandhotelu

Nejlevnější ceny!
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Z'1té příčiny a k rozšířerí kruhu svých ct. 1

odběratelů prodává 28 značně snížsné o0Dy

zbytky jemných látek
hodícísecopraktické dary vánoční
pR“ téměřza polovičníceny."ji
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brusinkya Jeabink
OBP*zasíláGlahvíza6K <fZ
Václav Ulrych, Týniště n. 0,

> NOU-M
V rozhodné chvíli!
Dovoluji si tímto uctivě upozorniti na
skvělou, obdiv vzbuzující, jinde povídanou

Holíte se sám?
Holičskémýdlo.... . .-.. .. 10h
Štětec <.. <.. « « 20, 30, 50, 70h
Miska niklovaná s majolikou.. . . ... 50 h
Satonkrémna holení............ 70 h
Kámenpoholení . . ... ... .... 50 h
Kolínská voda... . ... ... . +. 60 h

Vše v bezvadné jakosti doporočuje atéž poštou

JOS. JELÍNEK, parfumerie
v Hradoil Králové.

Zubní atelier

přestěhoval se
na Velké náměstí

do domu hlav. trafiky.
Plomby všech druhů; umělé zuby a.
chrupy všech soustav; práce v kaučuku

i ve zlatě.

pRP* Opravy v půl hodině. “jjij

1 pokoj = kuchyní a přísla
©šenstvím pod jedním uzavřením za Kor. 2%- měsíčně.

e příslušenstvím za kor, 20-— měsíčně.
Krámy Všehnedk zadáníu firmy

K. V. Skuherský,
6. a k drorní továrna nábytku HradecKrálové.

2 pokoje parketované, kuchyň
s koupelnou a kabinet pro
služkn za Kor. 5(*— měsíčně.

Doporučuje se nakoupitihračkářskéo zbožíc
v největším galantetním závodě

„u města Paříže“
firmy

Rud. Štorch
v Hradci Králové.

Tomboly. — Klatovské prádlo.
Trikové zboží. — Dutinky na
cigarety zdravotní (uvnitř vata).
— Ve velkém i malém.

Přednosti závodu :
Firma prvního řádu. Přímý nákup angl.
kabátů „Prince of Wales“ střib, exaktní.
jemné provedení. Vl+stní výroba prádla jen
dobrých jakosti. Prádlo dle míry účluje se

-V nezvýšených cenách.

Aagieké ranní kabáty. Zvláštnosti Krarat a kapesniků.
Fr=kové a „Smoking“ košile, mašle, knofifky,
vše přesně dle předpisu Cestovní a sport.
potřeby. Parfumerie. Zboží kožené a trikové.
Amer. galoše a sněhovky. Hole a rukaviče.

Zásada závodu:
„V dobrém zboží záleží levná cena.

Vždy to nejnovější“z nového a nejlepší
z dobréh».

Nejlepší reklama — spokojený zákazník.



Obrozující pokrok.
Na Moravě uspořádány veliké vojenské vý

pravy pokrokářu preti katolíkům s těmito hesly:
„Prot zpátečnictví a politické demoralisaci! Dů
sledným a přímým krokem za pravdou a obroze
nim toho, co chátralo! Všecko dle vule lidut«

Jak nakrokáři plní t1to fráse prakticky, v ja
ké -obrozující taktice cvičí své poddané, ukázalo
se příšerným zpusobem při doplňovací volbě za
3. volební okres moravský. Neškodí dukladnějí po
svítit na ten hlasovací handl, protože semita Strán
ský postupuje nyní ruku v ruce s pokrokáři če
skými,. snaže se s nimi utvořiti železný kruh. A
jak i pokrokářuní českým na tom záleželo. aby při
volbách prošel nástroj dra. Stránského, to lze vi
děti z toho. že Masaryk s plnou energií prováděl
pro Vowubu na Moravě agitaci osobně:

S hlasy zmámeného voličstva prováděl se handl
jako na ovčím trhu. A proto není divu, že se do
stavuje po rušných dnech nezbytné probuzení z
mrákot.

Nama Osvěta Lidu | napsala dne 16. t. m.:
Četnů okolnosti, jež volební zápas doprovázely,

tlumí velmi radost z vitězství pokrokového a nut
kají k velmi vážným úvahám. Votruba byl
kandidátem z nouze... Zemský poslanec dr. Bu
dínský svou kvalifikací plně ručil za to, že jeho
zvolením bude o živnostenské zájmy okresu dobře
postaráno, a přece nebyla strana s to, aby jeho
kandidaturu prosadila. Tc již samo o sobě jest dů
kazem desorzanisace voličstva lidovo-pokrokové
ho v této skupině .. . Klerikálové poprvé vešli ve
volební zápas v městské-skupině a výsledek jejich
akce. byť nebyl skončil vítězně, jest pro klerikál
ní tábor velmi uspokojivý.« V Holešově, sídle pev
né organisace živnostenské »pří prvním chodu vo
lebním dostal P. Šrámek 613 hlasu proti 234 hla
súm Votrubovým. Nedostatečnost organisace mo
ravské pokrokové strany lidové a chabost její vý
chovné práce mezi voličstvem bije z uvedených
čísel přímo do očí... A nyní koruna všeho. Ve
volebním ruchu byly sváděny velmi ostré půtky
mezi stoupenci lidovo-pokrokovými a národně-so
ciálními,. které mnohdv sahaly až ke krajní mezi.
Výsledkem orvní volb“ napjetí přestalo a volí
čům Štrossovýn. jsou-li protiklerikálními, bylo
stanovisko pro užší volbu určitě vytčeno. Leč za
tím přinesly brněnské »Lidové Noviny« zkrouše
né odprošení dra. Štrosse od předsednictva lidovo
pokrokové strany za útoky ve volebním víru nafi
podnikané .. To jsou poměry velmi nezdravé,
neutěšené a neudržitelné.«

Tak tedy oceňuje sám Hajnův orgán, jak za
vudcovství semitova se dála očista voleb a jak
provedeno heslo »Času«: »Nejlepší lidi do parla
mentu!«

Sám +Čas. dne 14. t. m. mluvil o těch křikla
vých zievech velice rozpačitě. Napsal, že radost z
výsledku volebního kalí žádost strany nár. sociál
ní za zadostiučinění a pak odvolávací prohlášení
předsednictva strany lidovo-pokrokové. K tomu
dodává: »Zaznamenáváme obě tato fakta bez po
známky, poněvadž mluví sama za sebe.

A nyní důsledky! Soc. demokraté podepřeli
kandidaturu Votrubovu svorně. Ale — jejich »Hlas
Lidu« napsal, že ještě dvě nebo tři takové volby
a —- náš veřejný život bude znemravněn do nej
vyšší míry. Nyní týž list prudce vyčítá Stránské
mu, že by Votruba bez hlasů soc. demokratických
neprošel.. A proti pokrokářské hádavosti píše:
>Těchto nechutností máme již po krk. Nejsme zde
proto, abychom za někoho tahali kaštany z ohně,
a po druhé si to také důkladně rozmyslíme.«

Sám prostějovský lidovo-pokrokový orgán
napsal: »Pro stranu lidovo-pokrokovou znamenají
6. a 13. prosinec 1911 poslední výstrahu a výzvu:
>Být či nebýt!?< Posavadní směr vedení sám se
bou značí neodvratný úpadek a rozklad strany.

Před volbou nalepen proti Šrámkovi plakát s
ostrým pokrokářským protestem. Nyní však uči
telé Gardavský a Třasoň, prof. Siche a účetní Kli
čka tvrdí, že jejich podpisy dostaly se na plakát
podvodem, bez jejich přivolení. Oznamují, že poda
li na padělatele svých podpisů žalobu. Z toho na
stala na Moravě veliká panika.

A jak pokrokáři chytali voliče do smyček, o
tom by byla kronika. V Napajedlích v obecní ho
spodě a u Rosenzweigů pokrokáři tahali a nutili
naše lidi, aby se dali darmo pohostit. Mnoho lidí
poslechlo zvláště proto. že byli závislí na pokro
kové rolnické záložně a jinde. Žid Kapp vedl ná
tlak na své dlužníky, žid Zweillinger komandoval
své koželuhy, žid Lówy rozdával svým lidem ná
lepky Votrubovy. >Potřebnému«<mladíkovi Obdr
žálkovi slíbeno, že se stane za agitaci policajtem.
Ten pak hned přelepil 15 našincům Šrámka Votru
bou. Obyčejným dělníkům se strkalo za hlas do
ruky 5 K. Někde však tací obroditelé byli rázně
odmítnuti. Páchány ještě jiné triky. Ačkoli všecko
dokázáno, ačkoli c. k. hejtmanství v Uherském
Hradišti na to bylo upozorněno, nestalo se na o

„ chranu svobodné volby nic. Inu — v »klerikálním
Rakousku!.

Rudý Duch Času. napsal 13. prosince: »Naše
strana jde z těchto voleb hanebně poražena ...
Výsledek znamenal pro lidovce »mene tekel- a pro
naší stranu historickou ostudu.

Zkrátka dala by se napsati celá kniha o despo
cti >svobodomyslných.. o byrokratismu »pokroká
řu-, o posluhování -lidových. soc. demokratu ka
pitalismu, o švindlech do nebe volajících, které pá
chali moderní =reformátoři«.

A na zvolení Votrubově, na společném tažení
s takými lidmi má veliký podíl strana Masaryko
va, která v neděli dlouhými články dokazuje, jak
politické poměry obrodila a obrozuje! Různé re
vepty. Talmudu uzdravovaly moravskou politiku
tak. že by nyní ubohý Votruba učinil nejlíp, kdyby
svým nadháněčum mandát polpžil k nohám.

Račte čísti!
Dovolujeme si P. T. dachorenstvu zdvo

řile oznámiti, že hodláme obchod náš příšt.
měsíc úplně zrušiti a uzavříti.

Z těch důvodů dovolojeme si činiti
nabídku k zásobení se levným nákapem

m- kolárků, wm
pokud zásoba stačí,

za 28 haléřů 1 kus,
v každé výšce a velikosti.

Náprsenky bez háčků i s báčky dáme
dle přání ještě zhotoviti.

Děkujíce za vzácnou přízeň našemu
závodu vždy věnovanou, znamenáme

v hluboké úctě

které prodáváme,

Fejgl a Byčiště
v Hradci Králové.

DOTNELTZ

Kulturní jiskry.
Snášelivost v cizině. Jak se chovají k českým

katolikum vlastní jejich pokrevenci, kteří se napili
ze Studánky zednářského jedu, jest obecně známo.
Pohleďme však, jaké stanovisko zaujímají k naší
církvi vážní jinověrci v cizině!

Spojené Státy severoamerické dovedou se ke
katol. církvi chovati velice dvorně. Tyto dny při
byli do Evropy oba nově jmenovaní kardinálové
američtí, kteří se jedou poděkovati do Říma. Jedou
přes Francii. Když přibyli du Cherbourgu, poslalo
pro ně pařížské velevyslanectví Spojených Států
zvláštní salonní vlak na útraty americké vlády,
což se stalo na rozkaz z Washingtonu. Když zvlá
štní vlak přibyl do Paříže, čekalo tam celé ameri
cké velevvslanectví na nádraží. Na velevyslanec
tví konalo se pak slavnostní přijetí církevních kní
žat. Když kardinálové opouštěli Paříž, poznovu
se celý personál velevyslanectví dostavil na ná
draží.

Londýnský anglikánský biskup vydal v minu
lých dnech pastýřský list, v němž upozorňuje na
zlo, které se počalo v Anglii šířiti, a tím jest u
bývání obyvatelstva obmezováním počtu dítek. V
tomto listě biskup velice chválí římsko-katolickou
církev, která první nejrozhodněji upozorn.a na

„zhoubné následky obmezení počtu dítek. ©Biskup
prohlašuje, že by státní úřady mohly něco dobrého
učiniti proti tomuto zlu, ale nemohou zla vykoře
niti; to může jen církev, kter uvádí věřící na pra
vou cestu. Těší jej, že tu mřže poukázati na kato
lickou církev jako na vzor.

Statečnost agrárního pohlavára. V čerstvé pa
měti jest ještě památný den 18. září roku přede
šlého, kdy se sešli přední agrárníci do Loun po
pravit Bergmana. Udržal užil proti Bergmanovi
dělových výstřelů. Tituloval jej hrozně. A dodal s
markýrovanou udatrostí: ©»Za všecko, co jsem
řekl, ručím. Vzdám se hned zítra immunity, abych
mohl provésti důkaz před soudem.« Poslanecká im
munita Udržalova ovšem byla čínskou hradbou,
o kterou by sl Berginan byl marně hlavu rozbíjel
hájením své cti.

Zmužilému Udržalovi však stačilo »vítězství«
chvilkové. Chtěl strhnouti důvěřivou duši davu v
okamžiku nejkritičtějším a pak dost. Spekuloval
ovšem velice chytře. Věděl, že později ani desátý

díl přítomných se nebude sháněti, jak a kdy své
mu slibu dostál. Pomine-li vlna největšího roze
chvění, pak taková aféra ztrácí mezi davy časem
na své přítažlivosti. Ačkoli pak Udržal přece byl
oposičníky tiskem několikrát vyzván, aby jen do
kázal, že nechce trvale užívati své inmunity za,
tuctový stít proti muži uraženému, přece jeho úů

„ Sta — dříve tolik výmluvná — zcela oněměla. Ve
-liký lev proměnil se v ubohého hlemýždě, zaléza

jícího do skořápky.
Ba ještě něco více! Statný agrární předák k

velikému úžasu energických a dusledných agrár
níku místo co by volil souboj s otevřeným hledím
v otevřeném poli. spekuloval nad zákonníkem, stu
doval paragrafy, prohlížel, jak by se daly účelně

, seřaditi, aby — uražený Bergman po všem utrpení
„ byl ještě soudně potrestán. Hrdinství Udržalovo

bylo ovšem velice pohodlné. Udržal zalezl do křo
a odtud vystřelil šíp proti nekrytému

Berymanovu.

Když byla totiž již promlčena žaloba, kterou
Bergman podal, žaloval Udržal slova, kterými mu
splatil Bergman cholerické výpady. Aféra se pro
tahovala přes rok. Při prvním líčení zástupce Udr
žaluv projevil ochotu k smíru, ačkoli byla žalová
na slova velice příkrá. Bergman nazval Udržala
notorickým lhářer, řekl. že se dopustil Udržal pa
doušství, že musí hájiti Špatnosti jiných agrárníků
a tak dále.

| Ale Bergman přes ochotu zástupce Udržalova
neodvolal, stál při svém tvrzení a nabízel dukazypravdy.

Dne 9. t. m. před soudem svědkové konstato
vali věcí, které nemohly býti Udržalovi nijak milé.
Poslanci tvrdili, že Udržal přebíhal z jedné strany
do druhé, že označoval stranu agrární za naprosto
zbytečnou. že se stal předsedou agrárního klubu
jedině přičiněním Bergmanovým, že napadal prud
ce agrární předákv.

Obhájce Bergman JUDr. Thon poukázal na
to, jak před ozvěnou vlastních slov Udržal skryl
se do pevného pancíře své immunity, kdežto Berg
man i nyní za svá slova stojí a zodpovědnost za
ně bere.

Soud skončen tíni, že Bergman odsouzen k 50
K pokuty. Tedy pokuta velice mírná vzhledem k
ostrým slovům. Soudce sám konstatoval, že se
Bergmanovi vvměřuje trest nejnižší, jdoucí hlubo
ko pod obvyklost vzhledem k množství polehčují
cích okolností. Jaké to vlastně byly? Netoliko ne
dokázán opak Bergmanových tvrzení, ale nadto
přímo křičela okolnost ta, že při lounské Ššarvát
ce vyprovokoval Udržal Bergmana výpady ještě
trestnějšími. Jak by asi byl vyhlížel Udržal před

, soudem, kdyby byl svému slibu dostál? Po tako
vém rámusení donutil Bergmana k zaplacení 50 K!
Příliš hubené sousto pro ústa vítězova. Zakončení
úporného tažení přímo operetní, uvážíme-li, že se
Bergman přeřekl nejvýš o tolik, co jest oceněno
soudem celými — padesáti korunami! Tohle jistě
otevře solidním a spravedlivým agrárníkům zrak
ještě více.

Kdyby takovym způsobem šel kmotr proti
kmotru, s nímž se pohádal na trhu, řeklo by se:
»Chytrá hlava!« Ale přeseda agrárního klubu měl
dokázati udatnost. důslednost a přímost zcela ji
ným způsobem. Vždvť přece ví, že není osobou
soukromou, ale že naopak jeho jednání vrhá reflex
na celou stranu. Nyní mohou odpůrci Udržalovi
říci. že česká slova: - Vzdám se ihned immunity«
znamenají v agrární hantýrce: »Schovám se a po
dám žalobu..

»Tmář« chváleným učitelem darvinistů. Jesu
ita P, Erich Wasmann, který proslul svými veřej
nými přírodovědeckými debatami s německými
volnomyšlenkáři, konal v minulých dnech ve veli
ké dvoraně srytířského sálu« v Štýr. Hradci dvě
přednášky ze svého oboru přírodozpytného. Nej
prve probral povahu vývojového zákona a jeho
důsledky. Po kritice palaeontologie, embryologie.
morfologie atd. pronesl zdůvodněnou výslednici, že
vývojová theorie (vědecký zkum) jako theorie
přírodovědecká jest a zůstane souhrnem hypothe
sí (domněnek podmíněných nauk, nedokázaných
předpokladů), jejichž cena sahá jen potud. pokud je
lze potvrditi skutečnými událostmi. Palaeontologie
poskytla důkazy pre původ nových druhů, řádů a
rodů v rámci tříd a kruhů (kmenů) v říši rostlin
né i živočišné. Leč tatáž nikterak nepotvrdila fan
tastických monofylitických (jednokmenových) vý
vojových rodokmenů nauky monistické (na př.
Haecklovy). nýbrž naopak takové volnomyšlen
kářské domněnky věda ta spolu s jinými vyvrá
tila. —

Světový názor křesťanský nemůže býti nikdy
ohrožen vývojovými výzkumy v pravdě vědec
kými, neboť všecka tvrzení monistická, pokud hle
di podvrátiti křesťanský názor na stvoření, zcela
postrádají vědeckých důvodů.

Ve druhé přednášce slovutný ten učenec za
napiaté pozornosti prováděl velice zajímavé dů
kazy, že od počátku pradávné doby tercierní

čelu

|



(mesozvické) povstalo sta nových řádů a mnoho
nových rod: hmyzu, zvláště pak brouku a sice
tím. že jejich předkové přešli k životosprávě ve
hnízdech mravenčích, takže se z nich vyvinuli
»mravenčí hosté«.

Celou řadou světelných obrazů ukázal z vla
stních výzkumů velmi zajímavé skutečné události,
plynoucí z poměru rozličných brouků k mraven

„cuům. Zvláště důkladně vyložil mravenčí otroctví
a Společenské cizopasnictví. Zde, jakož i jinde v
palaeontolocii lze pozorovau mnohokmenný vývoj.

Vývody Wasimannovy byly bez výjimky u
zmy i přítomným universitním professorem drem.
Hoernesem který jest velice horlivým vůdcem
monistů. Ačkoli Wasmann sám vyzval k vědecké
rozpravě, Hoernos neučinil nejmenší námitky, ale
naopak po přednášce velice nadšeně tleskal.

Konst. Hasert se tázal, zda-li má člověk svuj
vlastní vývojový postup a to nezávisle od řad ži
vočišných.

Wasmanm odpověděl, že schází dosud dukaz
ný materiál pro kmenový vývoj pokolení lidské
ho. Pokud lze zjistiti první stopy člověka, vystu
puje již jako hotová lidská bytost. Věda tedy o pů
vodu a vývoji Clověka nemůže dodnes nic určité
ho říci. Odpověď ta najezla velice živý souhlas.

Sám liberální >(r. Fagespost. Wasmannovu
učenost a bystrost pochválil, píše mimo jiné: Was
mann podal na poli životosprávy mravenců velice
cenné práce. Stanovisko Wasmannovo k zákonu
vývojovému jest stanovisko kritika, který se ve
lice dobře vyzná ve zvláštních naukách, z nichž
jsou čerpány důvody pro nauku vývojovou. Řeč
ník ukázal všechny dvéře, které jsou dosud uza
vřeny. Jeho výzkumy byly způsobilé činiti ná

rok na veliký zájem.

Baličky a bedničky přísady ke kávě, byť by
byly té chválně známé pravé Franckovce
z továrny pardubické svým. zevnějškem
velmi podobny, ale nejsou označeny ká
vovým mlýnkem, neobsahují pravou
Franckovku, tu nejlepší přísadu ke kávě.

Proto pozor při nákupu!
25 let podle proudů a s proudy plula strana

Masarykova, aby se pak pochlubila před tváří ce
lé veřejnosti se vší statečností, jak plula jedno
čtvrtstoletí -- proti proudu. Strážcové realistické
ho Siona s liščí obezřelostí zpytovali směr větr
ných vírů, spekulujíce. kam obrátiti plášť s nadějí
na úspěch největší. A že začali koketovati silně i s
konservativci, jset ohecně známo.

Propuštění dra. Herbena z. Žurnalistického
svazku »Národních Listů“ mělo ovšem zcela všed
ní. ale vydatný účinek na secessi. S jakým základ
ním heslem -Čas povstal, to přiznává dne 16. pro
since sám slovy: »Naším válečným heslem bylo:
»Řezat, řezat a řezat! Přes to však »Čas« trval
dlouho při progranm mladočeském, aby nabral de
chu k poznání, kam větrná korouhvička veřejného
Života cestu ukáže. Oštěpy a biče k masakru při
praveny, ale Janusova tvář dívala se do světa
tak tajemně, jako Sfinx.

A pak se šlo od kompromisu ke kompromisu.
(ned lví protesty a hned vlídné nabízení ruky.
změna nálady a zásad jako na dubnové obloze.
Vlčkova Osvěta roku 1905poukázala, že realisté
vypustili z prvého politického programu svého če
ské státní právo a české sněmy. Roku 1889 jednalo
se o připojení realistů k Staročechům. Ačkoli měli
za sebou sotva 50 voličů, chtěli 4 mandáty do říš
ské rady, neurčitý počet mandátů na sněm a ce
lou německou konservativní +Politik.. Prof. Ma
saryk se svou hromádkou stoupenců neměl býti
ničím menším než vrchním inspektorem celé staro
české redakce. Ovšem Staročeši se otřásli, když
poznali, jakou prázdnou směnkou se jim má za
veliké obdarování zaplatiti. A jen z toho důvodu
korouhvička zaskřípala směrem jiným. II. Tedy
se šlo hned následujícího roku k Mladočechum. Re
alistický kupec byl již nyní skromnější. Žádaly
se aspoň 3 mandáty, ale žádný inspektorát nad
»N. L.. Masaryk však přece chtěl vedení části vě
decko-literární. řlistorik realistický napsal. že ta
změna fronty byla z zmravní nutnosti«. Zkrátka
masarykovci nabízeli všude trojník, chtějíce jej
vyměniti za dukát. Přiváděli do obmýšlené akci
ové společnosti darem několik Liliputů, aby jim
bylo dovolen) ovládati statisíce občanů. IV. Přá
telé Masarykovi Kaizl a Kramář stali se Mladoče
čechy, takže Masarvk se ocitl jako v separaci. Po
něvadž se masarykovské jmélí na mohutných stro
mech neujalo, založila se samostatná strana — a
rozumí se, že »lidová“. protože takový název byl
tehdy nejpřitažlivější. Dobráci však ten svůj de
mokratismus nemysleli >tak zle«. Opřeli se o ži
dy a o evangelický klerikalismus. Kde ten jejich
Jid byl, o tom posud nevědí ani židé Taussig a Le
derer, kteří »Čas: subvencovali, ani ti paedago
gové, kteří chtěli jíti s Masarykem ohněm i vo
dou, ani studenti, které lákalo Masarykovo varyto

na universitě velice pohodlně.

V. Orgán Al. Hajna stále vice se sbližoval pro
gramově i takticky s »Časern.« Četa povstalců, za
pomenutá v sněhových závějích a bloudící semi
tam, naposledy splynula s Hajnovci.

VI. Ale nedlouho po námluvách zhrozili se
pardubští spojenci, jakou výbavu jim do domác
nosti přinesli časisté. Denník Herbenův vystupoval
s velikou pompou. s kuráží anglického lorda, ač
koli jeho základy stavěny na slámě. Doufal, že od
daní zbožňovatelé Leopolda Hilsnera budou pře
dní matericlní podporou listu. který chtěl čistiti
poměrv v ryze českých táborech. Židé však dáva
jí jen potud, pokud jim kynou z darů příslušné ú
roky. Uděluji alnmužnyýs tužkou v ruce, sledujíce
dobře rovnováhu rubrik »smá dáti — dal.«

»Čas počal se vydávati jako denník od 1.
října 1900. tedy v době, kdy hádky o Hilsnera
byly vyvrcholeny, kdy se docela ozývaly hlasy
po založení židovsko-českého denníku. Tedy silný
ochranný štít český bvl pro židy na ten čas veli
kou nutností. Zda se mouřenínské služby vyplati.
byla jiná otázka. Sám dr. Herben píše: »Dokud
by! Hilsner teplý, drželo se a hlásilo dosti židov
ských odběratelů i inserentů; jak vystydl, kolem
nového roku 1901, začínal jsem ročník ne s větším

hlý obrat zasadil mně finančně první ránu.< Ale ať
jest jakkoli, mísí strana co nejvíce děkovati prá
vě slovutnému Hilsnerovi, že svými soudy vnesl
do abonementu +Času“ nejčilejší ruch.

Co by si byl počal dr. Herben bez Hilsnera?
Jakou měl reální základnu realistický denník, aby
mohl hlásati heslo: Vlastní silou? Dr. Herben byl
dlužen Reniovi 47.00 K. Chlubí-li se tudíž svým
snihilismem “, byl závodní kapitál denníku tak do
konale nihilistický, že tomu každý uvěří snadno
bez veliké debaty. A ještě Masaryk svého panoše
povzbuzoval: »Být vámi. už bych měl denník dáv
no.

Není divu, že statečný hoplita sestupoval se
svého trůnu, aby si vyprosil podpory. Strana py
Šně ukazovala na svoji samostatnost, ale -——-pro
dlužený denník náležel vlastně Herbenovi. Denník
docela přišel po aléře Duškově a pruských pastoru
o hvězdičky, protože musil vynechati název >»0r
gán strany lidové“ Ale přes to strana byla odká
zána na něj, jakkoli se dluhy kupily. Finanční stav
denníku Herben skrýval, jak se dalo, na dotazy od
povídal váliavě a nestejně. Za sirotčí aféry docela
maiitel masarvkovského denníku ze strany vylou
čen.

A tehdy se provalilo, na jakých základech stojí
ieho orgán. Za přitomnosti Herbenovy zjištěn., že
dluhy u Beauiorta činí 98.000 K, u Renna 47.000
K. Votočka 82M K. u družstva »Čas« 28.000 K.
u Masaryka (který se přece krátce předtím od
vážil tvrditi, že v »Čase: není finančně angažován)
30.000 K, u jiných členů strany 54.200 K. U sněde
ného krámu visel tedy hrozivý nezaplacený účet
na 265.400 K. i když se spočítalo, co dostal »Čas
na předplatném a insertném a co obdržel na da
rech (okrouhle 23.000K.)

Tento deficit označil sám Hajn za sumu neu
věřitelnou. nevysvětlitelnou, nemožnou a hrozil.
že se svými stoupenci vystoupí ze strany.

VII. A tu zase došlo ke kompromisům dle
proudu a po proudu. Rozvadění bratří výtky vzá
jemné odvolali. podali s: ruce. Machar zahřímal z
Vídně, na adresu Masarykovu: »>Tomáši,buď měla
strana nechat padnout Herbena nebo výkonný vý
bor —-všechno ostatní je samovražda partaje jako
politické stranv . . . Byla to zkouška z pokroko
vosti, himanity a. chceš-li, i z českosti strany — a
strana propadla v ní hanebně.« Prý se přestává po
čítati ke straně.

Později však z vlástního zájmu Machar otočil
korouhvičku způsobem velice překvapujícím.

A »Čas. zachráněn. Ale jak? Věřitelé mu sle
vili na 90 procent poliledávek, finanční stránku
převzal semita Dubský Dr. Chalupný o tom na
psal. že se realisté zoctli v postavení krtka, kte
rý si do brlohu nastěhoval ježka .. .. Dubský
ovšem nic nedělal v Čase« z idealismu, ale pro
vlastní své zájmy . .. . Od té chvíle, kdy dostal
do rukou adresář »Času«, jsou Masaryk a společ
nící bez něho nemožní — jsouť nemožní bez >Ča
su«, a faktotim >Času« je dnes Dubský.«

Tak tudíž realisováno hrdé heslo, jejž >Čas
přináší každodenně v čele svého listu: »Vnitřní si
lou.«.

Jest tu nějaký duvod k velikým hymnám? V
posledním čase Masarykovci vyhlásili boj všemu
církevnictví. Ale aby mohl jejich list vycházeti,
slouží oddaně netoliko volnomyšlenkářům, ale i
židům, evangelickým klerikálům a — zároveň soc.
demokratůn.

A všecky ty služby prokazuje >Čas« svým a
bonentůin a příznivdům se stejným úsilím. Zkrát
ka dle proudů a po proudu.

A jak měli poddaní Masarykovi samostatně
mysliti a jednati, to lze vyčísti z prohlášení po
krokářů stojících za »Přehledem«, kteří zdůvodni
li svůj odchod z Masarykovy residence takto: »Již
delší dobu, zejména však od vydání Kramářových
»Poznámek o české politice« (z jara 1906) lze po
zorovati ve vedení české strany pokrokové, pokud

jest representováno p. prof. Masarykem, nápadný
sklon ke stranám jínvi, zejména k mladočechům
.... Zbytečné doprošování se mladočechuv září
a říjnu 1906, aby kandidovali p. prof. Drtinu, pod
kopalo pokrokovou kandidaturu .. . poněvadž věc
sama nemohla být úplně utajena, byly od časistův
aspoň ústně činěny pokusy rozšířit insinuaci, že
se strany pokrokové k mladočechům gravituje —
»Přehled«, ať tento list. jak známo, kladl vždy du
raz na zásady a samostatný postup ... Výkonný
výbor má v straně pokrokové asi tolik váhy, jako
duma v Rusku: osoby se volí a mění každou chvíli
a výbor nemá vůbec samostatného vlivu. —Nikdy
nedělal nic jiného, nežli že schvaloval názory a
kroky prof. Masaryka. Nebyl ani sborem porad
ným, tím méné rozhodným ... . p. prof. Masaryk
své intervence r. 190W--7 podnikal bez souhlasu 1
vědomí výkonného výboru. Výkonný výbor byl
zpravidla stavěn před hotovou věc, aby nemohl
spolurozhodovati. ba bylo jednáno přímo proti je
ho usnesení i v těch málo případech, kdy učinil
formální usnesení . . . ve výkonném výboru české
strany pokrokové nebylo nikdy jednáno dle urči
tého řádu, jak by se slušelo na stranu demokratic
kou a konstituční; panoval tam a panuje absolu
tismus nejen dogmatický, nýbrž co horšího, impre
ssionistický, náladový. Nikdo v straně té neví dnes
zdali zítra nebude za samospasitelnou pravdu pro
hlášeno něco, proti čemuž stoupenci strany na po
ukaz téhož vedení dosud se exponovali a obětovali.
Výkonný výbor pak schválí to všecko jednomysl
ně.. .. Nemužeme mít účast ve sboru, který jest
pouhou štafáží skutku podnikaných bez jeho vědo
mí. ba i proti jeho vůli, protože hlas náš by za
těchto poměrů vyzněl na hlucho.«

Tak tedy zváženo a oceněno individuelní prá
vo jednotlivců ve straně; tak posouzen demokra
tismus a -- dustednost vrchního štábu pokrokář
ského.

Před letošními volbami konány námluvy se
stranoa mladočeskcu znovu — k vuli mandátové
politice. Poněvadž však Masarykovcí nabízeli za
pytel pšeničné mouky otep slámy, protože chtěli
co nejvíce vvzískati na nejisté směnky, kompromis
se rozbil. Drina poražen. A teď teprve spuštěna
stavidla rozbouřeného masarykovského vodopádu
o »koupeném chlapovi. Ze msty dotíráno na Kra
máře, na redakci Nár. Listů«. Odsuzován volební
kartel. ačkoli na druhé straně kartel Stránského na
Moravě byl velice veleben. Kdyby si byl dal Kra
mář říci a zaprodal několik tisíc mladočeských
hlasů realistům. byli by realisté pardonovali »kou
penou redakci na celé čáře. Vždyť přece koupi
3N.L. znali již dávno před tím a —-přece se smlo
uvali jako rovný s rovným.

V žádné straně nebylo a není tak elastické po
litické morálky jako u realistů. Co říci na př. po
slední pomocné výpravě ve prospěch nepřiroze
ného a bezcharakterního —volebního čachru dra
Stránského? Žádná strana tak opatrně nevětřila,
jaký politický vítr vane (než se odhodlala k činu),
schovávajíc své zásady na chvíli do zásuvky, jako
strana Masarykova.

A tomu se říká:. 73 let proti proudu! A v čele
>Času“ každý den ozývají se hesla: »Vnitřní silou.
— Politická samostatnost. — Svoboda a svědomí
slova. Patrno. že i taková hesla jsou zapřažena
do káry náladovéko sportu.

Anketa o otázce drahoty svolaná Svazem če
ských měst na dny 8 a 9. t. m. do Plzně, shro
máždila hojně zástupců měst v království Českém.
Schuzi zahájil dr. A. Štych jako předseda stálého
výboru českých měst. Týž zdůraznil. že hlavním
činitelem v akci protidrahotní jest stát. jenž poli
tikou daňovou a celní stanoví obcím meze proti
drahotní akce. Přes to musí chce využíti všech stá
vajicích prostředku, jimiž mohou drahotu zmírniti.
Zasluhuje odsouzení, když vláda snaží se boj pro
tidrahotní svaliti ne bedra obcí, doporučujíc, aby
poplatnictvu ulehčily snížením dávek obecních
atd., zatím co sama protežuje jednostranně určité
třídy obyvatelstva na úkot ostatních a chystá
vrstvy nejširší zatížiti novými břemeny, hlavně
zvýšením nepřímých daní. —Výsledkem mnohých
pozoruhodných řečí byla schválena následující re
soluce: »Zástupci českých měst z království Če
ského, shromáždění na sjezdu v Plzní dne 8. a 9.
prosince 1911 protestují důrazně proti chystanému
zařízení státní správy finanční, dle kterého přiráž
ky obecní, vybírané berními úřady, jež se dosud
odvádějí přímo obcím, mají se od Nového roku
1912odváděti obcím prostřednictvím zemského fi
nančního ředitelství a poštovní spořitelny. Prote
stujeme důrazně proti tomu, že dalekosáhlé toto
opatření má se prověsti, aniž obce dříve požádány
byly za vyjádření, že vláda zamýšlí tímto způso
bem bez vědomí a proti vůli obcí disponovatí na
Simi penězi. Vzhledem k nynějšímu, naprosto ne
utěšenému stavu financi obecních, jakým další vý
voj samosprávy a tím veškeré veřejné správy ve
státě vůbec vážně jest ohrožen, jest vláda povinna
a Sama častěji uznala svou povinnost, přispěti k
sanaci financí obecních. Vláda však naopak právě



připravuje opatření, kterým do hospodářství obcí
má býti zavedena vážná porucha, ježto pravidelné a
dočasné docházení přirážek obecních, tvořících ve
většině obcí hlavní zdroj příjmů, má býti velice
oddáleno. Tato zbytečná komplikace, kterou má se
zaváděti styk mezi berními a obecními úřady, u
místěnými často pod jednou střechou oklikou přes
Prahu a Vídeň má se uvésti v život dnes, kdy do
sazena zvláštní císařská komise pro reformu ve
řejné správy. jejímž předním úkolem má býti zry
chlení a zjednodušení správního řízení. Z těchto
důvodu připojujeme se ku protestu, který v příčině
okresních přirážek podaly již zemský výbor krá
lovství Českého a poradní sbor českých okresů v
království Českém, tím spíše, že poměry obcí v
té příčině jsou mnohem složitější, ježto jde o ohro
mný počet korporací a ježto se jen pro část obcí
vybírají přirážky státními berními úřady, kdežto
některé obce vybírají samy buď státní daně i s
přirážkamnia jiné alespoň přirážky. Souhlasíme se
zemským výborem a poradním sborem českých
okresu, žádáme, aby chystané opatření bylo po
drobeno nové hedlivé úvaze a aby za tím účelem
jeho provedení bylo na ten čas odloženo.: Reso
luce byla odeslána ministerstvu i poslaneckým kru
hin.

Národohospodářská hlídka.
Agrární hospodaření. Ve Žďáře se »pokrok“

vybíjel velikými houfnicemi. když tam měli při
jíti missionáři. Zakazováno jim vstoupiti do samého
katolického chrámu a kázati tam. Zvláštní hrdino
vě! Proti několika bezbranným mužům celý roj po
krokářu rudých. zelených. maceškových! Ne
stranní pozorovatelé čekali. cc dobrého a úspěšné
ho takový bujarý pokrok přinese. A už je to tu!
Po vášnivém lomozu — černý prapor nad podniky
pokrokářskými. Žďárské Hospodářské družstvo,
které bylo za protikatolické bouře a i později v
rukou pokrokářských agrárníku, teskně čeká, jak
vlastně se veliká finanční krise rozuzlí. A katolické
»Selské Hlasy, které pověděly o hospodaření jas
nou pravdu. odrazivše věcně celou řadu pokro
kářských výmluv a úskoků, píší dnes znovu: »Po
řád čekáme obžalovací spis býv. agrárního poslan
ce Sáhlíka, který nám v »Horáckých Listech« tolik
žalobou hrozil, ale ono pořád nic nejde! Ba ani žád
né vyšetřování se nevede. Vše usnulo! 46.000 K je
fuč — a o vinnících ani slechu. dechu! Agrární veli

téra „Prahy“ naprosto nedosažitelnou. a dostával
Ji zadarino, »nebot o nějaké námaze a akvisici ne
lze přece tam mluviti, kde přichází ubohý, půjčku
nutně potřebující učitel o tuto žádati a kde diktuje
se mu uzávě: pojištění u »rahy« za první pod

—u——————

46.000 K zmizelých v Hospodářském družstvu ve
Žďáře?

Je nouze o maso? Podle výkazu obchodní ko
mory v Esseku bylo na tri dodáno 650.000 kusů ro
hatého dobytka, z něhož odprodáno jenom 35 proc.,
ostatní zístalo neprodáno. Poptávka po dobytku
na žír a na chov byla menší než v roce předcháze
jícím. Vepřů bylo tam přihnáno 520.000 kusů, ale
jenom 40.000 kusů prodáno! Též u nás všude rol
níci naříkaji, že nemohou dobytek 'odprodat, leč

tak špatného odbytu dobytka v krajích odlehlej
ších, na př. v okrese L:rodském, vizovském, vsat
ském a jinde. A tak zase v plné parádě vystupuje
pověstná třetí ruka, které chce hodně vydělati ne
toliko na konsumentech. ale i na rolnících. Dvě
mouchy ranou jedinou!

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zaovazřízení s opravy oltářů, soch atd.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradel Králové.
-Cetná uznání od vid. dřadů duchov. kdi sposicí.

Finanční prakse v učitelském podniku. Fruma
'rovy »Učitelské Noviny« dne 13. t. m. přinášejí
další řádky o peněžních podnicích pokrokového u
čitelstva. -- >Spor Drnek—Rašín vzbudil velkou
pozornost nejen v učitelstvu, ale také v kruzích
peněžního úřednictva a zvláště u pojišťovacích jed
natelů (akvisitérů). V časopisech otištěno mnoho
různých článků, nejnověji v >Českém Slově« ze
dne 5. a 6. prosince. Zato >Český Učitel« hleděl se
sporu všemožně vyhnout; napsal pouhé dvě vy
hýbavé lokálky. — Z odborných listů věnovaly
čtvrtmilionové provisi Drnkově několik sloupců
»Pražské assekurační Listy<. .... Vytýkají, že
akvisitéři »Prahy« dostávají nejvýš 2 procenta pro
"vise a z toho si musí platit dráhu, povozy, noclehy,
stravování atd. a pojistí-li učitele, dostanou jen 1
procento. Chce-li však učitel neb professor půjčku
z Ústř. zál. učit. českoslov., musí uzavříti pojiště
ní sepsané úplně nově v záložně a-obchod jednate
lův zrušiti na prospěch —Drnkův. Ředitel Drnek
dostával provisi vyšší, 2 a

s ním o tyto nijaká zasloužené provise asi dělí a
neb aspoň děliti zamýšlel. Článek končí: »Vznáší

»Prahy- nejmobutnějším Činitelem, poněvadž or
xanisováni, apel, aby nám byli nápomocni, aby
nám pomohli k lepší existenci u »Prahy« a aby

telstvo tak. chopíme se všech pomucek, abychom
veřejnosti a druhým pojištěncům otevřeli oči. Po
Rašínovi nepřijde potopa, ale »Praha- | zůstane

8. prosince pronesena řada výtek nynější správě
>Prahv“, žádají důkladnou revisi hospodářství
vrch. ředitele Rašína a tučně tisknou: »je však za

přítrž, což ovšem se nedá učiniti jiným Zzpůso
bem, než když p. vrch. ředitel Rašín s p. ředitelem
Čapkem budou odstranění; čím dříve se tak stane,
tím lépe pro ústav a všechny pojištěnce.:

Kdo těží z lidských mozolů? Rakouský úvěrní
ústav. jehož guvernérem jest rytiř | Gomperz
hlavním akcionářem vídeňský Rotschild, měl za

milion K, Sinrer-Sieghartův ústav pro úvěr po
zemkový měl za téhož pů! léta přebytek 6 a půl
mil. K. Rotschildova všeobecná úvěrní banka v
Pešti měla za letošního půl roku čistý zisk 5 a půl
mil. K. Pražská železářská společnost vydělala za
rok 12.775.4806K a platí 161 K za akcii, čímž vlože
ný kapitál zůrokuje se A2 procenty. - Zvláštní
jest. že právě za letošní drahoty docilují vídeňská
banky největších výdělků. A to nejen na burse, ale
zvlášť v kartelech. Za kartelem železářským stojí
Rotschildův úvěrní ústav, za kartelem cukerním
Singrův ústav pro úvěř pozemkový a Rotschildův
úvěrní ústav; týž vede průmysl lihový. A právě
kartely to byly, které letos tak náramně zdražily
pivo. líh, uhlí, cukr, petrolei.

Teď. kdy. se Židům podařilo otevříti bránu
parlamentu tolika sociálním demokratům, mohou
si troufati zcela hezpečně. Soc. dem. sluhové A
dlerovi iadají rolnictvu, ale před židovskými ban
kéři smeknou.

Zbytečné ochuzování v době drahoty. V roce
1910 měl rakouský stát jenom z malé loterie zisku

bléhá loterní sběrny? Jsou to v prvé řadě přísluš
níci a příslušníce neichudších vrstev, kteří potřeb
né věci k životu si odeprou. aby měli několik gro
šň na loterii. A vláda, ta je ráda. že dostane lacino
na 15 mil. K ročně. - | témž roce dostal rakouský
stát na :kolkovém. poplatku“ za. karetní hry
790.942 K. Tolik musili karbaníci odvésti pouze
státu, aby mohli v kartách ztráceti peníze. Z kou
ření má stát na 400 milionů K ročně.

Literární zprávy.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Český jinoch. Časo

pis pro dospělejší mládež. Řídí V. Miiller. Roč. 17.. seš.
3. Ročně 10hčísel za 1 k. AI. Dostál: V náručí bolů.
Za ROh. Zábav večerních roč. 32, čís. 7., díl 1. Na Zá.

bavy večerní nředplácí sc 4 K ročně, pro odběratele
Ludmily za 4 K. Historické pokladnice. Napsal E.
S. Trojanus. Ludmily ročník 14., sv. 1. Velmi doporu
čujeme. Na Ludmilu 6 sv. ročně předplácí se K 2.20. —
Dr. J. Krvštůfek: Dějiny nové doby. Politická soustava
Bachova a pád její. Seč. 1 Cena 60 h. Dílo velmi vý

znamné. (
Z nakladatelství Benediktinské knihtiskárny v Brně.

Hlídka. Vědecká revue. Řídí dr. Pav. Vychodil. Roč.
28., čís. 12. Obsah: I. Tenora: První zánik cistercien.
kláštera ve Žďáře. Dr. J. Kratochvíl: Vfvoj a snahy
čes. filosofie. V Kubíček: Z dějin města Loštic. H. Já
náček: Píseň. Al. Koudelka: Z anglic. písemnictví. Dr.
1. Samsour: Prodej věcí movitých a zvláště klenotů ze
zrušených klášterů za Josefa II. na Mor. Dr. J. Sedlák:
Několik textů z dobv husitské. Posudky atd. Roční před
platné 10 K. -- Božská prozřetelnost. Podává J. Tagli
afero. Za 50 hal. -- Výklad obřadů při svěcení chrámu.
Napsal dr. J. Kupka. Cena 30 hal. — Život sv. Terezie
»z Ježíše- Svéživotopis. Ze španělštiny přeložil R.
Linhart. Cena 2.80 K. Tyto tří spisy vyšly jako 4., 5.
a 7. číslo Duchovní knihovny. — Výbor ze spisů Váci.

cemi. Za 2 K. Knihovny naší mládeže čís. 17. Vše od
poručujeme.

Nákladem Unle v Praze. Raisovy spisy, díli4.: Na

129. po 30 hal. Spisv Ralsovy zaslouží vší chvály. —
M. A. Šimáčka Sebrané spisy, díl 20.: Vzpomínky lite
rární, divadelní a jiné. Seš. 157—161po 32 hal.

Z nakladatelství 1. R. Vilka v Praze. K. Kloster
man: Robinson no Otavě. Seš. 9. a 10. po 12 hal. —
L. A. Čarská: Pohádky modré víly. Seš. 9. a 10. po 12
hal. —-F. Littleová: Řádová dáma. Seš. 9. a 10. po 12
hal. — V Hugo: Bídníci. Seš. —9.10. po 20 hal. — R. Ha

humoristické knihovny řada V. — Malý čtenář. Pořá

| dají G. Smetana a F. Procházka. Vychází dvakrát mě
: síčně za roč. předplatné 2 K.

| Časopls katol. duchovenstva. Řídí dři F. Kryštůfek,
; J. Tumpach a A. Podlaha. Roč. 52., seš. 10. Obsah: Dr.
' F. Kryštůlck: Křesťanství v Číně, dr. M. Mikulka: Sv.

Cyrila Jerusalemského život a učení o Slovu vtěleném.

| dr. J. Tumapch: Katechetz středních škol jako duchovní správce studující mládeže, dr. J. Sedlák: Počátkové
; kalicha. Směs. Vychází 10krát za rok za předpl. 9 K.

| Administrace k. 4. knihtiskárna v Praze 10401.
| Současný zázrak. Napsal Alfr. Deschamps T. J. Pře
* dožil 7. Vaňous. Za 70 hal. Hlasů katol. spolku tiskové
' ho roč. 424 čís. 4. Nákladem Katol. spolku tiskového.

Členský příspěvek 1 předplatné nečlenů obnáší ročně

| 2 K vřijímá je knihkupectví G. Francla v Praze-l.Moderní hesla protináboženská. Napsal P. J. Freund
1 C. SS. R., zčeštil dr. 4. Sedlák. II. vydání. Nákladem

j knihkupectví G. Francla v Praze. Cena 80 h.
Cigánské historky. Napsal A. Lužný. Veselé histor

l ky. Za 1K. Nákladem k. Prombergra v Olomouci.

| Vlast. Čaxopis pro poučení a zábavu. Roč. 28., ČÍS.
| 3 Řídí T. Škráie. Obsah: J. Voborský: Ve znaku Zla
1 té růže. P. J. Kunovianek: Ježíšek „báseň. Al. Dostál:

Podlomená větev. J. ialouska: Pohledy do života cír

| kev. a vlasteneckého. Al. Dostál: Cechy řemeslnické a

| jejich dobré. vlastnosti. R. Vrba: Státní hospodářství

| Rakousko-Uherska, Nejnovější zprávy ze života katol.cirkve v Rusku. Jubileum: 20 letého trvání Sociál. od

| boru družstva Vlast « jiné věci. Vychází měsíčně ná
kladem družstva Vlast v Praze za roční předplatné 10

| K. Zaslouží nozornosti.

Nájemní omlouvá. Vzorec, jak si mají pronajíma
1 telé i nájemci statků © velkostatků počínati při sesta
| vování unlouvy nájemní, aby pronájem měl právní pod

klad a nředešlo se různým rozmíškám, spolu s návodem
k odhadu pozemků. Napsal J. Jechovský. Cena 30 hal.

| Nákladem knihkupectví A. Reinwarta v Praze.
| Kvitky. Obrázkový Časopis školní mládeže. Roč.

IV., čís. 1. -3. Nákladem 1 redakcí Fr. Svátka. Přiložen
' i bezplatný kalendařík na školní rok 1911—1912. Vydání

s barevnou obálkou 1 výtisk 80 hal.. 5 výtisků po 65
hal. Vydání bez obálky jest ročně o 10 hal. levnější. Vel
mi vhodné pro děti. Administrace »Kvítků“ v Praze Il.
Lípová ul. 5. .

Věnec z česneku. Vc sbírce »Knihovna Přítele li
du:. vydané nákladem časopisu »Přítel lidu“ v Brně,
počalo právě vycházeti.v sešitech ilustrované dílo pod
názvem -Věnec z česneku. Autor J. D. Světelský po
dává v něm celou řadu zajímavých obrázků ze života
a působení židů. Povaha židů obráží se tu jako v zr
cadle. Seš. 1.--3. po 30 hal.

Stoupencům našich organisací,
Odporučojeme vřele křesťanský český závod

vyšívaček a šiček »Záštíta« v Chrasti
u Chrudimě.

|

Veškeré prádlo pánské i dámské, výbavy
pro nevěsty, přepychové i jednodoché vzorně ob
staré „Záštita“. Vad. duchovenstvo naskytá se zde
příležitost koupiti prádlo kostelní, zaročené dle
předpisu za ceny mírné. Učiňte objednávku na
zkoušku a budete jistě epokojení|

ORP> Odporačujte ve svém okolí! <

XX KX

Osvědčené předpisy.
| Znamenitá chut.

Rumová trest *
s přísadou výtažku z vanilky.

BRamovéaroma. Ananasový asthor.
Runový aothor. Mařískový aother.

Veškeré jiné trestů na likóry.
Čajová trest. — Čistý lih.

x E. J. FRANC,
dřive K. J. DIX,

drogerie
%v Hradci Králové,

Hlavní podsíň,

proti kostelu Panny Marie.man

M
A

| KM
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Rozšiřujte

Časové

úvahy!!0
Prozkoumáno a doporučeno c. k. minister. antoris. chem.

mikroskopic. « bakteriolo . výzkum. ústavem v Praze.
Pro nemocné i zdravé!

Světoznámé: Světoznámé!
Jos. Šlehotra, dlouholetého bylináře

zdravotní rodinné té
koření z bylin lesů křivoklátských

Diaetetický prostředek při všech chorobách vnitřních a plíc
ních neduzích vůbec. Náhrada za obyčejný čaj! Cena ba
ličku 90 h, 1 K a 2 K, poštou o 45 hal. více. Zádejte ve
všech lékárnách, drogueriích neb přímo v centrální výpravně

Jos. Šlehofra,.
Král. Vinohrady Puchmajerova ulice 7.

Doporačojí se všem. kdož pracují při sychravém počasí,
v kancelářích, neb kdož cestují

lesní bonbony proti kašli, zaŠšlemovániítrubic, chrapotu,
vyráběné z jemných bylin lesů křivoklátských. Užívání se
silaje vnitřní orgány. Žádejte ve všech obchodech, nebo

přímo u výrobce

des. Šlohotra, Král Vinohrady,
Puchmejerova ul. č. 7.

Velmi mnoho poděkování po ruce!

Výtah = peděkovacích dopisů ze všech ze ní:
Vážený pane! Používáním vašeho čaje z bylin lesů

křivoklátských jsem zbavena dlouholeté choroby prsní a
kašle. Pročež doporučuji Vaše lesní koření podobně trpícím
co nejvřeleji!Marie Laniková, vdova po soukromníku,
Vídeň X. č. 13.

Slovatný Pane! Vyslovuji Vám tímto avé nejsrdečnější
diky za uzdravení, které nastalo po používání Vašeho vzác
ného lesního čaje. Cítím se od těch dob úplně zdráv, neb
kašel. který mě trápil a plícní katar jest úplně vyhojen.

V největší úctě Norb. Janně, Norimberk č. 326.
Vážený Pane! Račte mi zaslati ještě jeden balíček za

2 K téhož thé. Toto thé jest velice dobré. Manželka mi
kašlala 16 měsíců, a nyní přestává kašlat. Zasloužíte velikou
pochvalu. Zasílám Vám za oba balíčky peníze.

Denemark Hovář vo Škvorci č. b8.

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
v Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnonti

avé oměleckypracované oltáře,

kazatelny, kří
žové cesty, —

9 ( jeskyněs P.M.
Lurdskou, —

křtitelny, ==
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boží hroby. —

křiže

Založený závod v r. 1897.

Otanislav Jirásek,
HRADEC KRALOVÉ, Velké záměstí 136,

doporučuje svůj

vánoční prodej
vhodných

stědrovečernídh a
novoročních dárků

v cenách nejsolidnějších a v jakosti
nejlepší.

Vlastní výroba prádla pro pány i dámy.
Bílé, bavlněné i lněné lůžkové zboží.

Klatovské a trikové prádlo.
Velký výběr angl. moderních kapesníků.

ide“
nakoupite nejlev. vánoční dárky?

Vtkalcovně!
Václava Holečka. Sklad a výroba

prádla

v Hradci Král, Čelakovského ul.

WBProč3
Protože vyrábí ztoží jen dobré a stálobarevné

z Ia materiálu a prodává

ve velkémi malém za ceny výrobní.
gap* Zbytky30 m 4 12 K. jj

Balíček moderních kapesníků 3 a půl tuctu
OBP*>pouze 620 K <W

Šob. úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

vwHradol Králové,
i (proti Grandhotelu)

přijímá vklady na knížky

za 490 až 59%
úrok a to dle výpovědi.

99“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí nejlepší jakosti
co nejlevněji. :

Veledůotojnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům+0v9iujesl dopo
ručitt veškeré kostelní nádoby <
uáčiní a to: mo. rance, balicky

cibáře, nádobky, énky, pacifikály.svícny, lampy, kaditeluice, kropenky
L a. el o f výroby, předpisům

> eírkevnim zyhovující. Staré před.
měty opravuje v původní intenci u
v ohni zlatí astříbří nebo proti do
platku za nové vyměňuje. Hotove
předměty neb výkresy zasílé na u
kázku franko bet závsx nosti koupě
Vše se posílá posvěcené. DPrdceruční

zlatých © stříbrných klenotů, jako: te.dsů
madonek, křížků, prstýnků,náramků atd. : Motářeké
protony, laba 1y,jídelní náčiní zesiříbra pravého

i čínského vědy na skladě.

Staré slale, stříbro a drahokamy kupuje za uejvyjší cen,

JAN STANĚK,
pasiř a oiselour

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

C. k. místodrž. konces.

informační "Un
wow-kancelář
PAVEL BAYER,

Hradec Králové,
podává

zprávy o uvěrahodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i v Škeré zprá
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nabypotékyi úvěrosobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Willálka v Liberci.

Eskont směnek | faktur
Úvěry všeho druhu C

Vadla a kauce
C Bursovní obchody



Požehnání revoluce.
Ve všech zemích .evpopských „anarchistické

sskypinyruzného.zbarvení. a různých;imen pod pe
-strými záminkatui volají doboje proti stávajícím
sřádům. A záminky se vyhledávájí často umělko
varč, jen:abynebylo popřánonárodům klidu. Hla
vni. maciří vědí, že propagandě revoluční nejlépe
se daří. :jestliže -se zdurazní hesto humanity, so
clámích oprav. Pak ovšem zahrdě vztýčenou stan
dardou kráčí veliké davy, které nedovedou pro
ihlédnouti, jaký veliký :kšeft <se„páše :na jejich ú

V čelo revolučního.kvasu staví se lidé, o jichž
lidumllné snaze a ohětavé Činnosti veřejnost nic ne
ví anebo —-ztracené existence. Aobojí třída těch
to lidí touží vyšplhatise pozádech lidu :k .despo
tické moci, Snaží :se ve.zkalené vadě loviti zlatou
„minci.

dět trnul úžasem. když -se prozradilo, jak
veliký počet vndcu riské revoluce s největší bez
charakterností těžil .z pošetílostí -svedeného lidu.
Zločinci, kteří před revolucí ve veřejnosti ani je
dliným humanním skutkem -se nevyznamenali, stá
val: se najednou pány situace, prohlašování za
spasitele. A zatím bezcitní ti podvodníci počítali
« Jichvářskouzálibou,co jim vynesl revolučnífond
a —-co dostali za prodávání, denunciaci vlastních
pomocríku od ruských úřadu. Bezcitní podvodníci
páchali hotový handl -s lidskou krví, čachrovali,
pokud se trochu dalo.

Jak revo'vce chtěla »upřímně« povznésti de
mokracii, prozradilo se křiklavě na př. při zalo
žení »Černomořské republiky. s ústředním sídlem
v Odčsse. Operetní republika, trvající sotva něko
Jik týdnu, měla v čele vesměs židovské kapitalis
ty. "Taková karikatura | »demokratického« státu
ovšem byla možna jen tam, ktte vládne v 'hlavách
Jidu egyptská tma.

A ozářivá- světla revoluce vrhala své rudé
paprsky i do let následujících, kdy davový revo
duční plápol byl již uhašen.

Vraždy, loupeže, krádeže, páchané na lidech
nejhodnějších, « docelá i na občanech, kteří nikdy
proti bezciiným banditům nevystoupili, vlekly se
jako husté, černé stíny, charakterisujíce tak vý
stižně školu. jakou absolvovali bezcitrí chamtivci
pod krvavým praporem -reformátorů Ruska.

Hlavaim posledním © rslovem« — rozptýlených
revolucionářu bylo zavraždění ruského předsedy
ministerstva Stolypina. © Vento muž věděl zcela
určitě, že za obětavou práci ho čeká najisto zá
keřné zavraždění. Několik atentátů mluvilo tak ur
čitě, že Stolypin do své poslední vule napsal, že
chce býti pohřben tam, kde bude zavražděn. V
případě Stolypinově tudiž možno právem mluviti o
obětavosti největší. Kdyby býval hodil zbaběle pu
šku do žita, mohl si život zachrániti zcela určitě.
Proti skutečnému reformátorovi postavil se >spa
sitel= jiný -- semita Dagrov, neznámý, nezvolený.
Zločinec ten zahrál si na žalobce, soudce a exeku
tora v jedné osobě. A když zavraždil tento, do
brodruh Stolypina, slzei židovský tisk nad — zá
keřníkem, litoval padoucha, jehož ©bezcharakter
nost vysvitla později k úžasu všech poctivých lidí.

Bagrov totiž po příkladu jiných semitských
revolucionářů přiživoval se jak u svých pomocní
ků, tak u vlády. Dopustil se na vlastních spoluspi
klencích kousku přííno jidášských. Na př. bylo o
známeno revolučním kroužkům v Kyjevě, že při
jede na +inspekci: vynikající revolucionář Gros
mann, který se měl ubytovati u Bagrova. Když
Grosmann vystoupil z vagonu, Mordko Bagrov
jej objal a polibil. To byl manévr jidášský, protože
dle předběžného dorozumění polibek byl zname
ním tajným policistum, koho mají spoutati a do
praviti do žaláře. Když zpozoroval Grosman zra
du, vyňal revolver a ihned se střelil. Takových
kousků napáchal bezcharakterní Bagrov více. A
když jeho pomocníci začínali poznávati podlou po
vahu člověka, který dělal revolucionáře, ale při
tom zároveň špicla a tajného policistu, řekli mu:
>Buď anebo! Buď nám dokážeš věrnost zavraž
děním vynikající vládní osoby — anebo tě usmrtí
me sani. Bagrov se ocitl v situaci svízelné.
Vždyť v Kyjevě před domem černého činu čekali
jiní revolucionáři, kteří by byli popravili Bagro
va rázem, kdyby se byli dověděli, že neprovedl
atentátu. Kdyby se byl vyhnul podezření, hrál by
si za tučný plat s revoiucionáři jako kočka s myší
posud.

A škola revolucionářská vysílá své žactvo ke
zločinům nejsurovějším dále. Obrovské město
Lodž (Loď) mělo na revoluci lví podíl. A >refor
ma« pokračuje tam stejným směrem. Minulý týden
napsaly »Národní Listy«: >V Polsku nazývají Loď
skrvávým městem« za to, že se tam páše nesmír
ně muoho krvavých zločinů. Není týdne, aby se
neudála krvavá bitka mezi policií a bandity, jímž
obyčejně se podaří uniknouti a skrýti se. Data o
činnosti loďské policie překvapují množstvím po
vinností, které jsou na její bedra složeny. Tak od
1. ledna do 1. října t. r. bylo tam spácháno 8030
krádeží, 20 vražd, 20 loupeží a 262 různých zločinů.
Kromě toho policejními komisariáty v Lodi prošlo
za tu dobu 42.878 zatčených. Za těch 9 měsíců
na loďských komisariátech bylo úředně popsáno

oKolo300.000 archu papíru a v kanceláři policej

Tato zpráva jest výmluvná. Dělo se tolik lo
trovství dříve, než revoluce mu dala široký prů
chod? Ať nikdo neomlouvá černou scenerii vytáč
kou, že tohle ideálnější republikáni a revolucionáři
nechtéli. Neznali vychytralí demagogové nízkých
vášní neuvědomělého lidu, kterému tolik pochlebo
vali? Neučili obyvatelstvo nauce o komunismu a
vyvlastnění? Neznali z historie ani tolik, že zfana
tisované davy při prudkých bouřích vždy raději
provádějí rub převratného programu než jeho líc?
Současní bandité málo se liší od těch, kteří vraž
dili v revoluci celé řady občanů zcela nevinných.
Vražedníci. pichající z ruského Polska, hledají úto
čiště v Ostravě. kdež ovšem. mají tolik stejně
smýšlejících!

Ačkoli však každý člověk, v němž cit nebyl
nadobro otupen. musil řádící barbarství odsuzo
vati, krátte po revoluci ruské došlo k hyenismu
v Barceloně od lidi. kteří se »vzdělávali: zrovna
takovými knihami a hesly jako — bezcharakterní
demarogové ruští.

Plápol moderních revolucí všude zanechává
po sobě otravný dým až k zalknutí, barbarisuje
kraje. kde započal slibný vývoj kultury, povzbu
zuje zločince, čekající v přítmí, aby lovili ve zví
řeném vzduchu, rakovinu zlořádu »léčí“ tyranií,
která nese značku tupé bezcitnosti. A přece samí
vudcové rnoitných výbuchů vědí, že takovou ce
stou k zdárnému cíli naprosto se nedojde.

Ve Vídni se produkoval Vavrak, kterého o
všem hájil rudý tisk ze všech sil. Poněvadž před
soudenr dr. Kraus tlumočil obsah Vavrakovy po
hlednice ve smyslu pro Vavraka nepříznivém, byl
naň v Neustiftvase podniknut atentát. Byl mu pro
střelen zimník, tělo však nebylo raněno. Útočník
unikl spravedlnosti.

mývalí v zadinmosobní beztrestnosti ruce s větší
přetvářkou než Pilát. Kde se zdaří, tam s největ
ší hrdostí prohlašují: „To jest ovoce hrdinství na
šeho.
patrnicky a podvodným způsobem přikrývají nebo
se vycení otevřeně -- jak kdy situace velí. A když

citností. Právě moderní revoluční záchvaty svěd
čí výrazně, jak otrokářství roztáhne své černé
spáry. tam, kde se podaří obmyslným despotům
vzbaditi obecné pohrdání životním názorem kře
sťanskými.

Čtou se neustále hymny na pokrok moderní
humanity a nových vyšších názorů — ale ruku

kličkami vpřed doba Neronů. Proťo potřebí, aby
stáli na stráži všude ti lidé opravdu lidumilní, kte
rým heslo svobody není maskou prohnané tyranie.

Bankrot moravského pokrokářství,
Na věži pokrokové bašty tam sedí semita a

tím se vysvětluje nmicho.
Stále četnější zprávy docházejí. jak se proti

Šrámkovi prováděla agitace s bezpříkladnou bez
charakterností, jaký čmoud lží, podvodu a zákeřni
ctví se valit do lidu z dílen >obroditelu Moravy..

ně napadá, komu že to vlastně účel posvěcuje
prostředky přímo po fabricku. Sveřepá bezohled
nost slavila orgie jako v tureckých pašalících.

levny Urátzrovy, abyna hlasovací lístek přítom
ných (ovšem nejuvědomělejších) voličů mohl na
lepiti jméno Votrubovo, Soc. dem. z Kohnovy fa
briky (nepřátelé kapitalismu!) brali voličům jinak
smýšlejícím lístky « ruky, lepíce na ně Votrubu.
Ovšem židé holešovští volili Votrubu vesměs —
snad proto, že si přáli, aby na účet židovského ka
pitalismu byla zimírněna bída venkovského lidu.

Voličové z řad rolnictva holešovského obdrže
li strojem psaný vyhrůžný leták, v němž se na
zývá Šrámek nepřítelem venkovanů. »Budemepo
kládati za naši urážku, když by pomocí živno
stenských hlasu vyšel z volby vítězné ničitel (!)
naších zájmů zemědělských a národních P. Šrá
mek .... V případě opačném budeme nuceni vy
voditi z podobného jednání vůči nám krajní dů
sledky.«

Nehledíme-li ani k neomaleně křivému osočo
vání, vidíme, že -svobodomyslníci« vháněli svo
bodné voličstvo do železné klece, že se občané o
citali v jámě Ivové. K tomuto vyhrůžnému dopisu
připojeny podpisy, ale úřady, které trestají i stín
protižidovského bojkotu, složily ruce v klín.

I Hus musil vyrukovati na pomoc požidovště
lým volnomyšlenkářítm. U Rosenbreierů v pručel
ním okně vystaven obraz Husa přivázaného ke
kolu s nápisem: Práce P. Šrámka. Tak daleko
šlo tedy ostouzení zdivočilých lidí, kteří nedávno
jevili radost nad hycnismem —banditů barcelon
ských. Strážníci roznášeli hlasovací lístky se
vzkazem: Pan starosta dává se poroučeti, abyste
volil Votrubu.- V Ivanovicích u žida Gótzingra te
kla kočalka velikým proudem, měníc konservativ
nější voliče rázem nejuvědomělejší pokrokáře. Na
oslavu vítězství provaláno před farou -Hanba
(znamenitý projev pro svobodu voličstva!). Pak
pochoďnový průvod řvoucího davu, v jehož čele
starosta Hank, posl. Očadlík a žid Ehrlich. Za ni
mi učitelstvo a za hudbou pokrokoví kmáni s ne
dospělou mládeží.

Ve Vyškově starosta dr. Venhuda zavolal si
před volbou do kanceláře všecky obecní zřízen
ce, kdež jim bylo nalepéno na lístky jméno Votru
bovo. Poštmistr Jurčík bezprostředně před vol
bou vyzval vc volební místnosti zřízence, aby mu
ukázali. koho volí.

V Kroměříži byla celá rozvětvená organisace
na častování voličstva. Votrubovci rozdávali do
cela známky na pivo a guláš. Agitátor Žila však
narazil aspoň v hotelu Hájkově, když chtěl smě
niti přesvědčení. červenými známkami na pivo a
zelenými na guláš. Obecní zřízenci stěžovali si
na obec. tajemníka dra Zlámala, že jim vnucoval
nálepky.

V Holešově měl posl. Očadlík reservních lí
stku plno, ale -41 našincum vubec dodány nebyly.
Sama paní voslancová se slečnou učitelkou ob
sluhovala voliče. -- V den volební (13. prosince)

vy nokrokářského běsnění. Kroměřížský »Pozoro

V Hnlešově vydali pokrokáři leták, v němž mimo
jiné bezuzdné lži se pravilo, že naše strana utrá
pila Havlíčka, že Šrámek drží s kapitalisty (snad
se Ntránským?), prý naše strana jest proti zmír
nění drahoty, drží s vládou, která bude hlasovati
pro rozmnožení voiska atd. Tak vypadá opravené
vydání letáku po konfiskaci. Co tam bylo asi kalu
před konfiskací!

Jiný leták zase markýroval jidášským zpu
sobem strach o katolické náboženství: »Ve jménu
náboženství. | které vyznáváte, vyzýváme vás“
Nevolte P. Šrámka. který se zavázal přísahou jako
kněz. že povede ovečky cestou spravedlnosti. ale
zatím věnuje se záležitostem v boji politickém. (O
brana víry v parlamentě proti vlčím zubům tedy
dle všeho jest hrozným proviněním na nábožen
ství.) Pomněte. že hříchem do nebe volajícím ob
tížili byste své svědomí, kdybyste své hlasy P.
Šrámkovi odevzdali a tím ho donutili (!!) proti pří
saze se prohřešiti“ Prý by uvrhli Šrámka i sebe
do hříchu. Podpis: »Horliví katolíci«. Stačil by na
tento pokrokářsko-židovský podvod dvouletý ža
lář? --.

Ve volební kanceláři pokrokářů u Rosenbreie
rů rozdávána trabuka. viržinky, podáván guláš, na
lévalo se zdarma každému, kdo si přál. Voličové
nerozhodní byli tam horlivě vláčeni. Starosta Hauk
také byl delší čas přítomen. Služka dra. Kolátora
přivedla svéhu otce až před volební komisi apak
jej zase odvedla, aviž ji kdo poučil, že tain nemá
co dělati. Posl. Očadlík vkročil | do kořaleční ná

v nichž tvrzeno. že Šzámek jest schopen každé
bezcharakteřnosti. Jakóu kriminální bezcharakter
nost však spáchalo právě jedovaté péro. které ta
fanatická slova psalo. ukázalo se, když čtyři in
teligenti, jichž jména podepsána, durazně prohla
šovali, Že se tu páše na jejich účet veliký podvod.
Prohlásili sami dne 24. prosince v pokrokářském
:Pozorn , jak marně několikrát usilovali u voleb
ního výboru, aby se jejich podpisy vylepením od

nebylo
žalahi,

Takových a
spáchány celé kups.

A po volbě napsaly
Ntránského vo č. 348.:
ství je čistota voleh..

Ale jako na zavolanou pokrokoví přívrženci
kandidáta dra Štrossa na adressu »Hané- napsali:
- Pohlédneme-li zpět ja uplynulou volební kampaň.
musime se zastyděti sanr za ty, kteří snížili úro
ven politického boje na míru dosud nebývalou.
Špinavá stopa brutálních rukou pálí nás a vhání
nám stud do tváře. Zbraně jejich (votrubovců) ne
byly zbraněmi lidí čestných, znehodnocovaly lido
vost i pokrokovost naší strany.«

Faktim jest. že před >reformní- prací aliance
stránsko-masarvkovské v onom okresu nikdy tak
úžasn politická demoralisace nepanovala. Co je
stě aspoň tovlu kvetlo. zdeptáno po tatarsku.

pozdě. © Intelligenti podalilna pachatele

podobných | bezcharakterností

Lidové Noviny: dra.
Pýchou Votrubova vítěz

kazně jako největší padouch. Z toho lze poznati,
Jak upřímné jest nadšení« pokrokářů pro sociální
reformy lidové. Stránský jest nyní v kleštích, vši
chni poctivci bez rozdílu stran trnou nad podvody
a despocií votrubovcu. Proto orgán Stránského
snaží se vyklouznouti z kličky aspoň poťouchlým
předpovídáním, v jakém světle se brzy prý ukáže
charakter některých agitátorů katolických. Tento
chytrák, který chce takto odvrátiti pozornost od
hezectných a prohnaných podvodů vlastního tá
bora, měl,by ovšem napřed co nejdůkladněji pro
čistit ve vlastaí straně, Ale — pak by jeho strana
doposlancovala.

Dobře sluší pamatovati, jaké kalné vody se
na katolíky přivalí, až dojde k novým všeobecným
volbám. Vždyť na Moravě pracovala Klika moravSka-česká.ktaráBa(L 17ůliumana 2 kua



klaněla centralistíckým nevolníkůn vídeňského A
dlera, aby udolala kandidáta čistě národního. Vliv
židovsko-vídeňský měl veliké slovo v Pyrrhovu
vítězství Votrubově.

Co by se k vůli odstranění tak úžasných pře
hmatu doporučovalo? Aby kandidát zvolený tako
vými čachry své hodnosti se vzdal. Kdyby se to
všude stalo, byli by lupiči svobody volební a ma
ďarští hrobaři všeobecného práva hlasovacího
bezmocní. Či má býti poctivému politikovi lho
stejno, jestliže vidí, na jakých trouchnivých slou
pech spočívá jeho poslanecké křeslo? Ovšem, 0
kamžik takové očisty jest velice vzdálený, protože
požidovštělé zásady dovedou převraceti docela i
prostou logiku na ruby.

Kulturní jiskry.
Tomek o husitství. V >Musejníku« z roku

1854 napsal W. W. Tomek o Husovi a jeho díle
pozoruhodná slova: > Nepředcházelať Husa v Če
chách, tak jako Luthera V Němcích, žádná doba
duchovní temnosti, nýbrž | doba plná skvělých
důkazu | pckročilého © Života duchovního. © Hus
opustil cestu, po níž se | posavad© kráče
lo ku předu k nenabyté škodě naší. Hloubání o ná
boženství nevedlo, jak on se domníval, k opravě
společnosti církevní ani k lepšímu vzdělání mrav
nému, nýbrž jen k rozpuštění svazků církevních
a ke zlehčení náboženství; čehož následek byla
značná zástava v utěšeném pokroku duchovnínu,
jejž spatřujeme před tím. Rozšíření lutheránství,
jemuž husitismus připravil půdu, přivedlo pak
zmatky na nejvyšší stupeň. Ve druhé polovici 16.
století spatřujeme následkem toho Čechy, jak da
lece nebyly katolické. zbaveny skoro všeho Cír
kevního pořádku; kněžstvo lutheránské sproštěno
vší kázně, spustlejší vc mravích a také méně
vzdělané, než bylo kněžstvo to, proti kterému Hus
pozdvihoval svého hlasi; lid zanedbaný, ale 0
všem naplněný pověrečným záštím proti staré
církvi; šlechtu zhýralou, jak nikdy před tím. —
V politickém ohledu rozbořilo Husitství naši sta
rou státní společnost. která se podstatně zakládala
na silné moci královské. ačkoli obmezené stavy
zemskými. Husitská válka vyvrátila moc králov
skou a rozmnožila moc šlechty přespříliš; jistá
rovnováha mezi mocmi státními, na niž spočíval
doposud zákonný pořádek, byla tím zrušena; pro
čež nacházela se země od té doby s jistými pře
stávkami brzy více. brzy méně ve stavu anarchi
stickém. -- Pe válce třicetileté vítězství monar
chie vedlo k moudřejsí a spořádanější správě stát
ní v mocnářství rakouském; vítězství pak katoli
cké církve vrátilo národu našemu pravou zbožnost.
pevnější základy mravnosti, tudíž způsobilost ku
pokračování ve vzděláni svém duchovním na CE
stách, po kterých za starodávna kráčel zdařile. —
Národní literatura měla by hledět způsobiti smíření

naše znovu probuzená k životu, bez všelikého
rozpakování opírajíc sc O katolickou církev a 0
pravé základy moci a jednoty našeho mocnářství,
jakožto jedinou pravou CESTU,vždy zdárněji pro
spivala.« (Str. 242—4.)

Mladoturecká| bezcharakternost a tyranie.
Národní Listy: dne 27. t. m. V dopise z Cetyně
znovu dokumentují, jak ve skutečnosti se jeví dále
čestnost mladotureckých úřadů. Nyní Evropa mů
že poznati určitě, proč stísnění katoličtí Malisoři
nechtěli a nemohli včřiti ani nejslavnějším písem
ným zárukám tureckých delegátů. Malisoři vrátili
se z Černé Hory do svých bydlišť teprve tehdy,
když jim Turci dali dvanáct na pohled velice pěk
ných závazků. Nevěřili ovšem Malisoři nepoctiv
cům ani v tont čase, takže teprve důrazná inter
vence krále Nikoly je polinula k opuštění bezpeč
ného útočiště. Vláda turecká také do toho času ze
všech 12 slibů vyplnila pouze dva a to ještě velice
nedbale. Proto Malisoři ani nechtějí znovuzřizo
vati vypálená obydlí, říkajíce: »K čemu vlastně
znovuzřizovati obydlí? Turecko slibů nám daných
neplní a my nebudeme stavěti domů jen k vůli to
mu, aby měli Turci znova co vypalovati.« Proto si
každá rodina zřídila ledabyle přikrytý koutek ve
spáleništich domů, kde živoří.

Na hranicích černohorských střílejí Turci ne
toliko muže, nýbrž i ženy, což jest pokládáno na
Balkáně za velikou hanbu ozbrojeného muže. Po
hraniční obyvatelstvo turecké jest rekrutováno k
neustálému dráždění Nikolových poddaných. Mo
hamedání nemohou zapomenouti, že bez -zakročení
Nikolova všecky zbraně turecké nebyly s to zdo
lati povstání malisorské. Pošramocená vojenská
pověst vylévá si svůj vztek na těch, jimž by měla
býti tolik vděčna! Turecké posádky pohraničné
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střílejí ze svých tvrzí na všecko, co jim přijde do'

liky si netroufají ani pustiti dobytek ze stájí.
Černohorci s krajním sebezáporem hledají za

tím nápravu cestou diplomatickou, nechtějíce se
dáti vyprovokovati ke krvavé odvetě. Vědí, že se
chytá bezcharakterní vláda turecká každé zámin
ky, kterou by mohla přelakovati účel svých krva
vých provokaci. »Národní Listy« dodávají: »Mla
doturci pracují s důsledně hloupou tvrdohlavostí k
tomu, aby podjařmené národy poslední zbytek dů
věry k nim a každou naději v lepší budoucnost
pod jejich režimem ztratily. Jak tento režim Mo
hamedánům nadržuje, dokazuje i to, že vláda vše
chny imusulmany v novopazarském sandžaku vy
zbrojila. Tímto činem vydala nebohou ráju zlovůli
jejich úplně na pospas . . . Bezhlavý režim mlado
turecký přivedl říši do takového stavu, že si pro
tivníci Turecka přiznivějšího přáti nemohou.c

Zatím ovšem Turecko se udržuje pořád dále
zvláště přízní těch požidovštělých kruhů, kteří mlu
ví o humanitě, svobodě a pokroku několikrát den
ně. Ostřížím zrakem volnomyšlenkářské kruhy
pátrají, kde by mohly dokázati někde katolíkům,
že tito zavadili někomu o kuří oko. Zato však trpí
mlčky barbarství, které jest horší ostudou Evro
py, než dávi:c zapadlé řádění rot tatarských a hun
ských. Židům se vede v Turecku velice dobře, se
mité jsou tam povolávání k nejvyšším úřadům. A
proto ať slovanští křesťané snášejí rány mongol
ské pěsti třebas i ve velikých massách! Sveřepá
hlíza Evropy slaví orgie proto, že si jest vědoma,
jaké má mocné příznivce.

Nové důležité vykopávky na Velehradě budí
velikou sensaci. —Nalezen zazděný pískovcový
sloup s jednoduchou nlavicí beze vší ornamentiky,
jehož původ nutno přičísti době předcisterciácké.
Dr. Jan Nevěřil nalezl na pahorku mezi okresní
silnici na Velehrad a silnicí odbočující na Modrou
v hloubce 4 dm. základy prastarého menšího ko
stela. V jeho lodi se nacházejí základy čtyř sloupů.
Zdi však byly v době několika století odvezeny.
Mnoho staviva odtud použito k stavbě hospodář
ských budov v osadě Modré, která trvá teprve
150 let. Jak z podoby zdiva, tak z formy půdorysu
lze souditi. že náležel zbořený kostel svým půvo
dem do doby prvních počátků křesťanství v Če
chách a na Moravě. Jest velmi pravdě podobno, že
objeveny základy dlouho hledaného kostela sv.
Jana. Ukáže-li se domněnka správnou, pak ten ná
lez bude velice významným článkem v dějinách
badání « staroslavném Velehradě.

Protestantsko-židovský návrh na rozluku ka
tolického nianželství. Všeněmec Malik, který jest
velice bojovným evangelíkem, podal návrh, aby
vláda předložila ihned osnovu zákona na změnu
práva katolického manželství a projevil zřetelně
snahu po rozluce. Při icho řeči nejhorlivější sou
hlas jevil semitský poslanec Zenger, Volnomyšlen
káři konali velikou "řehlídku svých věrných, ne
boť dle návriiu koliegy Malikova Můhlwertha hla
sovalo se dle jmen. Návrh Malikův byl zamítnut
198 hlasy proti 177. Tedv většina byla velice ne
patrná.

Agrárníci ovšem ocitli se v značných soutě
skách. Nošincum říkali, že se náboženství nemá
plésti do politiky, že parlament ani nezpůsobí váž
ných převratů v otázce církevní. Před pokrokáři
však kladli důraz na svou pokrokovost. Jak se
zachovati? Dopadlo to kompromisně. Poněvadž
prchlo od hlasování mnoho jiných poslanci, nesů
častnili se hlasování také tito agrární poslanci:
Udržal, Velich. Viškovský, Donát, Prošek, Prá
šek, Rataj, Rolsberg, Rychtera, Vojta a Rydlo. Cel
kem tedy 11 poslanců agrárních nechtělo si ka
ziti dobrou vůli se soc. dem „spojenci Jiní byli sta
tečnější a vědouce, že takový návrh odporuje zá
sadě valné většiny rolnického voličstva, hlasovali

»Hlasy Venkova: dne 22. t. m. projevují re
libost agrárním poslancům, kteří hlasovali s na

nému statisíci voličů. »Venkovský lid volbou na
ších azrárníků odevzdával své hlasy Švehlovcům,

jest věcí
svědomí každého jednotlivce . . . ««

Tu nutno záležitost vyjasniti. Tolik hlasů ne
dostali agrárníci od lidu venkovského proto, že

rozluce. Vždyť přece i obrovský počet uvážlivěj
ších agrárníků odevzdával hlasy Švehlovcům
proto, že slyšel stálé ujišťování, jak strana agrární
lépe dovede hájiti zájmy náboženské než naše. A
což ty veliké tisíce našich hlasů neznamenají nic,
třebaže chytrým trikem nepřátelských stran jsme
byli připraveni v Čechách o mandáty všechny?
Kdo jen trochu pozorněji sledoval volební dílny
a způsob, jakým byly loveny hlasy, musí uznatl
poctivě, že počet poslanců jednotlivých stran ne
ní naprosto výrazem a měřítkem proudů v lidu
vládnoucích. A kdyby bylo popřáno ženám proje
viti své mínění. tu by se teprve objevila tlustá
čára na rozpočtu volnomyšlenkářském. Zkrátka
valná většina venkovského lidu našeho s rozlu
kou nesouhlasí a poslanci jsou povinní tlamočiti
takové mínění, jaké mezí voHčstvem příslušných
okresů převládá.

Uvážlivý rolník rozluku zamítne i z důvodá
sociálních. Vc Francii a Americe ostří rozitky bo
dá nejvíce ženu, která fakticky po rozluce netěší
se ani desetině té přízněosudu, jaké se chce chopíti
muž, opouštějící vlastní dítky. Statistika mluví ře
čí až příliš zřetelnou, jaká lehkomysinost zavlád
ne, jak pohodlně a rychle dochází k rodinným
rozvratůmi tam, kdc rozluka jest v platnosti. A
choři-li rodina, jest nemocen celý stát. A rolnický
stav byl by poškozen roziukou nejvíce. Právě ná

zravém konservatismu vždy se vyvíjela jehoa.
V době, kdy i rozvážnější myslitelé nekato

ličtí v Americe a Francii volají po zrušení rozluky,
není volnomyšlenkářský návrh ničím opravdu po
krokovým, alé pouzs článkem v řetězu dlouhých
protikatolických štvanic. Kdo zná neustálé, fana
tické útoky sluhů zednářstva na všecko katolické,
kdo ví, žc titíž lidé prchají před posítívní prací pro
blaho lidu jako kočka před vodon, odmítne s po
děkováníri nový danajský dar.

V církvi židovské a protestantské naskytuje
se tolik nesnází. vypukávají tam krise nejprudší. A
ejhle — příslušníci církví těch nemají nic pilněj
šího na práci. než komandovati, co se má změni
ti v církvi naší. A katolíci dle jejích příkazu pod
trestem ztráty dobrého jména mají lézti bez od
mluvy pod židovské jho. Volnomyšlenkáři s veli
kým náporem nutí k slepé poslušnosti bez debaty.
A jsme již opravdu v >klerikálním< Rakousku tak
daleko, aby musil každý souhlasiti s přáteli barce
lonských a portugalských násilníků? Jen ať Zen
ger se svýni stoupenci napřed ukáží jiným, zřetel
nějším a štědřejšíín způsobem, že se jim jedná o
skutečné blaho rakouských národů upřímně.

Kdo jednou skusil

PEB“ BUVOVKU“
nekoupí jiné přísady ku kávě.

Národohospodářská hlídka.
Chudé učitelstvo proti vlastní pokrokářské zá

ložně a pojišťovně. Dne 20. prosince t. r. v pokro
kových >Učitelských Novinách: Frumarových za
znívá zonialý stesk clha:dého učitele proti pokro
káčskému režimu. Pánové si zvykli přičerniti a
zveličovati stíny, vyskytující se někdy v táboře
našinců. Není divu, že nyní pokrokářská oposice
při svéne zklamání užívá téže naučené, upřílišené
taktiky vučí svým nemilým pohlavárům. Uvádíme
něco z trpkých výkřiků bez poznámky: >Když vi
dím bídu doma a koleri sebe a vzpomenu, že ta
kový Drnek hrabal z naší záložny, z jejích obcho
du. pruměrně ročně na 60.000 K a při tom nesou
žil se vysilující školní praci, ale pouze počítal, ko
lik mu vynes!v toho roku provise a pouze pode
pisoval, co jiní velmoznému pánu na stůl přinesli,
když uvážím. že jů, žebrák, za celá 43 léta učitel
ské služby nepřijmu tolik, kolik vyždímal z dluž
níku, kteří se musili pojistit, velmožný pan Drnek,
když vidím, že z peněz. které vlastně patřily nám,
zadluženým, obohatil se člověk, který měl krásné
služié a málo prác: (skoro žádnou), když vzpo
menu, že jsem platil hodně přes 12 proc. z. vypůj
čených penéz (úroky. příspěvky. poplatky a čert
ví, co všc taní vždy bylo napsáno), pak se mi tmí
před očima. krev žene se k mozku a třesu se hně
ven. spravedlivým. neboť to není závisť, kterou
tak často nám, oposičníkům, vyčítali, když nás
krotili před tváři valné hromady delegátů.

Vtirá se mi všetečná otázka: Zachránil Rašín
Drnkovi život také v posledních letech, když
Drnek byl ředitelem naší ústřední záložny? Dnes
ovšem >Český Učitel píše, že vše jest urovnáno.
V záložně je prý úplný pořádek. Věříme. Všemo

houcí dynastie netušila, Že se věc rozkřikne. Drnek
myslil, že Rašín dá dobrovolně, svědkem měl býti
pan dr. Rašín, který prý o všem věděl — věříme,
a týž žádal, aby ličení bylo tajné — také věříme,
Rašín Viktor užil svého vlivu, aby velké žurnály
o těto špinavé aféře nepsaly a ony nepsaly — za
to ale přinesly velké celostránkové Ingserty — ne
boť u nás dnes je modou vše udupat, umlčet, chrá
nit velké, omluvit každé darebáctví. V záložně je
pořádek. Jak bv nebyl, když mají tolik podilů Ra
šín a Drnek a když nyní znovu ukoupil Ústřední
spolek řadu podílů. Musí tam být pořádek a je.
Věříme. Ale nebyl - nebyl. A musí být —musí
být — o to se již postaráme. Vždyť ty nepořádky
nám přerůstají přes hlavy. A vše se umlčovalo.
Delegáti sc dověděli vždy jen něco, výroční zprá
vy měly temná místa, která nikdo neosvětlil, čle
nové širšího výboru zvěděli jenom nejnutnější, jed
nání se řídilo tak obratně, aby se předsednictvo
úskalí vyhnulo (na př. posledně s nově ukoupený
mi podíly). A tak jsme jen věděli a zkusili, že naše
»učitelská« záložna je dražší, než nám nejbližší
peněžní ústav, že naše knihkupectví: nemá pro nás
výhod a ústřednímn spolku nic nevynáší, že fe re
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pořádek tu:i-dami -—-ale mičtli jsme. Stydírle se

bližší záložny a raději jsme se dali Drnkem poji
střt, a pak nám- bylo“ fllostivě půjčeno. Nejbližší
knihkupec v okresním městě mi aspoň poštovné
nepočítal a obsloužil mne vždy rychle a řádně —

*naše knihkupectví má více než 20 členů personálu
a —-darmo mluvit Pak se divte, páni v ústředí,
že celá: jednota. chce z vaší církve utéci.«

O pokrokářské učitelské pojišťovně »Praze«,
„která pojistila také mnoho našinců, přináší nár.
soc. České Slovo“ tyto řádky:

»Je veliké nebezpečí, že pánové z řiditelstva
přijdou znovu před správní rady se svým návrhem
na zvýšení :služného p. Rašínova a že tento návrh
většinou člemů:správní rady by mohl býti přijat,

: obracíme se:k pojištěncům, aby neodkladným pro
-testem u správní rady zabránili odhlasování tak
neslýchaných -sum při klesající prosperitě ústavu.
Tato prosperita ústavu za vlády řiditele Rašína
nápadně pěklesia i při číselném rozmachu uzavře
ných pojištění, ze kterých těžili ve způsobě provi

-sí vrch. řiditel Rašín a řiditel Čapek. Z bývalých
12 proc. dividendy pojištěnců »Prahy« za dřívěj
šího řiditele Šimra, který měl před.odchodem svým
po úpravě úhrnem 8000 K příjmů, připadá již na
rok 1909 pouze 4 proc. a není pochybnosti, že při

«dalším hospodářství zmízí dividenda úplně a ještě
není vyloučena mežnost, že pojištěnci budou do
pláceti. Posledním činem. kterým okleštěna byla
všechna práva pojištěnců »Prahr«. bylo zrušení
dosavadních valných hromad, kterých se mohl
každv.pojištěnec zůčastniti a zavedeny valné hro
mady pomocí zvolených delegátů, kteří k tomu
cíli jen ze spolehlivých přívržencu Rašínovýdh
vybrání byli. Je tudiž povinností každého pojištěn
ce pojišťovny +Prahy«. aby ve smyslu $ 7. sta
nov spolkových použil poslední špetky práva a
protestoval u spravní rady pojišťovny »Prahy:
proti horentnímmu zvýšení služného řiditeli, poně
vadž by tímto neslýchaným činem mohly býti 0
třeseny základy ústavu a poškozeny zájmy jak 0
statních úředníků tak pojištěnců. Protesty buďtež
zaslány listu, ve kterém toto provolání je otiště
no.. - Národně-sociální orgán žádá dále, aby Ra
šín vůbec byl odstraněn. »Či snad má býti zvý
šení platu provedeno proto, aby pan Rašín si od
nesl větší pensi? Pan Rašín si totiž už dříve vy
mohl připočítání 10 let do pense — takže z platu
36.000 K by dostal 20.000 K roční pense. Chce si
takto dát za své szásluhy“ zaplatiti ještě odstup
né? To už by byl vrchol neomalenosti.<

Kdo je páncm pražské plodinové bursy? Dne
19. t. m. konaly se do pražské plodinové bursy
volby funkcionáři, při nichž zvoleni následující pá
ni na tříleté funkční období a to: I. Z volební sku
piny A. (obchod s obilím): |. do bursovní rady pp.:
Arnošt Brode ve firmě Bratří Brode, obchod s obi
lím v Ústí n. Lab.. Arnošt Schwarz ve firmě J.
Schwarze syn. obchod s obilím v Benešově, cís.
rada Ludvík Scyka ve firmě F. S. Soyka, obchod
s obilím na Smíchově, Joser Stern, obchodníks 0
bilím v Dolním Slivně. Emil Zeckendorf ve firmě
Burg a Zeckendorf. ohchod s obilím v Karlíně;
2. do rozhodčího soudu pp.: Gustav Kohn, obchod
ník s plodinami v Praze, Emil Kraus, obchodník s
obilím v Čelakovicích, Zikinund Lorenz ve firmě
L. S. Klatscher 6 I owv v Praze, Bedřich Neumann
ve firmě Neumann % spol.. obchod s obilím v Kra
lupech, Max Stiassný, obchodník s obilím v Pra
ze. II. Z volební skupiny B. (ostatní bursovní in
teressenti): 1. do bursovní rady pp.: Karel Gehor
sam, krupař v Praze, dr. Ladislav Radimský, mly
nář v Kolíně. Rohert Reiser ve firmě M. Reiser 6
synové, sladovna v Praze, Bohumil Ryšánek ve

. firmě Jos. Ryšánek © svn v Praze, cis. rada Karel
Werfel, velkoobchodník s moukou a továrník v
Praze; 2. do rozhodčího soudu pp.: Vítězslav Beck,
obchodník s moukou v Karlíně, Ing. B. Khom, ma
jitel mlýna Červený mlýn«, Všetaty-Přívory, Jos.
K. Ort. mlynář v Košticích, cís. rada Hugo Schick,
městský rada v Praze, cís. rada Jakub Strass, vel
koobchodník s moukou v Praze. — Tedy mezi
zvolenými 20 funkcionáři praž. plod. bursy nalé
záme nejméně 15 jmen židovských! — Ovšem ru
dí a pokrokoví žurnalisté místo zřetelného výkla
du, kdo výhradně zdražuje, přemýšlejí, jak by do

" kazovali různými knyvfy, že přítomnou bídu zavi
ňují »klerikálové“.

Veliká státní objednávka vagonů. Ministerstvo
železnic objedná ještě v tomto měsíci okrouhle a
si 400 nákladních varonů rozličných typů, pro do

- dání v r. 1912. Objednávky zadány budou rakou
: ským továrnárí na vagony.

Bursovní spekulace s cukrem způsobila v
posledních letech velké poklesnutí cen cukru v Ně
mecku, 19. t. m. klesl cukr v Hamburku a Magde

" burku starý o 40 a nový o 20 feniků. Pokles tento
má svůj důvod pouze ve spekulaci, nikolí ve sku
tečném stavu cukerního trhu.

A zaše nový rozmach lichvy. Pod patronancí
>C. k. výsadního úvěrního ústavu pro obchod a

*Živnosti«, jehož předsédou je Růteehák, utvořil se:
1. září 1911 Iikovarnický' kertel; Nterý týmž dnem'

" korun. Obchodníci protestovali, ale marně; poně
vvádž, kdo-chtěl: ve. větším-žíh koupiti, musel se o

" bráťiti na kartel, musili povoliti. Ale lichvářská
zpupnost kartehi nespokojila se pouze s tímto zdra

: žením. Brzy.na to zvýšil ceny líhu o 2 K, za l4dní
I o 3:5- K a 1. prosince o 10 K. Denaturovaný líh,

který potřebuje každá domácnost, stoupl vlivem
kartelu ze 40 na (G4K' A to se děje před 1. břez
nem, kdy vláda cice zvýšiti daň z líhu o 50 K! Co
bude dále? Zmízí tisíce drobných a prostředních
obchodních existencí, ale kartel bude mít zlaté ča
sv. Marně v rozpočtovém výboru dva katoličtí po
slanci-kněží P. Šilinger a Slovinec Verstovšek pro
testovali proti takovém: vydřidušství. | Odborný
přednosta Bernatzkv cvnicky odvětil, že kartel ne
ní vinen stoupáním cen líhu! Posl. Šilinger měl po
hotově tuto ostrou odpověď: »Lituji, že v Rakou
sku nemáme ještě zákon proti lichvě!:

Ovšem židé nutně potřebovali, aby zraky ve
řejnosti byly uměle odvráceny od jejich velikých
kšeftů. Proto místo věcného řešení drahotních po
měrů podal Všeněmec Malik návrh na rozluku
manželskou. Lid se zatím svíjí v rukou lichvářů a
jejich parlamentních ochránců.

Obětuje se prospěchu venkovského lidu. Berg
manův >Hlas Venkova: píše pod titulení »Vyslou
žil si<: Jak se dovídáme z pramene naprosto bez
pečnélo, jmenován bude předseda výkonného vý
'botu agrárm strany posl. Antonín Švehla generál
ním řiditelem Hypoteční banky království České
ho, kterýžto úřad spojen jest s ročním příjmem
40-30 tisíc korun, s nmmohatisicovou pensí atd.
Značné ústupky, kteréž učinili agrárníci po přání
rozhodujících kruhů pří smiřovačkách na sněmu
zemském, ve Vídni při rozpočtu, při schválení Bie
nerthových nařízení atd.. jeví se býti nyní- vy
rovnány . -Dále sděluie: ©>Úmrtím prof. dra.
Blažka uprázdnílo se místo generálního. řiditele
Hypotečrí banky král. Českého. Různé dohady a
kombinace prorokovaly různé kandidáty na tuto
tučnou sinekuru. Ale prorokovaly špatně. My ko
nečně miížome na základě nejspolehlivějších infor
mací veřejnosti sdělii. že generálním řiditelem
Hypoteční banky bude poslanec Antonín Švehla,
principál výkonného výboru agrární strany. Pan
poslanec Švehla se nezištně obětuje prospěchům
bodrého venkovského lidu a zájmům národa Če
ského a dá se zvolit generálním řiditelem, a poně
vadž ani kuře darmo nehrabe, bude pan budoucí
generální řiditel Antonín Švehla — tak jako jeho
předchůdce —- brát za svou námahu ročně 40.000
K, slovy: čtyřicet tisíc korun! Národe, plesej, kte
rak tvoji vůdcové agrární dovedou dělat kabrňá

ckou politiku! Jenže věc má prozatím háček. Ge
nerálního řiditele Hypoteční banky volí zemský
sněm a dokud nebude dělnost sněmu, dotud není
naděje na tuto funkci s příjmy v pravdě knížecími.
A proto pan Antonín Švchla žene svých ostatních
43 kolegů zemských poslanců úsilovně do náruče
germánských choutek trhacích a k větší povolno
sti vůči nestydaté obstrukci německé — aby co
nejdříve již mohl zajásati slovy principála Kecala
z »Prodané nevěsty: >Už je to uděláno — už je
to hotovo!

Kostelní práce
pozlacovačské a řezbářské,

zoovazřízení a opravy oltářů, socb std.
odborně, levně a solidně provádíJOSEF MIKULEC,

umělecký závod v Hradei Králové.
Cefná uznání od vld. úřadů duchov. kdisposici.

Sociální besídka.
Ze státu rudého bratrství. Ve vídeňských če

ských skupinách rudého svazu kovodělníků obje
vují se nyní každou sobotu dva nebo tři zřízenci
svazu, aby potírali rudé separatisty. Někdy pocho
di agitátoři špatně. Na př. dva zřízenci objevili se
ve skupině jia Landstrasse, jejíž pokladník Jiránek
jako separatista byl ze svazu vyloučen. Jiránek
pronesl řeč na rozloučenou, která byla přerušová
na placenými posly. Leč separatisté se tolik rozčilili,
že zřízenci »£ poradili s vaňkem. Sám soc. den. po
slanec Domes neměl většího štěstí, když se snažil
před dělníky firmy Demuthovy prudkou řečí po
hnouti soudruhy, aby se přičinili o propuštění jed
noho separatisty. V X. okrese vídeňském konala
se dne 22. schůze kovodělníků separatistických.
Již při první české řečí Bartůňkově žádali cen
tralisté, aby mluvil řečník německy. Když pak ná
sledující řečník Hampl začal mluviti také česky,
došlo k pranici. v níž bylo několik účastníků zra
něno. Pěkná snášelivost národní!

1911.
Zimní zahrada.

1912.

Tombola. Los 20 hal.

Začátek vw8 hodin.

oddaný

J. URBAN, hotelier.



A pak tací pronásledovatelé vlastních pomoc
níků prý vydobudou svobodu pro všecky dělníky
vůbec!

Zakládejme skupiny Všeodborového sdružení
křesť. dělnictva! Hospodářské poměry | dělnictva

lidové, nejtíže doléhá na bedra dělnictva, neboť
mzda jeho jest přímo ubohá v porovnání s vyso
kými cenami životních potřeb. A tak i při pilné
práci celé rodiny nezbývá ani na nejnutnější po
třeby, a bída, ba i hlad častým hostem bývá v
rodinách: dělnických.

Jaký div, že dělnictvo domáhá se nápravy.
Dělají-lí povolaní činitelé tak málo, pracují dělníci
za zlepšení svými odborovými organisacemi. Bo
hužel však organisace jak sociálně demokratická,
tak národně sociální místo skutečné práce ve
prospěch dělnictva štvou proti náboženství. A
dělnictvo, neinajíc nikde pomoci jiné, do organi
sací těchto vstupuje, a tak pro myšlenku křesťan
skou bývá ztraceno. Proto nutno, abychom všude,
kde jest dělnictvo, zakládali skupiny odborové or
ganisace na základě křesťanského Všeodborového
sdruženi. Orvanisace tatc má za účel shromažďo
vati dělncitvc ku hájení jeho práv, k dobývání
lepšího životního postavení. Při tom však chrání
také jeho křesťanské smýšlení. A že účel svůj plní,
dokazuje celá jeho pomoc podpůrná i vzdělávací.
Ve stávce dělnictva textilního dokázala organisa
ce tato Svoji pohotovost v boji s kapitálem.
+. A také všude, kde dělnictvo dobré vůle naší
organisaci sezná, kde práci její uvidí, řadí se v
šiky křesť. sociální. Jistě každý uzná, že bez děl
nictva strana není možná. Vždyť jest to stav nej
početnější. Proto, kde dělnictvo, tam vítězství. Ta
ké prospěch dělnictva vyžaduje, by shromážděno
bylo v oranisaci, která poctivě se o ně stará.

Jest však bohužel mnoho dělnictva, které ne
zná našich idei, jest mnoho míst, kde organisace
naše není, ač lehce mohla by býti založena. Zvlá
ště kněžstvo mělo by se chopiti pilné práce a za
kládati skupiny Všeodborového sdružení křesť.
dělnictva. Jest to ku prospěchu dělnictva i celého
hnutí.

Nikdo se nedomnívej. že u našich dělníků bují
nespravedlivé +řídní štvaní. Takovým fanatismem
isou pronásledovány jiné stavy právě tam, kde na
šich organisací nestává. Proto jest založeno naše
sdružení. aby se situace rozumně vyjasnila, aby
spravedlivou dohodou spělo se k vyrovnání soci
álních. propastí tam, kde dosud štvou demagogo
vé na škodu stavit všech. A proto každý katolík
má si učiniti pilným úkolem podporu organisace
tak diležité.

Podejte družně ruku dosavadním pracovní
ku a odměnou vám bude vděk tisíců | dobrých
chuďasu, kteří žádají jenoin tolik, co jim dle lid
skýcit práv a dle příkazu evangelia patří.

Kady. ilormace a dotazv račte říditi přímo
na Všeodborové sdružení křesť. dělnictva v Hrad
< Králové Adalbertinun, které též ochotně kam
koliv řečníka vyšle.

Vklady přes 18,000.000-—

Eskont směnek | faktur
Úvěry věcho druhu Imad

smyčce a pouzdra.

Opravy, též ladění ciler přesně a rychk

Vplesovémobdobí
fotografuje při světlo denním jakož |

při světle umělém
dokonale a jedině

J.F. Langhans,
e. a k. dvor. a komor. fotograf,

Hradec Králová, Adalbertinum,

Večer na ohlášení do 10 hodin.

Katolioký poněžní ústav

Úvěrní družstvo Eliška“
v Hradcí Králové (Adalbertinum)

gaB“ přijímávklady "jj
na knížky, běž. účet, poskytuje půjčky atd.
Ukládati možnopoštovní spořitelnou bez

výloh.
Družstvo podléhá povinné revisi Jednoty

záložen.

Do Hradce Králové a okolí!

Uotivěsí dovoluji oznámiti, že jsem

od „Černého koně“

do domu čís. 5. na téže podsíni.
Za dosavadní velikou důvěra, která ni

byla prokazována neztenčenou měrou po 25 let,
vzdávám nejsrdečnější díky a

prosím o další váženou přízeň,
Všechněm velectěným příznivcům uctivě

přeji šťastné novoročí.

Anna Šarfová,
městská porodní babička.

C. k. místodrž. konces.

informační “Br
we- kancelář
PAVEL BAYER,

Hradeo Králové,
podává

zprávy o uvěruhodnosti firem obchod
ních i živnostníků, jakož i v. Škeré zprá- (
vy soukromé ve věcech diskretních,

opatří též

půj čky nahypotékyi úvěrcsobní, na splátky,
též bez ručitelů.

Hradec Králové,
Jiftkova třída 239

WiMálka v Liberel.

a koksem.

Nejlevnější c ny'

Ake. kapitál E 8,000'000—

-—
mení

Buorsovní obchody
Vadia a kauce
—né

Doporučujeme===
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40 | FILIALKY: Směnárna.
k b Praha, Uhlí, cement

Na účty dle Jičín, a cihly,

nednání | Zamoh -| strojní oleje
Chrudim, petroiej a cukr.

Slané,
Krakov.

K novému roku.
V okamžiku, kdy končíme XVII. ročník >Ob

novy«, vřele děkujeme všechněm váženým přáte
lům, kteří podali nám ruku pomocnou. S plnou
vděčností tiskneme ruku horlivým dopisovatelům
a šířitelum tohoto listu.

Stojíme před velikými úkoly novými, které
vyžadovati budou práce a energie tím větší, čím
hrozivěji nepřátelské pluky si počínají. Proto pro
síme o zvýšenou podporu. Získávejte nám nové
přátele! Kdo necítí dosti síly k agitaci jiného dru
hu, zajisté může Lez velikých obětí aspoň získá
vati nové předplatitele a lidem dobré vůle náš list
půjčovati.

Odpůrci nás předhonili mílovými kroky, ač
koli katolíci representují počet tak obrovský. Pro
to každý chutě k dílu, abychom dohonili rychle to,
co zameškáno. *'

Čtenářstvo zajísté seznalo samo, jak náš list
průběhem posledních let zavedením nových rubrik
se zdokonalil a rozšířil. Další zdárný vývoj v tom
směru bude záviseti od toho, jak veliký počet no
vých příznivců získáme. Každý abonent bude tedy
jednati i v zájmu vlastním, jestliže o rozvoj našeho
tisku se přičiní. Tudíž na šťastnou shledanou v
roce příštím!

Bůh dej všem v nastávajícím roce hojné po
žehnání!

Dva životní názory.
Rozvoj či rozbroj? Co povede do přístavu

blaha? Snad pumy mají zjednati v lidech různě
smýšlejících jednotu?

Americký president Taft vydal slavnostní pro
klamaci, v níž se tak dobře tlumočí nálada kře
sťanského občanstva amerického! Takovou vyhlá
šku by se neosmělil v Evropě vydati žádný mini
sterský předseda, žádný president ani v té zemi,
která jest prohlašována za nejčernější. V Americe
však, která mílovými kroky předstihla směšné Li
liputány evropské, opakující stále Koran o proti
klerikálním pokroku, hlava Spojených Států pro
hlásila:

»Lidé v této zemi dle dávného zvyku zvolili
ke konci roku jeden den, kdy přestane všechna
práce a kdy shromáždí se za příčinou díkůvzdání
Tomu, Který jim udělil svoje požehnání, jehož u
žili. Proto jest to mojí povinností jako hlavního ú
ředníka úrčiti de“ vyplnění naší svaté povinnosti.

Naše vlast obdržela mnoho požehnání na roz
ličných stranách. Roční doby přinesly bohatou ú
rodu. Naše průmyslové podniky vydaly více, nežli
se spotřebovalo v naší vlasti, a výrobky dělnické
denně nalézají velkého odbytu v tržištích daleko
široko. Byli jsme uchráněni zla moru, hladu a vál
ky. Náš národní výbor přičinilse, aby světový mír

——————

V Hradci Králové, dne 30. prosince 1911.

našel ohlasu u jiných národů, a toto mírumilovné
jednání sblížilo nás a spřátelilo s jinými lidmi.

Silni ve svých právech a jako silní uznávání
jinými, žijeme v míru a v jednotě s ostatním
světem. ©Bohatí na velká přírodní zřídla, kteráž
nám byla milostí Boha popřána, jsme velice roz
radostnění, když i jiní lidé kráčejí ku bohatství a
míru.

Užívajíce sami velkých milostí, a majíce svou
vlast v přátelském poměru se sousedními národy,
modleine se a ze srdcí Bohu děkujme.

Proto já, William Howard Taft, president Spo
jených Států amerických, prohlašuji čtvrtek 30. II
stopadu, jako den díkíívzdání a modlitby, a snaž
ně žádám své krajany a všechny, kdož jsou shro
mážděni pod praporem naší mllé vlasti, aby se se
šli ve svýci, jim obvyklých místech modlitby, a
tam společně přednesli dík všemohoucímu Bohu a

nám popřáti ráčil.
Prohlášení toto vlastnoručně potvrzuji a dá

vám na ně pečeť Spoj. Států.

1911 a od prohlášení neodvislosti Spoj. Států ame
rických jedno sto třicet šest.

William Howard Taft, president.
+ P. C. Knox, státní tajemník.

A nyní obraťme list. Adlerův orgán soc. demo
kratického dělnictva, nevěda si rady, jak pomoci
ujařmeným, aby při sociální reformě wertheimky
židovských milicnářů zůstaly netknuty, vyra
zil skřek:

»Vzhůru na kostely! Vzhůru na ně se zbraní,
s holou rukou, ohněm i krví! Na ně, i kdyby státi
to mělo sto tisíc životů! Popel kostelů vyváží svět:
nový svět vzroste z popela kostelů! Svět slávy,
vítězství a pravdy! Vzhůru na kostely!«

Tedy zříceniny katolických chrámů mají po
moci tam, kde soc. demokrat jest se svou sociální
moudrostí u konce. Kdyby se ozvala výzva tolik
zlotřilá proti synagogám nebo proti bankovním do
můn židovským, byl by list zkonfiskován rázem.
Vždyť ani není možno konservativnímu listu pro
pagovaii heslo »Svoji k svému«, nemá-li se báti
pronásledování mstivých semitů. Ale semitský řev,
nabádající k banditství, prošel -bez úředního o
křiknutí. A pak jsou prý židé velice pronásledo
vání. —

Jak trosky kostelů prospěly blahu lidu, o tom
nejlépe vědí sami židovští kapitalisté, kteří se při
tom obohatili, aby mohli pevněji smyčku na Šíji u
jařmeného lidu křesťanského přitáhnouti. Francie.
Portuxalsko a jiné země o tom vydávají svědec
tví tak jasné, že jen kriminální podvodník může
balamutiti davy hesly tolik demagogickými. Je
nom nepřítel lidu může vyzývat sto tisíc lidí, aby
prolili svou krev « zájmu takového vandalství. Za
husitství zbořeno kostel katolických také mnoho.
Ale z rumu jejich vzrostl blín selské poroby. Proč
ten »demokratický« orgán orientálců neozývá se
proti nápadnému vzrůstu synagog a čistě židov
ských škol nižších i vyšších? A takovou řvavou
politiku neodsoudil ani jediný volnomyšlenkářský
a pokrokový list, ačkoli pro pisatele by bylo nej
účinnějším, nejzdravějším a nejtěžším trestem, kdy
by se mu soudně uložilo, aby své proroctví vážně
odůvodnil. Jestliže tužka censorova tak ochotně
krvácká ta slovi propustila, měl by v takovém
vážném případě pohnati pisatel k zodpovědnosti
před tribunál osvědčených znalců historie a socio
logie. Zavedený protokol, kdyby byl tiskem uve
řejněn. bvl by nejvydatnějším lékem pro svedené
davy, i kdyby člověk radící k takovému lotrov=
ství nedostal ani jediný den žaláře.

Tak to dělávají všichni pyšní kmotři Pozby
lové. Napřed slibují, jak svým vtipem lidu pomo
hou, jak zreformují finanční poměry. Ale když již
jest zřejmo, že kráčeli za slibovaným cílem tak
neohrabaně, jako hroch po provaze, snaží se unik
nouti smíchu davů drváčnickým skřekem: >Jest
liže říkáte, že nic nemám, že nic nedokáži, jděte
a vezměte si sami! Bořte, palte, hrabejte!«

Na to však může odpověděti každý: >To jsme
nemusili poslouchati tak dlouho tvoje vzletná slo
va. Mohli jsme jíti hned do školy k prohnaným
lupičům a jiným kriminálníkům. V Americe mužo

Inserty 2. počítají levně.
I

Obnova vychází vpátek v poledne, | Ročník XVII.

vé zcela klidní pilnou prací bohatnou, aniž by rdou
sili hrdlo proletářů. Ty se nemodlíš, prázdnotu své
lebky chceš zatušovati vytrubováním alarmu, ale

| nadělal jsi z nás šlechticů >z Nemanic«, posílaje nás
. do >Berouna, Hrdlořez a Tatobit«.

Ameriku poctil také svou vzácnou návštěvou
: socialistický předák dr. Soukup. Uvážliví američtí

| Čechové se tázali: >Co vlastně tento muž zde
chce? Chce-li nám svým řečněním pomoci, měl
přece pomoci napřed svým vlastním v Kodani, ve

| Vídní 1 Inšpruku. Nosí dříví do lesa, jestliže při

| chází do Ameriky hlásati slova svobody. Proč ra
- ději pro vlastní stoupence nevymiže aspoň tolik

svobody, aby je vídeňští soudruzi nekatanovali?
A právě do Ameriky přichází štvát proti církvi
katolické! Není tu takových fanatiků nadbytek a

- utlačuje, může vůbec utlačovati katolická cír
kev u nás občany jiných názoru? Proč nejde pro

mluvit do duše new-vorkským židovským kapita
listům, jak mají ulevovati bídě proletariátu?
Soukupovi dai trefno*: repliku americký »Národ«.

A zatím co Soukup hřímavým hlasem vele
bil soc demi.obrození, zatracuje měšťáctvo na celé
čáře, provalila se děsná aféra právě v rudém tá
boře americkém.

Roku 1905 rozrušila nejširší veřejnost ameri
ckou obrovská stávka železářských dělníků, při
níž pracovaly dle ruského zvyku pumy. Děsný
výbuch v místnostech časopisu »Times: vyžádal
si za oběť 21 dělníku, kteří té noci pracovali. Po
úsilném pátrání zatčení dva bratři Mc. Namarové,
odpadlíci, kteří proti katolické církvi řádili zuřivě.
S nimi vzat do vazby jejich pomocník Mc. Mani
kal. Soc. demokraté ovšem spustili rámus ještě
větší než soudruzi vídeňští, když byl zatčen Va
vrak. Rudý tábor sbíral horlivě veliké obnosy na
obhajobu zatčených. Soudruzi dovedli tak soudní lí
čení a výběr porotců protahovati, že volba pěti
porotců trvala dva měsíce.

Najednou však se prozradily dva pokusy o u
plácení porotců. Tr nejlepší obhájci radili zatče
ným sami, aby se raději přiznali. Že se Mc. Manigal
přiznal již dříve, bylo mu neurvale v rudém tisku
spíláno.

Když zločinci odsouzeni, soc. dem. listy daly
do kolovrátku zcela jiný váleček, odsuzovaly zře
telně jejich zločiny. Tak se dělala z nouze ctnost.
když banditská výprava skončila velikým fiaskem.
Leé každý Američan se táže, proč zločinci se tě

| šili dříve dalekosáhlé rudé obraně, proč a od koho
Mc. Namarové dostávali 1000 dollarů měsíčně za
svou »práci«. A proto detektivové pátrají dále.

Dva názory životní! Jaké různé /výsledky!
Netoliko Taft, ale i hlava největšího města na svě
tě Storz prohlašují, že křesťanství činí státy ve
likými. Rud“ průkopník »blaženého státu« však
i pří svých protimilitaristických frázích nese ve
svém znak pumit — jako léčivé koření. K jaké
zvlčilosti taková paedagogická methoda vedla a
vede, jest příliš dobře známo. A pokrokářské Py

| thie tváří se přitomhluchýmii slepými.AŽseza
vadí některému židovskému čachráři o kuří oko,
začne ovšem pracovati složitý volnomyšlenkář
ský aparái proti hrozné bezcitnosti« ihned plnou
parou.

|

|

Volné listy.
Politika hospodářská. O prozatímním rozpoč

tu Jednotný česky klub hlasoval nejednotně. Před
povídali jsme to v Obnově nedávno a proroctví
to věru nebylo věcí těžkou, neboť ohlašovala to
předem nálada národních sociálův i duševní dis
posice tak zvaných poslanců nezávislých, vede
ných Masarykem a Stránským. Národní sociály
řídí ve všem všudy ohled na oblouzené voliče. te
dy demagogie, a nezávislí poslanci spravují se po
litikou justamentu. Co chce Kramář s Mladočechy,
nemůže přece schváliti Masaryk a Stránský. Mla
dočeši, agrárníci a národní sociálové pořídili si si
ce svornost volební, ale jakmile došlo k prvému
rozhodování v politice praktické, svornost selha
la nadobro.

Jak patrno. taková formální svornost neposta
čuje k jednotnému postupu; co hlavního, jest, že



sdružené kluby mají míti určitě označené siněry, |
kterými jest se jim bráti, Uvádíme si tu na mysl
shodu o cestách a prostředcích, a ta, má-li nésti
dobré ovoce, předpokládá správné ocenění vlast
ních národních sil a úvahu o všech okolnostech.
Konec konců na tuto cestu dali se ti, kdož hlaso
vali pro rozpočet. Jest to inoudrost staročeských
politiku z dob Taaffovských. ©Nečiníme ovšem
zmínkou touto rekriminací těm, kdož tuto opatr
nost prohlašovali kdysi za chabou poddajnost.

Poslanci, kteří hlasovali pro rozpočet, prakti
kovali vlastně zásadu, že, nejde-li to touto cestou,
musíme se pustiti jinou. Osamocení, byť přikrašlo
váno bylo heslem o z>volné ruce«, jest přece jen
velmi nepříjeriné, a kolísati stále v nedůsledné
taktice oposiční, nikam nevede. Bylo dlužno tedy
překročit mrtvý bod. Pro hlasování toto byla ve
řejnost Národními Listy« dlouho připravována,
a agrární „Venkov také srozumitelně posunkoval.
Pozorovatel politických postupu našich však zvě
davč očekával, čím se hlasování odůvodní. Posléze
rouška tajems:ví ponenáhlu spadávala, a objevily
se výhody hospodářské. Co také jiného? Jazyko
vých nařízení nelz2 na ten čas dobýti, druhou če
skou universitoa nelze hnouti, a lid čeká nějakých
úspěch. Hospodářské výhody jsou tedy dukazem,
že nehlasováno pro rozpočet zadarmo, a kromě
toho poslanci naši vkročili po jisté stránce do vlá
dní většiny, tedy zaujali posici, na které neradi je
vidí politikové němečtí.

Vzpomínáme si při této příležitosti na vládu
Badeniho. Tehdy běželo o sblížení vlády s českým
národem. A byl to nynější místodržitel kníže Thun,
jenž Badenimu radil. aby česká delegace byla zí
kána prostředky hospodářskými. mějtež si cenu
sebe větší. Kdyb: se tak tehdy bylo stalo, nebyli
bychom bývali zklámání a pokoření zrušením ja
zykových nařízení a věci české dnes mohlo se da
řiti jinak.

Regulace řek a vodocestné průplavy pomohly
našim poslancům již za ministrování Kórbrova.
Když se nevědělo, kudy kam, sáhnuto dychtivě po
projektu stavby vodních drah, které vyhlášeny
byly za ohromný úspěch politický. Hlavní záva
dou však v dahu Kórbrovu bylo, že chyběla určitá
zaručení a že to byl jen vládní slib. Dnes ovšem
jest již jistota větší. neboť položky státního roz
počtu na dráhy a telefony mají pevný podklad a
znějí zcela určitě. Ale beze stínu věc přece není.
Němci čeští reptaií. že hospodářské | výhody
chystaného zákona o splavnění řek shrnou z vět
šího dílu do klína Češi, a nejnovější událostí jest.
že ohlašují své kontra Němci z alpských zemí, je
jichž opozděným a dodatečným úmyslem jest, z
vodocestného rozpočtu získati také peněz pro ze
mě jimi zastupované. Ministr financí ovšem velmi
srozumitelně. odpověděl, že věc 'jest definitivně
dojednána a že se své strany vládě návrhu již
neučiní. Budou-li se páni z alpských zemí bouřiti,
jest věcí vlády, aby jim napravila hlavu a aby Si
nedala foukati de kaše. která jest již uvařena.

Bylo ve volbáci: vykřikováno a slibováno, že
poslanci nesnesou systému bienerthovského a že
tak nebo jinak musí býti odstraněn, aby ražena
byla dráha spravedinosti pro všechny národy ra
kouské. Jestliže tedy. ač nebylo napraveno, co
jsme napraveno míti chtěli, naši poslanci hlasovali
pro vládu, učinili tím rozhodnutí, jemuž zajisté
předcházelo hodně úvan a pozorování. Vidíme v
jejich počínání krok, který snad otevírá nový tak
tický postun české politiky. Míníme totiž, že po
slanci naši upistili od ohlašované oposice a opo
sice nám nikdy nešla k duhu, na nejvýš porazili
jsme toho kterého ministra, a že, nedbajíce neu
stálých vybízení k přímému útoku bodákem, roz
vážlivě míní přede: vylámati průlomy do hradeb
německé a vládní tvrze. A sotva objevilo se jen
zdání o tomto možnéní postupu i V budoucnosti,
již Němci se ošívaií a všemožně prozrazují, jak
by jim taktika taková lezla za nehty a jak by jim
ofensivný výbuch náš byl mnohem vítanějším. I
kdyby zmařili vviednávání českoněmecké, nebu
deme se z toho příliš truditi. Počkáme — a čekají
ce. provádčime na místo neosvědčené hřmotící ša
blony důslednou a obratnou politiku, třeba měla
příznaky hodně vládní. a snažme se o to, aby zře
telný vnitřní rozvoj našich sil vytrvale kráčel před
se. Za takových okolností snadno může se pak
státi. že Němci budou se jednou rádi vyrovnávat.

L

Pravda o řepařské akci. Naše veřejnost má
posud v dobré paměti, jak agrární vůdcové před
několika roky vydali heslo, ba organisační čestný
příkaz. aby se nesázela řepa. Každý přítel rolni
ctva viděl v tom úmysl, vyhladověti cukrovary a
přinutiti je, aby vedle svých zájmů měly na zřeteli
také zájmy rolnictva, jež provozuje řepařské ho
spodářství. Běželo jmenovitě o rozbití cukrovarní
ho kartelu. Po nějakém čase však se proneslo, a
veřejnost z toho právem naplněna byla úžasem, že
drobní řepaři příkazu poslechli, kdežto velcí rolni
čtí stoupenci strany agrární řepu sázeli a prodali.
A tak se stato, že přední hlasatelé hesla, řepu ne
sázeti, vesele shrábli peníze, a drobní řepaři vyšli
s prázdnou.

Poslanec 4 ministr Prášek také sázel řepu a
prodal, ale s ním stalo se něco zvláštního, co za

razilo a upozornilo t vzdáleného pozorovatele. Byl
pro řepu tu vyloučen ze strany. Byli jsme ovšem
potom svědky toho, jak mezi Práškem a výkon
ným výborem (Švehlou) nastaly šarvátky a jak
sem tam mihaly se střely a rozličné nápovědi, ale
vlastní jádro bylc přece jen zahaleno, mlhou. Až
nyní v prvém čísle >»PrávaVenkova< Prášek vylo
žil na krám, co pánové dlouho skrývali pod po
kličkou.

Podstatný obsah Práškova prozrazení jest:
Bylo dáno lehkomyslné heslo řepu nepěstovati, a
já jsem byl komandován, abych v Benátkách tuto
lehkomyslnost hájil. Šel jsem jako dobrý a starý
voják a hájil jsem usnesení toho a řekl jsem již na
té schůzi, že dle pražského usnesení může si, komu
libo, od řepařské naší organisace semeno objed
nati a řepu sázeti, ale iepa ta že musí býti odve
dena organisaci. Po schůzi zajel jsem: do Prahy k
předsedovi p. Švehlovi a tázal jsem se, co o řepě
mysli. Odpověděl mi toto: »Takové řepy, jež by
byla dána k disposici organisaci, chtěl bych míti

budou míti tak málo řepy, že jim nebude státi za
to, započíti kampaň. Takovým cukrovarům dalo
by se s podmínkou, že z kartelu vystoupí a prove
dou ihned nákup, větší množství řepy.« | uvolil
jsem se takovou řepu sázeti a za přítomnosti pana
předsedy Švehly objednal jsem od Jednoty řepař
ské semeno. které ini bylo posláno a já jsem řepu
pro organisaci sázel. Přišel podzim a řepařská
Jednota protikartelový boj neprovedla a řepu svo
ji, přes milior metr. centů, ze semene organisační
ho vyrostou, dovolila prodati cukrovarům, jenom
těch 10.000 9 Práškových nikoli. Dal jsem beze
všeho řepu organisaci k disposici, na ceně že mi
nezáleží. Kdy ž páni nechtěli říci, zda ji přijmou ne
bo nikoli, a kdvž řekli, že do cukrovaru ji prodati

za posměch ziednaným mladičkům a kývalům, šel
jsem svojí cestou, řepu jsem prodal a JXX) K věno
val Ústřední Matici. V čern jest tedy mé provinění?
Jen v tom, že jsení panu Švehlovi uvěřil, dle jeho
pokynů jednal a na výslovné jeho přání o všech
těch věcech mlčel.

Po té Prášek uvádí dopisy svých přátel a do
kazuje. že od jiných řepa přijata byla. Z dopisu
p. Gaertnera ve Svijanech Prášek usuzuje toto:

poněkud vveličeně) by taková hrozitánská blamáž
učinila přímo nemožným takového professora, ale
prof. Gebauer, jak mi očití svědkové vypravovali,
se ani nezačervenal když mu prof. Bělohoubek
ukazoval, jak Hanka pisinena nejprve tužkou malo

i
'

zření písma latinského ariginálu).«
Tíni ovšem jest zároveň řečeno, že Cebauero

vy námitky jazykové nic neznamenají. Padělal-li
Hanka Rukopis, mržačil v něm správnost češtiny
právě tak. jako v padělku evangelia sv. Jana. A
přece (iebauer padělek onen prohlásil za vzor. Na
ten zpusob jeho námitkám nelze již na slovo věřití.
Vzhledem k této věci by pochybnosti byly vyvrá
ceny. Ale s hlediska jazykového jsou závažné po
chybnosti jiné --- tytéž chyby jazykové, které Han
ka učinil v některých svých plodech, vyskytují se
i v Rukopisu, a mimo to myšlenky a obraty v Ru
kopisu mají podobnost s myšlenkami obsaženýnii
ve sbírkáců ruských. které Hanka dobře znal. A
tyto potíže váží již více.

Zajímavá jest také tato poznámka: >Na po
čátku vřavy rukopisné.: dí dr. Píč, »potkal jeden

z universitních professorů prof. Gebanera na Pern
štěně a interpeloval ho. zdali je opravdu přesvěd
čen o nepravosti Rukopisu, i dostal tuto odpověď:
Možná, že bych nebyl proti Rukopisu, ale nesměl
by jej hájiti Hattala.- Věda a učenci! Od jakých
malicherností často závisí úsudky lidské a důle
žitá rozhodnuti; a skutečně boje o Rukopisy byly
takové povahy, že věda důsledně v nich kolísala
a silně kalena byla osobními a strannickými zájmy.

Dvacáté páté jubilcum oslavoval »Čas-. a je
ho stoupenci, 10 stránce duslednosti v zásadách
minulé číslo „Obnovy« ©. realistech promluvilo
velmi zřetelně. V tomto čísle uvedeme ještě někte

ré doklady, jak příspěvky, na oslavu jubilea v
>Čase | uveřejněné. karakterisují duševní dílnu re
alistickou. V jubilejním čísle v Besedě pisatel Gam
ma praví: *Právě pokrokový novinář nejčastěji

z něhož ide na jevo, že pan předseda buď skuteč
ně měl s řepo ovranisační velký plán. nebo, což*

Pan předseda se měl včas přiznati k tomu prvému.“

sám se vyjádřil. že mu Švehla dal heslo řepu sá
zeti a hodně sázeti. >Tak mluví předák agrární,

chyby Švehla počínal si tak vůči Udržalovi, jako
svému chráněnci.

Nezvratnom skutečností tedy jest, že na ve
nek vyhlášeno řepu nesázetl a v soukromí jednot
livým vyvolencům dáno na vědomost, že zákazu
netřeba jim dbáti. A k ton ke všemu celá akce
nejen vyšla na zmar hospodářsky, ale také prozra
dila, že v orxanisaci agrární berou se v úvahu pře
dem kamarádi a vůdcové, kdežto drobní rolníci 0
škrabávají kolečka. Venkov jedna rodina, ale až
po ty kapsv!

Odpůrci Rukopisu. Dr. Píč obral si veliký ú

mán. Proto podnikl cestu do Francie a Italie, kdež
od neipřed. znalcu bylo mu potvrzeno, že rukopi
sy jsou staré, asi ze XIV. století. S kořistí touto
vrátil se dr. Píč do Čech. Nelze se dohádati. co
se v duši jeho dělo a jakým způsobem chtěl pra
covati o rehabilitaci památek“ Že však byl zímítán
vnitžními bouřemi a velikým rozechvěním dušev
ním. vysvítá z toho, že všechny své plány rázem
vyhodil do povětří sebevraždou. Tragédie. jejíž
zoufalá tajeriství zpstávají nám skryta.

Dr. Píč své úmvsly ohlásil článkem v »Nár.
Politice , ve kterem líčí, co mu kde v cizině o Ru
kopisu bylo řečeno <.po té ohlédá se zpět na minu
lé zápasy z roku 1880, z nichž předvádí zajímavá
některá fakta. osvětlující povahu vědy, jménem
které Rukopis byl odpraven.

>Roku 1881.: praví dr. Píč. >přišel jsem jedno
ho dne do musea a nalezl přítele Pateru s novou
knížkou v ruce -- podle obálky byla to matiční
kniha. Ukázal mi právě prof. Gebauerem vydaný
»Staročeský zlomek evangelia sv. Jana“ se slovy:
Podívejte. vydali jsme makulaturu! -—Což pak jest
to opravdu padělek? ptám se. — Pojďte se podí
vat! Šli jsme do oddělení rukopisného. Patera vyn
dal ze skříně zlomek evangelia, navlhčil chemický
papír, přitiskl na písmena a ukázal úplně jasný 0
tisk písmen, na důkaz. že písmena psána barvič
kou. — A což prof. Gebauer, prohlížel to? — Ba
neprohlížel. -- A ani se nezeptal? — Nezeptal. —
A byla to ironie osudu, že evangelium sv. Jana,
které Gebauer prohlásil za vzor, bylo právě paděl
ken: Hankovým. kdežto Rukopis královédvorský,
který Gebauer a celá jeho strana prohlašovali za
padělek Hankův. obstál stkvěle palaeograficky i
chemicky, doma i 2a hranicemi na roveň všem sta
rým a pravým rukopisům. Všude jinde (dí dr. Píč

vliv. Špatný vliv tisku je nepopíratelný, a je i 0
hromný ale jde souběžně s ním i ohrom
ný vliv. dobrý? Číníme my, pokrokoví Žur
nalisté, opravdu svět a život lepším? Nemyslím
lepším techuicky, lépe zařízeným v hospodářství,

ším, chytřejším, podnikavějším a vynalézavějším,
nýbrž — mravně lepším, t. j. lidštějším, sprave
dlivějším, poctivějším? Právě tu — a zde jistě
běží o hlavní vče — je největší pochybnost. Milo
ny čísel novin zaplavují do roka svět, takže mravní
pokrok by se v něm musil šířit zrovna skokem, a
zatím vidíme denně (4 nejen v hodinách černé
skepse), jakohy vše ve světě stálo nehybně na
starém místě, ba. iakoby nelidskosti, křivd, lotrov
ství. bídy. zločinu hanby a neřesti ještě se
přinnožovalo.«

Výborně, pave Gamma, tentokrát poskytl jste
příklad pokrokového novináře, jenž chtěj nechtěj
povídá, co již dávno říkají ti černí klerikálové.
Neříkejte však. že v záplavě pokrokového tisku 0
pokroku mravnosti jest největší pochybnost — ne,
tady jest iiž naprostá jistota, Že v proudu spole
čenského Života mravnost již se topí a že o jejím
nebezpečenství na všech stranách ozývají se po
plašné signály, No, to jsine se jednou sešli! Nuže,
slyšeli jsme od pokrokového novináře důležitou
pravdu, kterou si zapamatujeme pro strýce Pří
hodu.

Abvehom však Lvli rovnoprávní, uveďme také
lež, a to takovou, že trká sáhovými rohy. Jeden
nadšenec, slyšte. co tam vyklopil: »Ano, Machar
jest člověk náboženský.. Člověk od realistických
filosofů ledacos snese, ale nad tímto tvrzením pře
ce se jen hlava točí Ale nedivte se! Mladí stou
penci, nemaiíce samostatného úsudku, opakují, ať
hrom bije, ať déšť lije. vždy jen, co v listech strany
četli, čímž podobají sc patentním strojům, které pí
ší, iak kde který knoflík se stiskne. U všech ro
hatých, kdvž již oslavovatel jubilea prohlásil Ma
chara za člověka náboženského, mohl také zároveň
říci, že slunce jest 7 tvarohu a že z něho brzo bu
dou padat homolky — tak aspoň by byl vše poří
dil na jednu zápřež.

Právo na svobodu rozdělují pokrokáři velice
nestejnoměrně, dle toho, jak jim vlastní prospěch
káže. A že nepřejí katolíkovi vůbec svobody žád
né, že by jej oloupili o všecka občanská práva ne
milosrdněji než husitští zemané drobné rolníky,
vysvítá z neustálých horečných záchvatů a ze
schvalování brutálního násilí, které se na katolících
páše v zemích jmých. Masaryk nazval na Mora
vě katolíky černou bandou, zapomínaje zcela na
ty pokrokářské skutečné zločince, kteří roztlouka
jí kříže, pustoší kaple a do krvava tlukou pokojné
katolíky. Jeho blíženec Stránský šel dále, odhalu
je tak v nestřeženém okamžiku své orientálsky fa
natické nitro. Jelko orgán >Lidové Noviny« titulo



Šránikovi: »niČenmové.
Takové semitské porozumění pro občanskou

svobodu musí si pamatovati všichni křesťanští Če
chové, v nichž ještě cit pro svobodu a lidská prá
va židovským: tiskem nebyl utlumen zcela. Sám
svonody kdo koden, svobodu zná vážiti každou. O
rental vztek však zpupně šlapá na Šíj těch, u
kterých sc v tísni dožehrával hlagu proti soc. de
mekratovi.

Jsou-li veličové Šrámkovi ničemy, čím byli
acitátoři Votrubovi, kteří s6edopustili tak krámi
nálních podvodu, že by se innohý cikán sám tako
váho ostudného řemesla štítil? Lid jest z veliké
části semitskýía tiskem tak vydresirován, že snu
am nenápadné protestovati proti tak skandální po
tupě kšeftařskcho denníku brněnského.

Pokrekářský kšcít s bičem v ruce. Kdyby
některý hokynář nutil dkadce vyhružkami ke kou
pi. napravila by se mu hlava u soudu ihned. Vla
stní jeko kolegové by jo poučili, jak se má cho
vati k nezávislý m občanům.

Pokrokái dovede přinutit k otevření tobolky
obraměji, zprsobeom ralantnějším. ale zato diiraz
nějším. Jičinský malý časopisek »Pokrokové Li
sty: rozeslal po těch. kteří v místě a okolí jinde
inserovali. pokrokové reklamě se vyhýbajíce, tyto
řádky: „Vaše blahorodít Redakční rada »Pokro
kových Listu. v Jičíně s lítostí postrádá inserce
etěné Vasí firmy, ať přesvědčila se. Že v jiných
časopisech přiměřeně iserujete. Redakční rada
„Pokrok.Listu přišla k uáhledu, že Časopisu toho
bovketujete. Netřeba připomínati, že boykot jest
zbraní dvojsecnou a pro každý obchod velini ne
bezpečnon. Nyní při vánočním prodeji vyskytá se
nejlepši příležitost tnto chybu napraviti a tím stra
nu přes veliký útlak nejsilnější pro svuj obchod
ziskani. Čenníh inserce přiložení.

No teď už tedy víme, jak se projevuje po
dle nejnovější realistické zásady politická toleran
ce nejvýrazněji. Sáhni do kapsy a dej na insert,
který třebas jest pro tebe zcela zbytečný — a
jsi rázem mužem ne-li pokrokovým, tož jistě a
spoň stojícínr nad sváry politické. Ale zdůvod
nění přísného výnosu redakční rady spočívá ke
všemu ne tříjnových sloupcích. UŽ ten čachr se
slovem bovkot' Obchodník obyčejně žádá insert
v Žasopise takovén, který jest hojně čten, v němž
inserce má kýžený úspěch. 1 kdyby byl kaleným
pokrokářem. vlasmí přátelé nemobou jej nutit, aby
kupoval věc. která iest pro něho bezvýznamná,
nebo aby si kupoval reklamu, jejíž výsledek dle
jeho mínění neodpovídá obětovanému

ději v >Nár. Politice.. než v »Časev, aniž by jim
kdo mohl vyčíste bovkot.

Vrcholem však kšeítevní dotěrnosti sluší na
zvati. jestliže redakční rada pokrokových heron
nití k inserci občany jiného politického směru.

Neomalenou nepravdou jest, že strana pokro
ková na Jičínskí jest nejsilnější. Nemluvily po
slední volby na Jičírsku přes všechnu prudkou a
gitaci (pro Vochoče) mluvou velice jasnou? Ale
nikoli ponhá administrace, nýbrž docela redakční
rada odvažuje se komardovati, kde má hledati re
*lamu obchodník, od něhož zásadně žádný pokro
kář tzvláště žid) nic nekoupí, pokud nezná jeho
politické barvy. A tací lidé, kteří se jen třesou,
aby příslušníci stran jiných podporovali hmotně je
jich sport, vytýkali pří volbách mladočechim cham
třvost, bařtinánství, spolchání na zlato. — Když
lišce visely hrozey příliš vysoko, řekla pohrdavě.
že jsou kyselé. :

Atelier procírkevní malbu

© Ja Hlávka,
malíř círk. obrazů,

Praba— Král. Vinohrady
Puchmajerova ul. 68..

doporačoje veledůst. ducho
venstvu

oltářní obrazy, kříž. cesty
atd. na plátně, plechu v oměleckém provedení,

v oeně nejlevnější.

Nákresy i vzorky franko. Nejlepší doporučení
——

Politický přehled.
Zimní zasedání poslanecké sněmovny | bylo

skončeno2. prosince, aniž by sněmovnabyla vy
konala něco významného. Neučinila také nic v o
tázce drahotní, které věnovala téměř polovici ča
su. Zato vláda a sněniovna nadělaly nových dluhů.
Ministerskému předsedovi hr. Stůrgkhovi, nehledíc
k nezdařenému přívěsku vlašské fakulty práv
nické, podařilo se všecko. Tak hr. Stiirgkh soustře
dil kolem sebe velkou věršinu, kterou k sobě při
lákal osnovou zákona, jíinž se doplňuje zákon o

dato tak“ ostatn země — bude se s největším u
rychlením řešit otázka vodních cest za 400 mil. K.
- Mladočeská tisková kancelář prohlašuje, že
mladočeší hlasovali pro prozatímní rozpočet jen
proto, aby jednání o dchodě v Praze a ve Vídni
nerušili. Naproti tomu Sdružení neodvislých pokro
kových poslancu označuje za politickou chybu, že
většina českých poslancu zřekla se k vůli hospo
dářským výhodám oposičního stanoviska. Nepřed
pojatí pozorovatelé vídeňské politiky však uzná
vají, že většina českého poselstva, která hlasovala
pro rozpočet. tentokráte jednala rozumně. — Po
slancin připadnau nadále diety, poněvadž sně
movna byla pouze odročena. Až do polovice ledna
bude u veškeré parlamentární práci úplný klid,
teprve ve druhé poloviciledna sejdou se některé
pracovní výbory; koncem Února sejde se parla
ment k jarnínu zasedání. :

Panská sněmovira ve schuzích 21. a 22. prosin
ce vyřídila řadu předloh poslaneckou sněmovnou
Již schválenýcii. V debatě o rozpečtu padlo mnohé
ostřejší slovo proti vládě a proti duchu, jejž do
poslanecké sněmovny vnesl. německo-nacionální
svaz. Nehospodaří se pořádně, dělá se jen volební
politika. není dostatek smyslu pro skutečné po
třeby a prospěch státu i národů — tak asi vytý
kali něm. liberálové, kterí do nedávna stáli v čele
Němen ve sněmovně poslanecké. Dr. Grabmayer.
odsuzuje výtky, že prý -klerikálni« zabarvení ka
binetu budí obavy před vládou $ 14.. prohlásil, že
klerikalismus jest strašák na děti. — Skutečnost
že nový ministr orbv je české národnosti, nepře
káži dr. tirahmaveroví, aby jej uvítal jako zname
nitého a osvědčeného odborníka.

Pohostinná Vídeň. Dr. Grabmayer —kritisuje
politiku vlády v otázce vlašské fakulty, pravil, že
jest vlastenec a vřele cítící Němec, ale musí si
trpce stěžovati na postup něm. nacionálního sva
zu V této otázce. Vlašská fakulta zřízená proza
tímně ve Vidu neohrozila by německého. rázu
Vídně. Vždyť Vídeň jest. a zůstane (!) německou.
ale jest současně llavním městem říše, jež má
všem národům říše poskytovati pohostinství. Vy
hánění národů z Vídně jest poškozováním státních
zájihu. Neboť národové přicházejí pak k přesvěd
čení, že Rakousko není jejich domovem. -- Také
jednou rozumné slova od Němce.

Vidcúské jazykové konference. —Na základě
porad, jež se dosud konaly v ministerstvu waitra
mezi bar. Iieinoldem a českými a německými dů
věrníky (jednalo se o otázce, zda zeměpanské ú
řady v Čechách maji býti jednojazvčné či obou
lazyčné), vypracuje vláda osnovu zákona a před
loží ji konferencím za. základ dalšího jednání. Něm
ci se netají tím, že jim jde o zrušení platných na
řízení a nehodlají prý dáti za toto zrušení Čechum
žádných koucesí. IMe „Vaterlandu zástupcové
Čechů prohlásili. že pevně a neústupně setrvají
na oboujazvěnosti úřadů a na úplné rovnoprávnosti
obou zemských jazvku « všech zeměpanských ú
řadu v Čechách.

Svolání zemských sněmů. dolnorakouského a
moravského na 27. prosince, krajinského a slezské
ho na 28. prosince, hornorakouského na 29. pro
since ukazuje. že velká část zemsk. zastupitelstev
jest dosud nedělná do. té míry, že by bylo na
prosta zbytečno svolávati je k zasedání. Nedělný
jest sněm království Českého pro obstrukci ně
meckou, sněm haličský pro spor mezi Poláky a
Rusínv . ve Štyrsku nemohou se shodnouti Něm

vyhrožují německé většině odplatou za postup
Němci proti zřízení italské právnické fakulty, v
Istrii se sváří Slovinci s Haly, v Dalmacii chor
vatské strany. potírají se navzájem, ani v Gorici
a Gradišce není patřičného klidu mezi Slovinci a
haly, rovněž v Bukovině. Boj na všech stranách

již z perských služeb propuštěni, parlament per
sky pro svou nestniřlivost vůči Rusku rozpuštěn.
V Tabrisu byl sveden prudký boj mezi perským
lidem a vojskem ruským, který zastaven teprve,
když Wusové počali z děl stříleti na budovy per
ských úřadů.

V Číně schyluje se revoluce k míru. Povstalci
podali trůnu žádost, aby svolána byla konference,
jež by se uradila o formě vlády. Dle všeho osud
dynastie manžurske jest zpečetěn; její sesazení
pokládá se za věc úplně vyjednanou.

Zprávy
organisač. a spolkové.

Sdružení české mládeže křesť. soclální se sídlem
v Hradci králové. V diccésí královéhradecké trvá již
několik let Sdružení mládeže. Sdružení toto pracovalo
po celá léta svojí existence pro hnutí katolické a možno
jej čítati k jednomu z nejčilejších spolků. Letošního ro
ku dosáhlo nehť valého rozmachu. © Počet členů jeho
stoupl o jednou tolik, uspořádány zdařilé sjezdy a vel
ké tábory, celá řada do set jdoucích schůzí, které shro
mažďovaly mládež i dospělé. V poslední době přikroče
no k ustavení okresních sdružení, z nichž mnohá již za
počala pěkum činnost. ©Pěkně presentuje se sdružení
mládeže okresu hradeckého, které uspořádalo vzdělá
vací kočovný kurs. Na kursu tom přednášeli vynikající
předáci a přátelé hnutí mládeže ve východních Če
chách. Na všech přednáskách kursových brali podíl mla
dí i staří, s velkým zájmem sledujíce přednášky jednot
livých řečníků. Okresní sdružení hradecké uspořádá v
nejbližší době druhy kurs. který bude hospodářským.
Kurs vzdělávací bude též pořádati okresní sdružení 0
počenské. Valná hromada celého sdružení mládeže, 28.
ledna konaná. přinese jistě opět nové a nové návrhy k
dalším úkolůní a metám sdružení. A zajisté, jako byla
splněna skoro všechna přání pronesená na valné hro
madě. letošního roku, cnjcou též jistě splnění návrhy
budoucí valné hromutdv, Inteligentní členstvo uvědomě
lé. cílevědomé postará se. aby nebyla tu pouze krásna
slova, ale hřímavé ciny. V ústředí samotném jsou síly
vybrané. Vzpomeňme ten starosty ústředního dp. J. L.
Perráska, kaplan v Čeznilově, který, ač v duchovní
správě a dosti vzálen od Hradce Králové, přece obě
tuvě působí ve svém Úřadě; sekretariát spravuje adjunkt
biskupské Knihtiskárny dp. St. Benes. Kdo zná úmor
nou práci v kanceláři, musí xe obdivovati té práci, kte
rou dp. Beneš po kancelářských hodinách podniká v
sekretariátě. mládeže. © Práce jistě nemalá při počtu
skupin do set jdoucím. 4 přece sekretariát pracuje bez
vadně k úplné spokojenosti. Nemenší práci vykonává
sl L. Kosařová z Nobrušky. místostarostka Sdružení,
která celé neděle jezdí pe Českém venkově a budí ck
novému životu. novým cílům. Jí po bok staví se celý
sbor mladých, nadaných řečníků jako jsou pp.: Skeřík,
Zachař, Hnáteh, Karlík. Boháč, Kalvoda, Matoušek, sl.
Pečinková, Balcarová, ocková a celá řada těch, na
které právě nemohu vzponenonti V okresním sdružení
hradeckém pracuje obětavý dp. Macháně, v opočen
ském neúnavný dj. Buřil. Dříve jestě začátkem letos
ního roku v organisaaním růchu pracovala zdatně sl.
Čermáková. Ovšem že Sdružení má též své četné příz
nivce. kteří maji rovněž velké zásluhy o jeho rozkvět.
Jmenuji jen nanrátkéd našeho milovaného vsdpp. dra.
Šulce, dra. Reyla, vzpomínám pouchovského faráře vdp.
Konečného. dp. Sahuly, redaktora Šupky. Měl bych též
vzpomenouti celé řady kněží, kteří vytrvale na organi
saci mládeže pracují 4 ji budují. Hnutí mládeže je velmi
důležitou otázkou. která nesmí býti podceňována. Má

obrovskému rozmachu 4 přejeme si, aby ta krásná jed
nota a harmonie, která mezi mládeží se jeví, nikdy ni
kýní nebyla rušena. Není dáleká doba, kdy budeme míti

zakročení ve smyslu práva a spravedlnosti. stav
věcí ještě zhoršuie,

V uherské poslanecké sněmovně přijat proza
timiní rozpočet na jeden měsíc. Vláda prý připra
vuje pilně dáta pro volební reformu. — V Pešti
zemřel u věku 83 let hr. Ferd. Zichy. zakladatel
katol. lidové strany a člen sněmovny magnátů.

Chorvatské volby sněmovní zklamaly bana

méně 4) mandátů, alt přepočetl se o polovičku.
A sám jeho mandát jest pochybný a stejně proie
stuje se proti ostatním mandátunm vládní strany.
takže hude-li sněm míti příležitost o mandátech
těch rozhodovati . a Imde-li oposice svorná, zruší
mandáty ony.

V Turecku jsou vnitřní poměry velmi napiate.
Mezi liberály a mladeiurky panují neustálé tře
nice. Branci prchají ze země, aby se vyhnuli vo
jenské službě.

Válka italsko-turecká. Na bojišti dochází o

Turci a Arahové řadu útoků na italské zákopy. Dle
zpráv cařihradských Turci tu zvítězili. — Tu
recká sněmovna přijala zákon, jímž se na italské
zboží v celé turecké říší ukládá clo stoprocentní.

Bouře v Persii. Persie přistoupila na všecky

a pak douřejme, že budeme moci řešiti též otázku velké
důležitosti: organisaci mládeže dle diecésních svazů.
Zatím však pracujme vytrvale, rozmnožujme mladé plu
ky, zakládejme nové skupiny. Ň.

Dorost“, ústřední list Sdružení české mládeže křesť.
soctální, ukončil právě svůj II. ročník. Prohlížime-li do
sud vvělá čísla dvem vyšlých ročníků, vidíme jednu po
těšitelnou věc: snahu po stálém. zlepšování. Vezměte

poslední číslo druhého ročníku, dvanáctistránkové, a
vizte ohromný rozdíl v částí obsahové. První ročník byl
pěkní, ale druhý je velmi pěkný. Připomeneme-li si
velkou levnost Časopisu při 10 výtiscích (stojí ročně
dohromady celých 10 K, při jednom výtisku 2 K).
uznáme, že jest časopisem lidovým. Nejen svým lidovým
obsahem, ale i cenou. Odporučujeme vřele nastávající

Velejemné látky na pánské obleky.
Doporučuji vřele veledůstojnému duchovenst: u.

Vzory k nahlédnutí franko.
První český zasílatelský závod

Ed. Doskočila v Chocni.



rocník, poněvadž jsme si vědomi, že nadšení lidí, kteří
„sou na podniku tom zúčastnění, ve své práci neochab
nou, nýbrž dovedou jej k dalšímu rozkvětu. Našim or
ganisacím a spolkům, jednotlivcům | mládeži vřele do
poručujeme tento časopis. Ukázková čísla zašle ochotně
redakce »Dorostu“ v Hradci Králové, kdo si o ně kore
spondenčním lístkem nejdéle do 8. ledna požádá.

Okresní sdružení mládeže na Hradecku pořádá dne
28. ledna 1911 svůj II. representační věneček. Reklamace
pozvánek přijímá a vyřizuje jednatel okresní dp. Ma
cháně, kaplan na Pouchově. K věnečku složil komponi
sta hymny mládeže vldp. dr. R. Šetina, katecheta v Po
ličce, zvláštní valčík »Růžový květ«, který pro svoji
něžnost a krásu se jistě zalíbí všem účastníkům, zvláště
však tančícím. Na věnečku sejde se veškerá mládež i
dospělí z Hradecka k příjemné zábavě. (7).

Černilov. Ples Katolické národní jednoty bude dne
7. ledna 1912. Začátek v 7 hod. večer. Vstupné. pán
1.20 K, dáma 50 hal. Víbor domácí. Reklamace pozvá
nek u jednatele.

Výrava u Čerailova. Skupina křesť. soc. mládeže
pořádá dne 6. ledna ve tři čtvrti na 3. hod. veřejnou
schůzi, na níž « kulturní činnosti církve promluví vsdp.
bisk. sekretář a farář F. J. Konečný.

Zprávy
místní a z kraje.

Vánoční svátky byly opět bez sněhu. Chmurné, de
stivé počasí ubralo hojuě na obvyklé poesii svátečních
chvil. V chrámech zdejších však zářila světla, ozýval
se nadšený zpěv četných věřících. — Půlnoční mši sva
tou v kathedrále sv. Ducha sloužil za četné assistence
Jeho Exc. ndp. biskup dr. Josef Doubrava, který i o
Božím hodě celebroval pontifikální mši svatou. — Dne
22. t. m. pořádána tklivá slavnost vánočního stromku v
městské opatrovrě, kde nejmladší hradecký dorost pro
vedl velice zdařile za přítomnosti rodičů a četného ji
ného obecenstva případné hry. Odpoledne téhož dne
pořádána taková slavnost s plným úspěchem v Rudolfi
nu. Obou slavností zúčastnil se nejd. arcipastýř. Při o
bou konala se též vánoční nadílka.

Městská rada 1 Hradci Králové dne 21 1t.m. uči
nila toto usnesení: Požitky nadace F. J. Jančury v ú
hrnném obnosu K 144.—-udělí se dne 2. ledna 1912 Ka
rolině Petříčkové, Fr. Slezákovi, Al. Malé, Jos. Hejc
manovi, Albině Šolcové a Marii Fišerové. — Schválen
byl návrh na výměnu obecních pozemků, potřebných
k úpravě spojené Orlice s pozemky, Jež úpravou ře
čiště vzniknou a s pozemky obecními souvisejí. — Vy
píše se konkurs na porci špitálskou, uprázdněnou úmr
tím Barbory Čeňkové. - Návrh na zřízení veřejného
záchodku za budovou paedagogia postoupen byl k
návrhu technické kanceláři. — Podá se memorandum
na c. k. ministerium kultu a vyučování ve věci vydání
definit. organisačního statutu a učební osnovy pro dív
čí lycea. -- Schváleny byly podmínky ofertního řízení
na pronájem kiosků u labského mostu. — Zpráva po
žárního odboru o prohlídce domů vzata byla na vědomí.
—Schváleny byly podmínky offert. řízení na dodání
stroj. zařízení pro elektrickou stanici na Orlici, dále
účty a objednávky pro elektrické podniky.

Vánoční bra v Adalbertisu. Jednota katolických to
varyšů za spolupůsobení pěveckého dámského | sboru
pořádá v sobotu dne 6. ledna 1912 vánoční hru pro dit
ky, které v průvodu rodičů platí polovinu vstupného.
Začátek v 5 hodin odpoledne.

Dar Rudoříinu. Ve prospěch ústavu hluchoněmých
v Hradci Král. věnoval vsdp. Jan Kuhn, kons rada, b.
em. vikář a děkan opatovický obnos jednoho tisice ko
run na zřízení fundace, jež již realisována byla.

K Matlčnímu plesu, tentokráte pod protektorátem
slavné městské rady pořádanému, bude předsevzato 0
sobní zvaní začátken: ledna. Místní odbory jakož i ple
sové komité pevně důvěřují, že uvědomělé české obe
censtvo uzná obětavost zvoucích a. přispěje vlídně vě
nováním nepatrného vstupného k materielnímu úspěchu
tohoto podniku. jsoucího každoročně znamenitým zdro
jem příjmů ve prospěch českých menšin. Čistý výnos
plesu z roku 1911 přestoupil včítaje obětinové pozván
ky obnos devět set K.

Výkupné z novoročního blahopřání možno složiti ve
prospěch spolku na podporu chudých studujících v
knihkupectví B. E. Tolmana na náměstí.

Česká banka vykazuje za čtvrtý rok své činnosti
opětně příznivé výsledky ve svém rozvoji, uplatňujíc
se čím dále stoupající měrou v obchodním a ukládacím
světě a zabezpečujíc si tak významné postavení finan
ční. Hned na počátku roku provedla sesilení svého ak
clového kapitálu na dvojnásobnou výši t Jj. ze 4 na 8
milionů K. Akcie této emise byly právě rozeslány a
budou s dřívějšími emisemi uvedeny na pražskou but
su, jakmile dojde schválení loňských změn stanov. Ve
dle stávající filiálky v Hradci Králové a expositury na
Smíchově, otevřena byla filiálka v Liberci a expositura
v Holešovicích a dán základ ke zřízení filiálky v Plzní
s příčleněním expositury v Domažlicích. O zvýšené čin
nosti a obchodech banky svědčí úhrnný obrat 1400 mi
tionů K, proti 900 milionům K roku loňského, který
opravňuje předpoklady o vyšším zisku. Vklady stouply
na !8 milionů K. vzrostly tudíž o 3 a půl milionu K. Čin
nost filiálek v prvém roce jejich trvání byla uspokojivá
a možno očekávati od nich i pro příště dobrou rentabi
litu. — Pro hradeckou filiálku zabezpečena vlastní bu
dova na rejírekventovanějším místě zakoupením domu

též místnosti c. k. hlavního berního úřadu. — Rostoucí B. Petrides, Rychnov m.Kn., mašitel koželnžny J. Cvejn,

požádání zdarma zasílá.
Reklamace pozvámek k plese spolku na podporování

chudých studujícíka vyřizuje jednatel prof. Boh. Hob
zek. Hradec Král. c. 447. ,

Vyhláška o záložnících. Na základě výnocu c. k. 0
kresního hejtinanství, uveřejněného v »Úředním Listě«
čís. 23, uvádí so timlo u všeobecnou známosi, že ve
škeří záložníci stálého vojska, příslušní i cizi (nikoli
však zeměbrancí), kteří se v obci zdržují a roku 1901
odvedení byli a tudiž 31. prosince 1911ze svazku stálého
vojska vystoupí a do zemské obrany vřadění budou,
jsou povinni, aby « podepsaného městského úřadu co
zeměbranci se přihlásili a pasy vojenské k opravení na
zeměbranecké odevzdali a to nejdéle do 5. ledna 1912.
— Purkmistrovský úřad v Hradci Králové, dne 20. pro
since 1911.

Velký obraz, moderně provedený od zdařilého sním
ku J. J. kněžny Colloredo-Mansfeldové vystavuje ve
své výkladní skříni proti Cranhotelu c. a k. dvorní a
komorní fotograf J. T. Langbans. Vkusná úprava tohoto
i ostatních po městě rozvěšených výkladů, kdež sesku
peny jsou snímky v pravdě umělecké, poutá pozornost
P. T. obecenstva a nachází živý souhlas. Upozorňu
jeme na tento čistě umělecký závod, který nemá sobě
rovné konkurence a doporučujeme jeho návštěvu co
nejvřeleji. Atelier nalézá se v Hradci Králové v přízemí
budovy Adalbertina a má přímý vchod z ulice. —It.

Peněžité dárky na vánoční nadílku pro chudé dítky
hluchosěmé laskali zaslali P. T.: 20 K: Jeho Excellen
ce nejdůstojnější Pán ThDr. Josef Doubrava, 3 K: vsdp.
M. Musil, vysocectěný pán H. Steinfeld, p. A. Libický,
vdpp. V. Sekera, K. Keppl, ppí. Holečková, Mar. Hac
kerová, M. Petrofová, M. Hubáčková. 2 K: vsdp. A.
Pogerthi, J. Barták, Dr. Fr. Šulc, Dr. J. Soukup, N. N.,
Dr. Fr. Reyl, vysocectěný pan Dr. Kracík, ppí: A. Mat
tušová. H. Lendecková, E. Šubrtová, M. Urbanová, H.
Ippenová, M. Fišerová, vysocectěný pan Dr. B. Petr,
sl. Neubertová. ppí: M. Srpová, B. Durchánková, J.
Zippeová, M. Jirásková, A. Urbanová, A. Plesnívá, A.

tová, B. Geduldigrová, J. Fránki, V. Rážž, M. Špalko
vá, K. Taussiková, |. Čiháková, L. Morávková, A. Ja
vůrková, sl. F. Hermanová, 5. Komárková, L. Melicha
rová, E. Uhrová, M. Hniličková, M. Havránková, K. Ma
lá, V. Jihlavcová, A. Pilnáčková, F. Spitznerová, M.
Waltrová, B. Draslarová. V. Plesnivá, J. Švorčíková,
O. Hromadová, vdp. J. Veverka, ppí: M. Steinová, M.
Dostálová, Ž. Fajererová, M. Trappová, M. Julišová, L.
Wiplerová, K. Černá. M. Fialová, M. Schmidtová, Kul
hanová,K. V. Skuherský, K. Proysová, ctih. Školské se
stry, p. Rejchl, ppí.: H. Steinová, R. Bergrová, A. Col
linová, p. r. Patzák, ppí.: C. Jelínková (Malšovice), J.
Weinhengstová, M. Honzáková, firma V. F. Červený a

vá, H. Richtrová, M. Baťková, F. Tvrzská, A. Vinklero
vá, Suchánkova lékárna, vidp. V. Bayer. — 1.30 K: Dr.
Imlauf. 1 K: vldpp.: V. Hornov, dr. Novotný, dr. Doma
byl, J. Černý, F. Hrubý, J. Sahula, A. Hrubý, St. Beneš,
J. Kopecký, Fr. Kerner, A. Rotter, dr. V. Pavlík, Cibul
ka, Svoboda, Dostál, dr. Jindra, Kotrbelec, J.. Bra
bec, pp.: Chrudimský, B. E. Tolman, A. Soukup, ppí.:
R. Scherksová, M. Humlová, A. Riedlová, M. Růžičko
vá, A. Morávková, M. Svobodová, A. Enšpengrová, L.
Zimmrová, F. Součková, M. Mašková, A. Khamlová, A.
Růžičková, M. Kašparově, M. Sporová, A. nen
R. Nosková, Ž. Rezková, V. Haaková, M. Posplšilová,
sl. R. Pospíšilová ml., A. Nepeřená, M. Petříčková, A.
Škabradová, sl B. Balbovů, pl EL Rybová, A. Krecho
vá, H. Pokorná, A. Sandová, A. Lukešová, A. Šimková,
M. Pippichová, A. Honzíková, B. Štirská, M. Šedová,
B. Ctiborová, A. Battková, B. Singrová, A. Šolcová, sl.
H. Koutníková, M. Steinová, J. Schrollová, Ž. Štěpán
ková, M. Kneprová, A. Košťálová, A. Štirská, A. Stej
skalová, P. Melzrová, M. Klumparová, Ř. Viewegho
vá, A. Brtnická, A. Hanělová, A. Melicharová, J. Smo
líková, sl. B. Trykarová, M. Šímová, pl. P. Marvanová,
A. Staňková, L. Novotná, si. M. Vanická, pí. Rosová, M.
Faltová, A. Gerguričová, A. Scheinerová, F. Riemrová,
T. Stelnová, F. Vocásková, M. Králová, p. Špalek, pí.
E. Jiříková, M. Hrouzková, M. Rejthárková, H. Hellwi
chová, A. Červenková, J. Ganzová, sl. Laufová. — Do
datečně ppí.: A. Nováková 5 K, 4 K: ppí.: B. Kořínková,
A. Šantrůčková a P. Tolmanová, 3 K: slč. A. Eiglová. —
Dobročinný komitét dam v Hradci Králové vzdává jmé
nem chudých dítek hluchoněmých všem těmto vysoce
váženým dobrodincůn: uctivý dík.

Prvai porotní období roku 1912 u c. k. krajského
soudu v Hradci Králové počíná 15. ledna. Vylosováni
jsou následující pp. porotcové: rolník Ant. Kahler, Vel
koves, rolník J. Rerka, Mezilečí, majitel domu J. Brdi
čka. Král. Dvůr, řed,. tov. E. Lustig Dvůr Král. obch. J.
Seidl, Dvůr Král., rolník J. Rind, Hvězda, továrník J.
Seyfried, Kuklena, inženýr J. Vobořil, Pražské Před
městí, soukromník J. Košťál, Svob. Dvory, rolník J. No
vák, Urbanice, rolník J. Černý, Věkoše, rolník J. Kvi
čera, Hubilesy, obchodník J. Blažina, Jaroměř, rolník J.
Malíř, Máslovědy, obchodník Frt. Jirsák, Zvole, továr
ník J. Bergman, Doudleby, rolník F. Plocek, Chleny, to
várník Ed. Eeffenberger. Hor. Orlice, obchodník R. Bu
kač, Hronov, ředitel továrny V. Hlavsa, Hronov, obch.
J. Vipler, Červeny Kostelec, rolník J. Středa, Hor. Ko
stelec, rolník V. Němec, Dub, mistr zednický F. Šolc,
Nechanice, rolník V. Marek, Nerošov, rolník J. Ježek,
Bačetín. J. Bartoš, Bizhradec, rolník K. Neugebauer,

Stejskal, Vamberk, obchodník O. Saxl Kyšperk, obchod
ník J. Kohn, Žamberk. - Náhradní porotcové vesměs
2 Hradce Králové: obchodník M Baum, obchodník K.
Bergman, obchodník E. Dub. Ervin Fránki, obchodník J.
Komárek, majitel pletárny F. Kroulík, obchodník E. Mi
nich, knihkupec F. Píša, krejčí J. Schreiber.

První rybářský Lib v Mandci Kzádové pořádá dne
14. ledna 1912:0 2. hod. odpal valnou hromadu u Modré
hvězdy.

Z protokolu c. k. ředitelství pro stavbu vodmích cesí
v Hradci: Králové, Útolky pro ryby, aby tyto v zákoutí
hlubokém netoliko vytírati se mohly, zejména když ma
jí přezimovati, buďtež: 1. Část Labe v km 156.0,a sice
polovina oné odříznuté serpentiny labské, která se vine
až za obec Střebeš. 2. V km 153.5 budiž levé rameno
zasypáno. a pravé jako útušek pro ryby ponecháno. Ú
tulky buďtež s Labem řádně spojeny, do trvalého há
jemství dány a rybolov badiž zde trvale zakázán. Rov
něž budiž vydán zákaz. že nedovoluje se chytání ryb
100. m pod zdýmadiem v Hradci Králové. Znalec ry
bářství: Na požadavek ohledně rybí propustě vezme se
všemožný zřetel. Jako místa pto vytření a ukrytí ryb
mohou sloužiti ony části odříznutých řečišť labských.
jež otevřeny zůstanou —- K tomu podotýká »Česko
Moravský Rybát« v dopise z Hradce Král.: »Rybářský
spolek zdejší byl nucen ve veřejné dražbě polovinu zmí
něné serpentiny za 81 K najmout, nechtěl-li ji pone
chati: na pospas rybářům ze temesla. Serpentinu osa
zujeme po: třř léta násadou, na kterou nám sl. zeměděl
ská rada podporu udí. Však druhá polovina zmíněné
serpentiny byla pronajata z ruky obcí Střebešskou ry
báři ze temesta. Táž obec, ztřaujíc obecní rybníky, do
voláví se subvencí zemědělské rady a na druhé straně
dává kořistiti vodu, již zeměď. rada rybami osazuje,
řemeslnému rybáři.« -- opisovatel si stěžuje dále,
jak hrubě proti členovi klubu p. Pavlíkovi vystoupil je
den rybář ze femesia, jak p. Jeníkovi zahvízdly holem
hlavy dvě kulky z browningu Stesk na takové poměry
končí se slovy: »Je to něco děsného, jak se zde vody
drancují. Takovito rybáři kladou noční měchy (lapačky
noční), lovf vléčcnon sítí « nikdo jim v tom nepřekáží,
takže při takovémto hospodářství ochrana vod je bez
účelná, sportistovi, 2achovávajícímu pravidla stanov, je
i nebezpešno sport nrováděti a rybářskému klubu od
padá chuť dále serpentinu zmíněnou zarybňovati- —
Jest tu rozhodná náprava věcí velmi naléhavá. Nepři
stojností tcho druhu tropilo se mnoho již dříve.

Klicperovo divadlo + Hradci Králové. Soubor divad
la sdružených měst východočeských. Řidlitel Antoš J.
Frýda- Friedl. Když po letošní jarní saisoně opouštěl
soubor »Divadla sdružených měst východočeských
Hradec Králové, loučili jsme se s ním s pocity nemálo
rozladěnými. Kde toho vina, bylo dosti zřejmě ve zdej
ších listech naznačeno, a zároveň ředitelství divadla u
požorněno;že tendence,kterouzakladatelé sledovali při
zřizování »Divadia sdružených měst východočeských:,
byla mnohem vyšší, než aby se'snad mohla sdružená
města spokojiti s uměním leckdy tak děravým a chu
dým. Nechceme chváliti před časem a svůj definitivní
úsudek si reservujeme -- ale musime říci, že zahajo
vací představení, jakož i čtvrteční dávají tušiti, že ře
ditelství se přece odhodlalo aspoň k částečné refor
mě. Poznali jsme některé nové cenné síly, jak v opeře,
tak i činohře. Orchestr bohužel stále tísní neblahý sú
sporný systém«<, který bude i při této salsoně velikou
závadou při produkcích operních, třebas p. kapelník
J. Winkler, dirigent to vzácných kvalit, snažil se tento
velký nedostatek zastírati pílí, precisností a hlubokým
pochopením. | přáli bychom si nejen v zájmu publika,
nýbrž ij. ve vlastnín: zájmu celého | souboru,
aby aspoň © při operách | širšího ©genru | doplňo
ván byl orchestr. Bylo-li to možno za p. ředitele Laci
ny, snad sc to podaří i za p. ředitele Frýdy. Vederemo!
Zaiscna VII. zahájena byla officielně ve středu 27. nro
since neméně obtížnou než krásnou klasickou operou
Rossini-ho »Vílém Tell.« Přiznáme Se, že jsme tomuto
představení hleděli s nemalou obavou vstříc, z důvodů
na snadě jsomvich. Avšak odcházeli jsme spokojení. Sou
bor operní presentovat se tu velmi pěkně, Z mužských
partií s radosti gratulujeme k úspěchu zejména p. K.
Komárovi (Tell), jehož první vystoupení na nasem je
vlšti bylo přijato velmi sympaticky, p. M. Demkovi
(Arnold) a p. A. Balkemu (Oessler). Pan Vrba (rybář)
úplně zdistonoval. Úlohy dámské obsazeny byly osvěd
čenými representantkami. Sbory byly pečlivě prostu
úovány. Výkon orchestru byl velmi líbívý. Dobře pů
sobila přesná souhra a sladěná dynamika orchestru se
zpěvy na jevišti. Pan kapelník byl srdečně akklamován.
Výprava byla místy chudá. — Ve čtvrtek bylo dáváno
drama U. Preissové »Její pastorkyňa« jako 1. hra v
předplacení. Vřele působivý tento obraz psychologie
slováckého venkova byl podán s náležitou procítěností.
Mile přijato bylo vystoupení p. Urbánka pro jeho zvu
čný přednes a temperamentní hru, jakož i jemné, citu
Plné podání úlohy Jenůtiny pl. Urbánkovon. Pí. H. Voj
tová (kostelnička) byla ve »své« úloze a proto jako
jindy vynikla nejvíce. Se Štévou (p. Oentner) jsme se
nemohli po celou hru smífiti. — Návštěva divadla byla
po oba dny slabá. Všelijakými těmi operettami fádními
se vkus publika velmi kazí. — Jest si přáti, aby obe

— Dnes Mascagního opera -Sedlák kavalír« a Leon
cavallava opera »komedianti« (mimo předplacení). V
neděli jest Ofienbachova opereta -Orfeus v podsvětí:,



v hlavních. úlobách s pí. Bervicovou, pp. Vrbou a Praž
ským, večer +Bláznivá noc«. V pondělí na Nový rok
hraje se odpoledne Jirádkova vemejshra +Lucarna«, ve
čer operetní novinku »Slečna dudačka« (Mis Dudy
Dudy) od Nelsona, v hlavních úlokách s paní Bervico
vou a Novákovou. V úterý jest v předplacení Fleureso
va veselohra »Král., ve středu v předplacení »Slečna
Dudačka-, ve čtvrtek v předplacení Rossiniho opera
»Vilém Tell«, která při premiéře dodělala se úplného ú
spěchu. Záznamy na všechna tato představení možno
učiniti v předprodeji v knihkupectví p. B. E. Tolmana
na Velkém náměstí.

Seznam ceu na týdenním trhu v Hradci Králové
dae 23. proslace 1911. 1 hl pšenice K 19.— až 21.—. ži
ta K 16.—-až 16.50. ovsa K 8.— až 10.—, hrachu K 30.—
at 36.—, čočky K 40.— až 50.—, jahel K 30.— až 32—,
krup K 2.—- až 50.—, brambor K 7.— až 7.20, jetelo
vého semínka červ. K 124.— až 150.—, máku K 90.—
„až 100—, 100'kg žitných utrub K 16.50, pšeníčných otrub
K 16.—. 1 kg másla čerstvého K 4.— až- 440, sádla
vepřového K 2.16 až 2.20, tvarohu K —.52 až —.60. I
vejce K --.10 až --1, 1 kopa celere K 5.— až 8—,
petržele K 1.-- až 1.60, kapusty K 2— až 3—, 1 hi cí
bule K 12.— až 13.—-, 1 kopa drobné zeleniny K 2.— až

4-——,1 pytel mrkve K 5.— až 6.—, 1 hl jablek K 20.—
až 40-.

Na týdenní úrh v Hradci Králové dne 23. proslace
1911 bylo přivezeno: pšenice hl 35, žita 9, ječmene 35,
ovsa 74, jahel 8, krup -10, jetelového semínka 81, cerele
kop 14, kapusty 30, cibulc hl 14, petržele kop 20, dro
bné zeleniny 30. mikve pytlů 10, brambor hl 58, jablek
ob.

Ústí n. Orl. Na sv. Štěpána pohřben byl v Ústí n.
Orl. za obrovské účasti lidu zdejší zasloužilý měšťan a
první městský rada p. Josef Cibulka, který zesnul po
kratinké nemoci dne 22. prosince. Jaké úctě a lásce se
zesnulý v městé i okolí těšil, ukázalo obrovské účasten
ství na pohřbu jeho lidí ze všech společenských tříd,
ač počasí toho dne bylo velmi špatné. — Zesnulého k
poslednímu odpočiňku doprovázelo okresní zastupitel
stvo ústecké s okresním starostou p. Jelínkem v čele,
městské zastupitelstvo, výbor městské záložny, úředni
ctvo jednotlivých úřadů, pěvecký spolek »Lukes«, hu
dební jednota sv. Cecilie, hasičský sbor, sv. Josefská
Jednota, zřízenci okresní a městští atd. Před samou
rakví kráčelo 19 kněží. Pohřební průvod vedl a obřady
vykonal syn zesnůlého dp. dr. Josef Cibulka, vicerektor
bisk, Borromaea v Hradci Králové. V ulicích, kudy smu
teční průvod kráčel, hořely obloukovky a žárovky.
Rovněž i kostel byl ozdoben nespočetným množstvím
žárovek hořících. -- Záslůhy zesnulého ocenil procítě
nou a vzletnou řečí starosta města Ústí n. Orl. p. dr.
Fr. Vicena. Zvláště připomenul nezištnou lásku zesnulé
ho ke všem národním a humánním podnikům a vroucí
"lásku k rodnému městu Ústí n. Orl. Jako spoluzakladatel
a správce elektrárny, vodovodu, jako člen okresního
výboru ústeckého, člen výboru záložny, různých vlaste
neckých a humanních spolků co nejvice přičinil se jak
o rozkvět okresu ták. i města. Se zesnulým p. J. Cibul

"kou pochovalijsme kus živé kroniky města Ústí m O.
a dlouho bude obětavé práce zesnulého vzpomínáno. —
Zarmoucené pozůstalé v jejich žalu zvláště potěšil za

slaný soustrastný projev Jeho Excellence ndp. biskupa
dra.Jos.Doubravy. — o.

Do Žamberka. V Žamberku založena byla neočeká
vaně Katolická jednota. Nadšený průběh i výsledek
schůze tak působil na jakéhosi národního sociála, že
dréhého dne stal se patrně nepříčetným a maje rozčile
ností rozum zatemněn, myslil, že toho dne tma byla nad
celým Žamnberkem. Ne tedy 17. prosince, kdy kleriká
"lové svolali schůzi, nýbrž až 18., jak pisatel v »Lido
vých Proudech« doznává, viděl prý nad Žamberkem

:tma. V tom stavu pokusili se četnými řádky v +»Lido
vých Proudech« obecenstvo pobaviti — blížiť se Syl
vestr. -— Všechno si popletl; datum, jména a obrazo
tvornost jeho pohybovala se mezi samými »čtvermožci«.

„Podle toho táké jeho zpráva vypadá. Vztek, nadávky a
zesměšňování bijí se o přednost. Kdo takto si počíná
a urážlivě plše, nemá zajisté ani pravdy, ani nároku
na slušného člověka. Z toho důvodu s takovými lidmi

víme, s kým máme čest. Jen způsob psaní nám dává tu
šití, že je to někdo ze známých »bratrů«, kteří požívají
v Žamberku takové obliby, že při vyslovení jejich jmé

na nechává mnohý občan již posuňkem ruky Cítiti je
jich jemné působení. —- Smyšlenék na dp. Novotného
vyvraceti nebudeme, neboť doufáme, že si to dp. No
votný vypořádá s »bratry« sám. O útocích pak na členy
Katolické jednoty zmíníme se na příští schůzi a jsme
jisti, že, až poúkážeme na zušlechťování lidu od národ
ních sociálů, zase půl kopy členů do Katolické jednoty
přibude.

Humpolec.Na štědrý den opět Ježíšek obrátil po
zornost šlechetných dobrodincůk opuštěnýmtrpícím a
chudým města našeho. Přičiněním -pana radního Hor
neka a přispěnímzvláště p. Emericha Ditěte, pí. Becko
vé, p. dra. Netvala, p. Emanuela Hrabala a jiných při
pravena pěkná slavnost vánočního stromku dítkám v
Dítětovu sirotčinci. Stejňě pěknou slavností přičiněním
p. ředitele Strádála, šlovntných lékařů a ctih. sester 0
Šetřovatelek, za vzácné ochoty p. ředitele kůru O. Ry
chnovského, vp. Odona Vořlíčka, katechety, a přispěním
šlechetných dobrodinců, mezi nimiž na prvém místě
musíme opět jmenovatl p. Em. Ditěte, dále pp.. továrníka
Ed. Becka, dra. Kašpara. dra. Čapka, Ant. K. Smrčku,
továrníka, správce pivovaru Bašusa, Boh. Dítěte — po

"skytnuta radost nemocným v nemocnici. Obou těchto

slavností se zůčastnili pp.: c. k. okr. hejtman dr. Va
niš, okr. soudce Bouček, starosta Vůrm, děkan, radní
Závodský, Bob. Dítě s chotí, továrník F. V. Trnka, dr.
Kašpar, dr. Čapek, odborný učitel Kopáč, J. A. Skor
kovsaý, správce Bašus. Večer pak potěšil chudé v chu
dobincí p. E. Strádal večeří a druhý den obědem boha
tým, což jim připravil přičiněnm p. radního Horneka ze
sbírek domácích svých hostí. Na Boží hod odpoledne
pořádaly pak slavnost vánočního stromku pro dítky
členů v sále na Kocourku Katolické spolky, která za
hájena pěkným proslovem dp. Václava. Pozornost všech
poutala pěknými básničkami dítek a ukončena koledou
»Narodil se Kristus Pán.« Kéž Kristus Pán všem šlechet

ným dobrodincům, kteří takto nejkrásnějším způsobem
oslavili jeho narození, dá šťastný a veselý Nový rok!

Německý Brod. (Vánoční stromek v okr. nemoc
nici.) Jako léta minulá, tak i roku letošního připravily
ctih. šedé sestry Ili. řádu sv. Františka Seraf. ve zdej
ši nemocnicí přispěním Ššlechetných lidumilů místních i
okolních nemocnýn o Štědrém večeru vánoční stromek.
Každý, kdo Jen poněkud mohl, pospíchal s nedočkavostí
o půl 5. hodině večerní do sálu, kde.se slavnost měla.
konati, tak že prostorný sál daleko nestačil všecky je
v sebe pojmouti. Při bohaté ozdobeném vánočním stro
mu zapěli všickni: »Narodil se Kristus Pán« a dp. Josef
Bílek, místní kaplan promluvil k dítkám na slova sv.
apoštola Pavla: -Ukázala se lidumilnost Spasitele na
šeho Boha.: Při jeho slovech a při zpěvu písně zaleskla
se slza radosti v oku přítomných nemocných, zvláště
dítek, které, ač daleko vzdáleny svých milých rodičů a
sourozenců mezi cizími, přece tak radostný slavili Ště
drý večer. Zapomenuto v té posvátné chvílí na všecky
neduhy a bolesti, místo utrpení a vzdechů proměněno v
síň čisté radosti a upřímného veselí. A jak by ne?
Vždyť tak mile byli všichni překvapeni! 45 dítek podě
leno oblekem a hračkami, ostatní nemocní vhodnými
dárky. Jménem ctih. šedých sester a všech | nemoc
ných vzdávají se nejsrdečnější díky všem obětavým do
brodincům veškerých vrstev, kteří štědrostí svou, na
dílku tak hojnou, slavnost tak dojemnou umožnili. Kéž
Božský Spasitel, jenž řekl: »Co jste učinili jednomu z
bratřích mých nejmenších, mně samému jste učinili.,
odplatí jim všem stonásobně!

Rohozná. Ve dnech 10.—15. t. m. konali Redemptori
sté z Prahy, vdp. rektor Pitug Benda a dp. P. Leo Sla
nina, ve zdejší farnosti obnovu sv. missie. Věřící lid
těšil se již na ně a přicházel od samého začátku rád na
jejich kázání, která šla od srdce k srdci a proto každé
ho mile dojímala. Bohužel, že špatné, blátivé cesty a
horská naše mlha, která po celý ten čas trvala, bránily
přespolním, aby se mohli lépe všech pobožnosti zúčast
niti. Jest ku podivu, že ti, kteří po celý čas o nábožen
ství se nestarají, o sv. míssii pojednou měli velikou sta
rost. Jeden z nich docela i v hostinci u kostela meškal,
kam jindy tak snadno nepřijde, aby tam své rozumy vy
kládat. Leč dostalo se mu od několika řádných sousedů
náležité odvety. Dpp. missionářům budiž za jejich na
máhavou, ale velmi záslužnou činnost upřímný dík celé
farní osady.

Btý Újezd. Dny milosti a spásy byly pro farnost
naši dnové od 10. do 17. prosince letošního roku, ve
kterých konána byla u nás sv. missie vidpp. P. Josefem
Stryhalem a P. Frant. Zimmerhacklem T. J. Po celou

věřícími, ku konci pak ani nepostačoval pro všecko
množství. Kázání vldpp. missionářů byla tak poučná,
důkladná, nadšená a poutavá, že přifařenci, nedbajíce
počasí, bláta, sněhu a tmy, spěchali ochotně nejenom
na slovo Boží, ale i ke sv. svátostem. Podáno bylo
Tělo Páně 1700 kommunikantů, neboť bylo asi 1500 poe
nitentů, a na 200 z nich ještě použilo dovolení a vybíd
nutí sv. Otce Pia X. a přistoupili opětně ke stolu Páně.
Jak mnohá duše tu nalezla opět Boha svého a s ním
pokoj a radost! Při slavnosti k uctění Nejsv. Svátosti

oltářem, slavnost Mariánskou a svěcení sv. Kříže zve
lebil! mnozí rodičové vysláním svých nevinných dítek
za družičky bíle oděné. korunou celého toho spásonos
ného díla byla veliká účast mužů, kteří v neděli v
počtu 300 přistoupili společně ke stolu Páně a slavně
obnovili křestní svůj slib. Duchovní správa a celá far

fům, kteří, nešetřice zdraví svého, s neúnavnou horli
vostí nejen slovo Boží hlásali, ale též zpovídali a srdce
všech účastníků si získali. Vroucf díky patří též vsdp.
konsist. radovi P. Rozínkovi, který se celé sv. missie
zůčastnil, byl vítaným a neúnavným zpovědníkem, a již

napřed ku zdaru sv. missie mnoho spolupůsobil. Kéž set
ba ta svátá milostí Boží a přímluvou Neposkvrněné
Bohorodičky vždy více zkvétá ku cti a slávě Boží a ku
spáse duší!

Pan dr. Hmidek na kursu na Nasavrcku znovu roz
mazoval volby na Chrudimsku, jakoby nevěděl, jak tím
zbytečně škodí vlastním stoupencům. Vždyť jsme Vám
už přece vysvělili. že bylo ustanoveno vystoupiti proti
Vaší kandidatuře ©právě tenkrát, když jsme po
všem fanatickém pronásledování agrárním četli, že pro
ti našemu rolníkovi na Chotěbořsku »lepší katolíci« u
snesli se voliti soc. dem. úředníka. A Vaši pohlaváři na
Chrudimsku usnesli se sami již před první volbou, že
dají hlasy soc. demokratovi proti našemu rolníkovi, ne
přijdete-li Vy do užší volby. Ostatně jak jste se mohl
prositi o hlasy těch. které považujete za obmezené a
prohnané? Sami uvážliví agrárníci Vám budou málo
vděční za to Vaše »jednocení« venkova. Našinci již po
dali ruku ke konipromisu. prohlásili, že kandidáta kom
promisního volitř budou, což bylo u rozum. agrárníků

přijato s pochvalou. Vám však klid na venkvě jest věcí
nepříjemnou. A jestliže Vás osobní výpočty zklamaly,
podruhé se o kandidaturu nehlaste, protože takového
»přítele« ant podruhé voliti nebudeme.

Poděkování. Srdečně dékují vsdp. dru. Reylovi za
dar 5 K, věnovaný rodičům mým v Michnovce, kteří
požárem o všecko přišli. Vroucí dík platí i těm, kteří
otce mého v nemocnici potěšili, dále dpp. farářům Ky
selovi a Novákoví za sbírku a dobrodincům králové
hradeckým. Při příležitosti dle možnosti vynahradíme.
Za své rodiče volá »Zaplatť Bůh« Josef Liška, člen Jed
noty katol. tovaryšů a člen Všeodbor. sdružení křesť.
dělnictva.

Vražda ve Starkoči. Ne štědrý večer kolem 8. hod.
večer rozrušena byla naše osada bestiálním činem, kte
rým hrozně zasažena byla rodina Vlčkova. Přádník Fr.
Král, dříve v Náchodě, nyní v České Skaucí (narozený
30. prosince 1885 v Litomyšli), pojal za manželku Marii
Vlčkovu v červnu 1909, Manželství to však nebylo šťa
stné. Pro výstřední chování nemohla s ním ve společné
domácnosti žíti, proto odstěhovala se ku své matce.

pomsty. Zastřelil z revolveru matku Marii Vlčkovu,
rozenou Tomášovou (ve stáří 52 let), svého 2letého
chlapce, který dvě hoďiny byl ještě živ, a svou 3 měsí
ce starou dcerušku. Po ženě také střelil, zranil ji však
jen na ruce. Po vykonané trojí úkladné vraždě šel na
četnickou stanici ve Studnici, kde chtěl odevzdati zbraň;
ježto byla stanice zamknuta, odevzdal patrony a re
volver u obchodníka Matyse a šel ke Skalici. Na cestě
byl zatčen četníky českoskalickými, kteří telegraficky
vyrozumění o příšerné události spěchali ke Starkoči, a
odveden do vězení.

Katolický peněžní ústav Úvěrní družstvo
»ELIŠKA« v Hradci Králové (Adalbertinum), za
psané společenstvo 3 ručením obmezeným, zve
všecky katolíky dobré vůle k spolučinnosti, ježto
zřízena jest jen na prospěch zájmů katolických.
Přijímá vklady a poskytuje půjčky. Družstvo pod
robeno jest zákonné revisl.

Různé zprávy.
Drahota a průmysl knihtiskařský. Letos obrátilo se

i pomocnictvo typografické, které požívá vyšší mzdy
než minimální (?) (jež na př. v Praze stanovena jest od
1. ledna 1912 na 32 K týdně), k ústřední knihtiskařské
organisaci zaměstnavatelské, aby i jemu byla mzda zvý
šena ve formé stálého drahotního přídavku. Ve věci
zahájena mezi oběma ústředními organisacemi: zaměst
navatelů i pomocnictva. vyjednávání, jichž výsledkem
bylo usnesení, závazné pro všechny knihtiskárny v Ra
kousku, že i ostatnímu pomocnictvu typografickému má
býti od I. ledna 1912 mzda o I až 2 K týdně zvýšena.
Zemská Jednota gremií knihtiskařů a písmolijců v král.
Českém v Praze svolala za tím účelem plenární schůzi
veškerých majitelů knihtiskáren v Čechách, která v ne
děli dne 17. t. m. vzala ujednané zvýšení mzdy na
vědomí. Ježto pak v průběhu posledních dvou let i ce
ny veškerých surovin a potřeb knihtiskařských, dále
příspěvky k úrazovému pojišťování a daně značně stou
ply, k nimž přibylo v posledních letech i značné břeme
no povinného pensijního pojišťování pro soukromé ú
fedníky a zřízence, usnesly se organisace knihtiskařské
v Rakousku, aby v důsledcích toho ceny veškerých ti
skopisů od 1. ledna 1912 o 10 procent byly zvýšeny.

Dobrácký trertamec. | Ve státní trestnici americké
v Dear Lodge zavřen jest člověk, který jest opravdo
vým lidumilem. Jmenuje se Albert J. Beckman. Jako
všichni trestanci v žaláři tom dostává za prácí plat a
ten věnuje na dobročinné účele. V červenci četl v noví
nách o pí. E. Kerkulové, která se ocitla v bídě, když je
jí manžel poslán byl do blázince, i poslal jí prostřední
ctvím jednoho časopisu v Butte 11 dollarů. Později po
mohl podobným způsobem jedné chudé rodině v Den

Butte 100 dollarů, aby je k nastávajícímu posvícení roz
dal mezi chudé vc městě. Peníze odevzdány byly sdru
ženým spolkům dobročinným. © V přiloženém dopise
Beckmann pravi: -Lituji Že nemohu poslati více, ale
doufám, že i za tuto malou částku se několik žen a dětí
této zimy nasytí a ohřeje. Co mne se týče, já mám
všecko, čeho potřebuji a více nežádám. Jsem spokojen,
mohu-li udělati radost někomu, kdo je zarmoucen.« —

přečin. Zato však velicí vyděrači chudého lidu jsou na
svobodě, těší se vážnosti, protože vědí, jak mají literu

Následky spalování mrtvol. Když posl. Horák řekl
na zemském sněmu, že spalování mrtvol je nerozumné,
poněvadž se může státi, že popel nebožtíka se octne
jednou na smetí, chtěli se někteří osvícenci smát. Sku
tečnost nkazuje, že posl. Horák řekl hodně sytou prav
du. V Německu se právě stal případ, kde popel spálené
ho přišel do exekuce. Jakýsi krejčí v Berlíně, jemuž
zemřela manželka, objednal u pohřebního ústavu cínovou
a dřevěnou rakev, ve kterých byla mrtvola jeho ženy
spálena v krematoriu v Jeně. Po pohřbu zdráhal se však
krejčí zaplatiti dřevěnou rakev, protože se při kremaci
ukázalo, že byla malá. Během procesu dal pohřební ú
stav zabaviti popel zemřelé a nechtěl ho vydati, pokud
mu nebude zaplacenc. © Okresní soud odmítl námitky
manželovy a schválil kroky žalující firmy, poněvadž pro
žalované ze zatímního opatření nevzniká škoda. Zem
ský soud však to rozhodnutí zrušil a nařídil. aby byl



žalovanému popel jeho manželky vydán, »poněvadž ta
ková exekuce odporuje inravním zvyklostem.«

Zpráva časopisecké. Vedení strany agrární žalova
lo neodvislý agrární list -Hlas Venkova« v Praze na u
žívání titulu, jimž prý jsou poškozovány zájmy officiel
ního agrárního listu »Hlasy Venkova« v Hradci Králové,
jichž označení jest starší. V důsledku toho přestane dne
29. t. m. »Hlas Venkova« vycházeti a bude na jeho mí
stě vycházeti list »Slovo Venkovas, který bude v témž
směru veden, jako jeho předchůdce,

Zkušenosti a rady. Nashromážděné vědomosti a ra
dy z kněh nestníš nechal ležeti jako obilí na sýpce,
nýbrž vézti do mlýna, aby se staly potravou tobě a ji
ným. Anebo je rozsivej na roli, to jest jiným sděluj, aby
přinesly stonásobného užitku. Mnohý čtenář by mohl
z poznámek a zápisů mnohou užitečnou radu k uveřej
nění v této rubrice zaslati. Podáváme dle dra. Walsera
následující stať: Léčivo v polévkovém hrnku. Síla a
chuť polévky hovězí závisí mnohem méně na mase, a
le hlavně na pravém přidání polévkové zeleniny. Tato
má rozhodnou cenu lécebnou. Především petržel jest
první velnac pnolévkového hrnku. Petržel kořenová ne
má nikdy scházeti, neboť bez ní není žádná chutná po
lévka. Nejen dává chuť dobrého koření, ale podporuje
zažívání, povzbuzuje Viltění orgány k činnosti a zapu

zuje nadýmání. (To čiíni též zelená petržel.) 2. Celer.
Působí na moč. Mladé listy na jaře také dají velmi do
brou polévku. Celerový salát je také velmi živný. 3.
Pór (dává polévce čistotu.) Žene též velmi na moč. Též
pažitka v polévce. ve smažených vajlčkách povzbuzuje
žaludek. 4. Mrkev. Její cukernatý obsah mírní silnou
chuť ostatních bylin a polévka stává se lahodnou s pří
jemnou chutí. Čistí krev a rozpouští šlemy. -- Vařená
a rozmačkaná inrkev se dává na tvrdé vředy, spáleniny.
5. Pátý přídavek do polévky jest cibule. Povzbuzuje
trávení. působí na moč. Těchto pět zelenin léčivých jest
dobře voleno k dobrému zažití dalších jídel. — Čistý

včelí med jest znamenitý pokrm starých, má největší
léčivou cenu, činí tělo zdravým, silným. Užívá se protl
obtížím žaludečním. pří neinocech dýchadel, influenci. —
V jablku naleznou znamenitý lék nervosní, starcí, chu
dokrevní i stížení rhenmatismem. Působí zde jablko ob
sahem fosforu, železa a kyseliny léčivé. — Výživu nej
vhodnější poskytují čerstvé, čisté a zdravé potraviny:
ořechy, fíky, pomeranče, hrozný, salát, okurky, též na
ložené, ale bez octa. černý chléb, mléko, sýr, tvaroh —
vse velmi výživné, dobře v ústech rozmělněno a slinami
promíšeno. —Ovocné šťávy čistí krev a podporují trá
vení. Kvašené zelí nahražuje v zimě čerstvou zele
ninu a je výborným doplňkem různých potravin. —
Tvaroh jest nejen zdravý, nýbrž s máslem a chlebem
úplně nahražuje maso, Nejjednodušší výživa jest v
každém ohledu nejlepší. - Zahrádka jest můj nejmilejší
koutek země, zřídilo našeho zdraví, pramen nových sll
těla i duše. Zahrádku musíš míti! Šetři peníze za cesty,
toalety, chlubné společnosti, vynalož peníze na domek a
zahrádku! Pak teprve poznáš pravé, čisté radosti, na
lezneš vnitřní pokoj. Základ pravého umění života jest
vlastní domek s vlastní zahrádkou. Nejmenší zahrádka
jest rájem proti paláci královskému. — H-—-b.

Příloha. K celéniu nákladu dnešního čísla přikládá
me zprávu o činnosti a návrzích Záložního úvěrního
ústavu v Hradci Králové, kterou odporučujeme bedlivé
pozornosti p. t čtenářstva.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i
k opravě pomníků, želozných

náhrobních křížů,
zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících zs ceny mírné, — Taktéž dodávám celá

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

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicich.
ORP*>Závod založen r. 1898. "Ča

Výstraha před

padělky.
Pouze bedničky a balíčky, jež jsou ozna
čeny kávovým mlýnkem, obsahují „pravou
:Wranckovku:“ z pardubické továrny.

Nedejte si tudíž dáti za „pravou
:Franckovku:“ žádný balíček nebo bed
ničku, jež není označena touto ochrannou
zuámkou.

Doporučuje se nakoupitihračkářské
| o zbožíc;

v největším galanterním závodě

„u města Paříže“
firmy A

Rud. Storch
v Hradci Králové.

Tomboly. — Klatovské prádlo,
Trikové zboží. — Dutinky na
cigarety zdravotní (uvnitř vata).
— Ve velkém i malém. —

Prozkoumáno a doporučeno c. k. minister. autoris. chem.
mikroskopic. a bakteriolo:. výzkum. ústavem v Praze.

Pro nemocné i zdravé!

Světoznámé! Světoznámé!
Jos. Slehotra, dlouholetého bylináře

zdravotní rodinné thé
koření z bylin lesů křivoklátských

Diaetetický prostředek při všech chorobách vnitřních a plíc
ních neduzích vůbec. Nábrada za obyčejný čaj' (Cena ba
líčkn 50 h, 1 K a 2 K, poštou o 45 hal. více. Žádejte ve
všech lékárnách, drogueriích neb přímo v centrální výpravně

Jos. Šlehofra,
Král. Vinohrady Pachmajerova ulice 7.

Doporačojí se všem. kdož pracuji pří eychravém počasí,
v kancelářích, neb kdož cestují

lesní bonbony proti kašli, zašlemování trubic, chrapotu,
vyráběné z jemných bylin lesů křivoklátských. Užívání se
siluje vnitřní orgány. Žádejte ve všech: obchodech, nebo

. přímo u výrobce

des. Šlehofra, Král Vinohrady,
Puchmajerova ul. č. 7.

Velmi mnoho poděkování po ruce!
Výtah = poděkovacích doplnů ze všechze mí:

Vážený pane! Používáním vašeho čaje z bylin lesů
křivoklálských jsem zbavena dlouholeté choroby prsní a
kašle. Pročež doporučuji Vaše lesní koření podobně trpícím
00 nejvřeleji!Marie Laníkotá, vdova po soukromníku,
Vídeň X. č. 13.

Slovutný Pane! Vyslovoji Vám tímto své nejsrdečnější
díky za uzdravení, které nastalo po používání Vašeho vzác
ného lesního čaje Cítim se od těch dob úplně zdráv, neb
kašel. který mě trápil a plícní katar jest úplně vyhojen.

V největší úctě Norb. Jammňš, Norimberk č. 926.

Vážený Pane: Račte mi zaslati ještě jeden balíček za
2 K téhož thé. Toto thé jest velice dobré. Manželka mi
kašlala 15 měsíců, a nyní přestává kašlat. Zasloužíte velikou
pochvalu. Zasílám Vám za oba balíčky peníze.

Denemark Kovář ve Škvorci č. 58.DOC

E00“
V čistém cukru domácně zavařené

DPOOINÁY 2 JOŘADIU

ORP* zasílá č lahví za 5 K <y

Václav Ulrych, Týniště n, 0,CJOP
Holíte se sám?

Holičské mýdlo. 10h
Štětec <.. «. 20, 30, 50, 70h
Miska niklovaná s majoiikou.. . . . . 60b
Saton krém na holení 70 h
Kámen po holení 50 h
Kolínská voda 60 h

Vše v bezvadné jakosti doporučuje a též poštou
zasílá

JOS. JELÍNEK, parfumerie
VHradoi Králové.

2 pokoje parketované, kochrů
s koupelnou a kabinet pro
služku za Kor. 50— měsíčně.

1 pokoj s kuchyní a příslu
šenstvím pod jedním uzavřením za Kor. 2)'— měsíčně.

s příslušenstvím za Kor. 25— měsíčně.
Krámy Všehnedk zadáníu firmy

9K. V. Skuherský,
e. a k. dvorní továrna nábytku Hradec Králové.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadiy, faráře ve Výpraohticleh) E

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

výrobní závod

svšech kostelních paramentů,
Aspolkových praporů a kovového náčiní
-| Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukásku
: se na požádání franko zašlou.

-+

L6m



Fčeob. úvěrní společnosí,
zapsané společenatvo a ručením obmezeným

v Hradol Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady za kníšky

= za 449 až 59
úrok a to dle výpovědi

SHP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti

Veledůstejnému
duchovenstvu a

slavným patronátním
úřadům dovelnje s! dopo
račiti veškeré kostelní nádoby a
náčiní a to: mo rance, kalichy

cibáře,nádobky, ónky,paciikály,svícny, Jampy, kaditelnice, kropenky
atd. své © ( výroby, předpitům
církevním vybovující. Staré před.
měty opravuje v původní in'enci a
v obui slatí a střibří uebo proti do
platku za nové vyméňnje. Hotove
předměty neb výkresy sasílá na u
kázku franko bes závosnosti koupě
Věs se posílá posvěcené. Práce ruční

Sklad veškorýchzlatých a siříbrných klenotů, jako: ředzů
madonek, kříšků, prstýuků,náramků std. :: Notářské
proteny, tabat jídelní nášiní se stříbra pravého

ného vždyna skladě.
Staré sleto, stříbro a drahokamy kupuje za nejvyšší cen)

JAN STANĚK,
pasiř a cleeleur

Praha 1., ul. Karoliny Světlé, čís. 19. a.

ACH X 880 X 8) MBB PBX

*Jan Horák,?
i soukenníkv Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční somisony kollekcl
nejnovějších druhů pravých Č*

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

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

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

. zkoušku.

o Velejemné látky na taláry.<
Též na splátky bez zvýšení cení

X583

x
ě
X

X

ODXBODXG3[XI
XB XCBDX 563 X 663X 682 X

Girový účet u Ustř. banky Účet pošt. spoř.
čes. spořitelen. č. 111.510

Geskoslovanská záložna VPraze,
zapsané společenstvo a ručením obmezeným,

Spálená ul. č. ©. II.

Zárokuje vklady 4:/,/,—4:/,/, dlevýpo
vědi ode dae vložení do dne vybrání.

Zapůjčujeavojestřádankky úplněbezplatně
a vklady na ně učiněné úročí 5*/, bez vý

Základní vklad obnáší 3 K, který se ibned úročí.
K bezplatnému zasílání peněz vydá záložna na

požádání složní listy pošt. upořiteley. Daň

SDOKOVOUplatí sáložna 2s pp. vkladateleze svého.

Štav vkladů 30. listopadu 191 K 650.000—.

Poskytuje zápůjčky na směnkya ručiteli
(neb pojistky), na hypotéky s úmorem libo
volným, zálohy na cenné papíry, eskontuje
faktury, obstarává nákup zboží pro své členy,
koupi a prodej cenných papírů za botové i
na splátky, vyměňuje kupony s cizí mince atd.

Podíly členské úročí se výhodně.

Svých pp. členů s vkladatelů cenné papíry a věci
uschovává v bezpečném tresoru besplatně,

Záložna podlébá povinsé revici Jednoty záložen.

Úředaí bodiny dop. od 1/,9—12, odpol. od 1/,8—5

prádla

v Hradci Král, Čelakovského ul.Proč?
Protože vyrábí. ztoží jen dobré a stálobarevné

z la materiálu a prodává

ve velkémi malémza ceny výrobní.
ORP* Zbytky 30 m a 12 K. ji

Balíček moderních kapesníků 3 a půl tuctu
OP pouze620K.jj

Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolfPajkrRspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Prala, Videá, Badapešt.
Podálová barmonia

obou soustav v každé ve- KAMIL
likosti, pro kostel, školu

i ku cvičení.

Cenníky zdarma a
franko.

Na splátky od 10 K.
P. T. duchovenstvo
zvláštní výhody.a M

Absolvent c. k. odborné školy

BOHUMIL BEK
w Hoře Kutné,

závod sochařský a řezbářský,
dovoluje si uctivě nabídnouti

své umělecky pracované

sochy
křtitelny, ——
sošky na pro
cesí, Jesličky,
Boší hroby. —

oltáře,
kazatelny, kří
šové cesty, —
jeskyně = P. M.
Lurdskou,

křiže

Katolíci „r ějk Svému“!
Ve'ký příjem pro „Matici Cyrillo Meto

dějskou“ značí prodej

Matice Gyrillo-Motodějské
vyráběných českou firmou J. Svozil
v Lašticích. 1 balík 100 krabiček stojí
do I.ledna ©6 hal. Tak lacino
nekoupíte nikde! Zápalky zasílají se
při nejmenší objednávce 25 balíků
(2500 krab) vyplacené na každou sta
nici“ Objedn. řiďte vesměs na adresu:

Sskretariát „Matice (grillo-Metodějské“
Y OLOHOUCI, Dolní nám. 57.

JAN STOUPA V PRAZE,
——— Jindřišská ul. 1.,

uvporučuje:

železné skládací po- Železné mycí alteleod . .K 780 .....
A0 železné noční stolky

železnéskříňovépo- od... .. K 10—
steles díl. matrací železné stojany na
od... .K27— dstyod . K 1b—
Úplné zařísená lůžka od K 38—.

Skládacípolní sedátka
0d...- . . K 1— ' ,

zahrad.sklád.lenošky Zahradní náod... K 5- T
zahradní patentní avi
novací zástěny K 36—

Úplná zařísoní nemecnie a dobročinných ústavů
za cemy zvláště výhodné,

X

W
Uzvaný za ueivýhodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
vrádla, praporů. příkrovů, koborců a
hovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josafa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.

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

Bez velkoměstské režie ve vlastních dílnách a
pomech, jevné pracovní síly na venkově, čímž levnější
osny aš o 20%, než všude jinde.
Jubil. 100 let. trvání n 40 lot. vlastní čimnosii.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

»—————————

Lepší řádné děvče
sirotek,

prosí o místo do lepší
katolické rodiny,

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

syr wec, nástupce)

odborný
— umělecký závod —

r malbu

oken kostelních, 3
PRAHA-I,

č. 146 st, Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod loabím) dopo

račuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednodui
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sicei se čelemnýni
rámy, sítémi, vsuseními.

Veškerérozpočty, akizzy | odbornárada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní ohjednávce.

PRY“Noečetnáveřejné|písemnépochvalnáusnácí,<
Založeno roku 1968.



uctivé právě došly.
W > » | Speciali frakové,smokinkovékošile, vesty, rukavice,

| | límce, mašle, ponožky, kapesníky, knoffiky, parfamerie jen dlez předpisu

S výrazem hluboké úcty

JOS. PAVELKA,
-první odborný závod

pánským anglickým modním zbožím
a prádlem vlastní výroby.

Prádlo se z domu odebírá.

a zpět donáší.
Sběrny: Palackého třída 77, Karlova
třída 502, naproti p. Skuherskému.

V pozůstalosti zemřelého p. vikáře Karia

>D>>>P>-PPPPbbb

Veškerým svým ctěným P. T. příznivcům a zákaz
nikům, zejména veledůstoj. kléru, dovolujeme si
při změně roku vzdáti nejsrdečnější díky
za důvěru, se kterou se k nám vždy obraceli, pro
síce zároveň o blahovolné zachování další přízně.

Připojujice "
blahopřejný projev k nastávajícímu roku,
[CZT znamenámev hlubokéúctěoddaní —

Biskupská knihtiskárna
[C v Hradci Králové. ——

Janského v Chroustovicích nalezá se zbytek
knih, asi 200 výtisků, které druhdy svým ná
kladem v bisk. tiskárně vydal:

Brynychovy
KATECHESE.

Posluchači + p. biskupa Brynycha, bývalého
professora pastorálky, katechetiky a methodiky,
znají ooepiti praktický význam jeho katechesí.
Miadší duchovenstvo sotva asi tyto katechese
zná jen dle jména. Upozorňujeme n1 ně.

Ježto se jedná o rychlé zpeněžení pozůsta
losti p. vikáře Janského, nabízíme tyto katechese

| se značnou slevou 30%..
Krámská cena 1 výtisku o 196 str. (dříve K 1-80)
snižuje se tudíž na K 130 frankovaně.

Objednávky obratem vyřídí

DP>>>>Dbbbbbb

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král..
V..
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Návštěvníkům

a o další přízeň prosí
Grant. Kubů,

hotelier. l
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